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Vendégünk volt Dr. Kiss
László alkotmánybíró

Baráti szeretettel fogadták Dr.
Kiss László alkotmánybírót,
a város „keresztapját” a már-
cius 8-án rendezett Közéleti
teadélutánon. A „hazajáró” vá-
ros- és iskolaavató vendéget
Kovács Péter polgármester és
Varga Gyula korábbi város-
vezető, képviselő köszöntötte,
és irányította a beszélgetés
folyamát. A jelenlévők egy
közvetlen, hatalmas munka-
bírású, jó humorú embert ismerhettek meg közelebbről is,
aki először a nőket és a Zoltánokat köszöntötte, de aztán
kiderült, nemcsak demokráciapárti, hanem a jogi
ellentmondások feloldására törekvő jogász és pécsi
egyetemi tanár is. 

A jánosházi születésű személyiség sorsa hasonlóan
indult a Ratkó-korszakban születettekéhez. Apja suszter,
anyja pedig háztartásbeli volt, akik négy gyereket nevel-
tek fel tisztességben úgy, hogy mindig a fejük felett
lebegett a megélhetésért való küzdelem. Az apa nem akart
szövetkezetbe belépni, így hol volt iparengedélye, hol nem. 

4.  Nagy János könyve •  5 .  Házi  gondozásról  •  7 .  Teadélután •  8 .  Vállalkozás •  9 .  Sport

Hűséget, erőt és reményt!

Városi ünnepség március 15-én

A hideg idő ellenére méltóságteljesen emlékeztek már-
cius 15-én az 1848-49-es polgári forradalom és
szabadságharc jelentőségéről városunkban. A mű-
velődési házban tartott megemlékezés előtt
megnyitották a kőszegi Csók István Művészkör
alkotóinak vándorkiállítását, majd Kovács Péter pol-
gármester mondott ünnepi beszédet. Az ünnepi műsort
a Hatos Ferenc Általános Iskola, és AMI diákjai és
tanárai varázsolták a színpadra Katzler Hilda és
Horváth Zoltán vezetésével. Az előző napon pedig a
DASzK Csapó Dániel tagintézményében (ez az új
neve a régi Gépésznek) a Hatos Iskolával közösen
rendeztek ünnepséget.

Húsvét:a szeretet diadala a szeretetlenség fölött 
Húsvétkor a keresztények és a nem keresztények is a győzelmet ünneplik. Isten győzelmét a bın és a sátán fölött, az
élet győzelmét a halál fölött, a szeretet diadalát a szeretetlenség fölött.  A feltámadott Krisztus első gondolata nem az
volt, hogy elmenjen Kaifáshoz vagy Pilátushoz és megbüntesse őket, hanem ott maradt a kertben és várta övéit, hogy
velük találkozzon: először Mária Magdolnával, aztán a többiekkel, mindenkivel, aki kereste Ãt. Péternek nem rótta
fel árulását, nem vonta kérdőre gyávaságukért azokat, aki szétfutottak, nem kérte számon tőlük, amiért magára
hagyták a Kálvárián. Amikor pedig a Tiberiás tó partján várta őket a sikertelen éjjeli halfogás után, nem rótta meg
őket mondván: "Hiába is erőlködtök, nélkülem úgysem fogtok semmit", hanem csendesen, szelíden, szinte alázatosan
megkérdezte őket, nincs-e valami ennivalójuk? Véssük jól lelkünkbe ezt a képet: a feltámadt Krisztust, amint ott áll
egymagában az üres sír mellett és vár, vagy a tó partján, amint halkan kér egy falat ennivalót. 

folytatás a 2. oldalon

folytatás a 2. oldalon

folytatás a 7. oldalon

Olcsóbb lesz a közétkeztetés
Csökkentik a közétkeztetés díjait a kisvárosban 110 forinttal, így
az önkormányzat konyháján főzött ebédért ezután 745 forint
helyett 635 forintot kell fizetni, erről döntött március 21-én a
összevont testületi ülésén Vép város és Bozzai képviselő-tes-
tülete. Így április 1-jétől a szociális étkezés keretében kiszállított
ebéd a legmagasabb kategóriában 415 Ft + 50 Ft kiszállítási díj.
Kovács Péter városi polgármester előterjesztésében elmondta: a
konyha közműveinek egyedi mérése kapcsán alapos vizsgálat és
előkészítés után döntöttek a díjak mérsékléséről, melynek
hatásaként a más szolgáltatókhoz átpártolt étkezők vissza-
térésére is számítanak. 

Felmérésükből kiderült: a megkérdezettek 54 százaléka tartot-
ta drágának az ebédet, míg egyéb okok miatt (otthonfőzés…) az
érintettek 71 százaléka nem igényelte a szolgáltatást.

folytatás a 2. oldalon
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AKTUÁLIS VÉPIKróniKa

Teadélután az alkotmánybíróval
Emiatt sokszor csendben dolgozott a pajtában. A kész lábbeliket pedig a Laci
gyerek is hordta házhoz, főleg piaci napokon a postás bátyjától kapott bicikli-

vel. A cipők gazdái
meg vagy tudtak
fizetni, vagy nem.
Szerinte ez lehetett
az első„cofidiszes”
szolgáltatás, mond-
ta nagy nevetést ki-
váltva. Szeretettel
emlékezett általnos
iskolai tanárairól,
köztük a jelenlévő
Barabás Karcsi bá-

csiról éppúgy, mint a falusi gimnáziumi évekről, a diákcsínyekről.
Történelmi érdeklődéséből következően először régész akart lenni, de aztán

a bátyja példája nyomán 1970-ben a pécsi egyetemre felvételizett, melyet kol-
légistaként havi 1450 forintos (!) népköztársasági ösztöndíjjal, és „summa
cum laude” minősítéssel végzett el. Szüleit korán elveszítette. Tanulását
testvérei támogatták. Az iskola megkezdése előtt, az akkori honvédelmi szabá-
lyok szerint besorozták Kalocsára katonának, majd az egyetem után egy
„kieges” tiszt bosszújaként még nyolcszor behívták. De nem maradt adósa az
illetőnek, sőt kandidátusi értekezését a málhazsákban becsempészett portugál
írógépen jegyezte le az egyik ilyen tartalékos bevonulása idején.

Magasra ívelő jogi karrierjét azzal alapozta meg, hogy felkérték: marad-
jon benn az egyetemen. Feltételként lakás kiutalást kért, melyet meg is kapott,
így maradt a pécsi egyetemen. Életének meghatározó és megalapozó időszaka
volt, hogy Humboldt-ösztöndíjasként az akkori Nyugat-Németországban ta-
nulhatott 1988-89-ben. Oda az első év után a családját is kivihette. Akadémiai
doktori disszertációját a jogállam megalkotásáról ’88-89-ben írta meg. A pécsi
egyetemen több tárgyat tanít, s doktori iskolát is vezet. 1998 óta alkotmány-
bíróként már a második ciklusát tölti, s legfőbb feladatának tekinti a fékek és
ellensúlyok beépítését a hatalomba. Meggyőződése, hogy az AB határozatai a
demokrácia vastörvényei, melyeket mindenkinek be kell tartani. Különvéle-
ményét, ha van, mindig lejegyzi. – Bennem sokszor összeveszik az alkot-
mánybíró és az egyetemi tanár, ugyanis egyrészt a jogon belüli ellentmondá-
sok megszüntetésére törekszem, melyek emberek életét tehetik tönkre a nem
valós alapokon nyugvó mesterségesen kitalált jogszabályokkal. Másrészt arra
akarom felkészíteni hallgatóimat, hogy ne úgy kerüljenek ki az egyetemről,
hogy azt higgyék: egy ideális, tökéletes világban élnek, mondta. Kutatási
témái közt szerepel jogunk nyelve, vagyis nyelvünknek mihez lenne joga?
Óriási gyűjteménye van a szamár jogi megoldásokból, melyek legfőkép-
pen helyi rendeletekben, rendőrségi és más közokiratokban találhatók. Példa-
ként említett egy állattartási rendeletet, mely így szól: „ A viharlámpát a pajta
falára olyan magasra kell helyezni, hogy azt se ember, se állat farka le ne ver-
hesse.” Vagy : H. J. egy alkalommal főbe lőtte magát” Mindezekből tanulsá-
gos könyv kerekedik majd ki, melyet alkotmánybírói megbizatása leteltével
tervez megjelentetni. De addig is pecázik, főz, receptkönyveket ír, és élvezi
barátai, családja társaságát, két kis unokája szösszeneteit. Szinte elrepült a két
óra, melynek során a hallgatók néhány aktuális kérdésről is elbeszélgettek a
professzor úrral. A varázslatos est zárásaként Kovács Péter Véphez kötődő
ajándékokkal köszönte meg Dr. Kiss László látogatását. Varga Gyula pedig
saját mézével kedveskedett a vendégnek.                                          Györe Zoltán

Ünnepség március 15-én
– Hűséget kívánok a múlthoz, erőt a jelenhez és
reményt a jövőhöz, kezdte beszédét a város-
vezető, aki szerint azért volt Európa forradal-
mai közt egyedülálló az akkori magyar  március
15-én kezdődött esemény, mert az nem fel-
forgatásról, nem törvénysértésről és nem rend-
bontásról szólt, hanem a szabadságról, a rendről
és a törvényről. És azért volt sorsfordító ez a
nap, mert ebben a végtelen, közösen megélt
szabadságban született meg a magyar polgári
nemzet, mely döntött az egyenlő jogokról és
közös teherviselésről.  S ezen alapokon épült fel
a mai polgári Magyarország. Petőfi, Széchenyi,
Kossuth és társaik hazánk jövőjéért küzdöttek,
mondta hozzátéve, hogy ezért sem akarunk más
múltat, sem más hősöket választani.

A szónok utalt a kokárdák színének jelentősé-
gére: a fehér a hűség, a piros az erő, a zöld
pedig a remény színe. Vagyis az erőre – az ösz-
szefogásra, az egyéni és közösségi áldozatvál-
lalásra, és a megfeszített munka erejére – ma
sokkal inkább szükségünk van, mint bármikor.
A reményre pedig több okunk is van: egyrészt
szövetségeseinkre, barátainkra éppúgy számít-
hatunk ma Európában és nagyvilágban, mint
annak idején a hadvezér Bem Józsefre, aki len-
gyelként a magyar haza szolgálatában vívta
csatáit az osztrákok ellen. Petőfi szerint, „tenni
kell és mindjárt, holnap…hátha holnapután már
késő lesz, fejezte be beszédét a polgármester.

A kőszegi művészkör tárlatának megnyitóján
Nagy János Kék szonettjét Tancsics Anna adta
elő, Pathy Krisztinától pedig klarinétszólót
hallottunk. Kovács Péter bevezetőjében azzal a
hasonlattal élt, hogy a hideg márciusból jőve
kellemes térben találhatták magukat az érdek-

lődők, akik 14 művész alkotásaiban gyönyör-
ködhetnek. Ezt követően átadta a város aján-
dékát a kör vezetőjének, Palcsó Juliannának,
aki elmondta: a művészkört két éve hatan
alapították. A művészek különböző
eszközökkel és stílusban örökítik meg Kőszeg
és környékének szépségeit. Az ünneplők a
műsort követően a Templomkertben Kovács
Péter és Nagyné Tancsics Ildikó iskolaigaz-
gató vezetésével megkoszorúzták a hősök
kopjafáját.                  gyz

folytatás az 1. oldalról folytatás az 1. oldalról
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KÖZÉLETKróniKa
VÉPI

Polgármesteri napló
2013. február 21.
SoPro konferencia ci-
vil kezdeményezések
összefogása ügyében.
- Vasi Diák Közösségi
Szolgáltató Iroda ava-
tása. 2013. február
22. Polgármesterek
Vas Megyéért Egye-
sület gyűlése, majd
polgármesteri fórum

Vépen a kultúrházban.   - Veterán motoros klub
gyűlése. 2013. február 23. Pata Tanya lovas
egyesület bálja a kultúrházban. 2013.február
25. KEOP napelemes pályázat beadása a siker
remé-nyében.  2013. február 26. Kistérségi
gyűlés. 2013. március 01. 17:00 Szociálde-
mokrata fórum Répcelakon   -18:30 Vép-Bozzai
Önkéntes Tűzoltó Egyesület éves közgyűlése.
2013. március 06. Nőnap az Idősek Klubjában.
2013. március 07. Nőnap a Nefelejcs nyugdíjas
klubban.   - A kistérséget képviseltem a
hulladéktársulási gyűlésen. 2013. március 08.
Közéleti teadélután Dr. Kiss László alkotmány-
bíróval. 2013. március 14. 10:00 Ünnepély az
óvodában.  - 11:00 Az általános iskola és a
gépész közös ünnepélye. 2013. március 15. A
Csók István művészkör kiállításának megnyitó-
ja    -Városi ünnepély, majd koszorúzás a kop-
jafánál. Köszönöm az iskolásaink kiváló mű-
sorát. 2013. március 16. 18:00 Tűzoltóink gyű-
lése katasztrófavédelmi társulás megalakítása
ügyében. 2013. március 21. Testületi gyűlés

-polgármester-

Anyakönyvi hírek
Születés: Szabados Tamás és Nyári
Alexandra leánya: Aisa Kloé • Hőbér
András és Bíró Ildikó fia: Áron

Haláleset: Hajas István (1946.)
Szent I. u. 36-38. • Illés József (1937.)
Kossuth u. 23. • Kirchmayer Mihály
(1932.) Béke u. 49. • Kozorits István
(1933.) Béke u. 35. • Németh Antalné
(1946. sz. Boros Erzsébet) Táncsics u.
32. • Novák András (1930.) Táncsics
u. 2. • Süle Józsefné (1925. sz. Farsang
Etelka) Jókai u. 32. • Szijj Veronika
(1932.) Rákóczi u.  147. • Varga Ernő
(1930.) Kassai u. 21. • Varga Jánosné
(1922. sz. Hőbér Terézia) Kassai u. 35.

folytatás az 1. oldalról

Kellemes hú své t i  ünnepeke t  k íván 
a Vép i  Krón ika  minden munkatár sa .

Olcsóbb lesz a közétkeztetés
A polgármester kifejtette: döntésük egyrészt igazodik a kormány rezsi-
csökkentési elképzeléseihez, másrészt szándékuk, hogy a korszerű
táplálkozási alapelveknek megfelelően az ellátásban megteremtsék a
mennyiség és minőség összhangját. Ennek keretében előtérbe helyezik a
korszerű táplálkozás kívánta receptúrák alkalmazását, figyelmet fordí-
tanak a friss, helyi nyersanyagok beszerzésére. A konyha csatlakozott az
országosan meghirdetett MENZA programhoz.  Kiss Károlyné jegyző
szerint a családok jövedelmének csökkenése is indokolta az árak
mérséklését. Varga Gyula képviselő szerint a határozat nem jelent nagy
veszteséget az önkormányzat számára, ugyanakkor az emberek életvitelét
pozitívan befolyásolja. A vitában Kéry Szabolcs Bozzai polgármestere,
Szijj Vilmos vépi alpolgármester, Kóbor Attila, Török Sándor és Tóth
Zoltán képviselők fejtették ki támogató véleményüket.

A vépi testület a napirendek közt arról is döntött, hogy kilépnek a
Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulásból, és Bozzaival
együttműködve saját önálló jogi személyiségű társulást hoznak létre.
Kovács Péter szerint ezzel jogosultak a társulásokhoz kötött magasabb
normatíva lehívására, és továbbra is el tudják látni a kötelező feladataikat.
Kéry Szabolcs szerint Bozzai szívesen társul azokkal, akikkel eddig is
mindent meg tudtak valósítani. 

Molnár Krisztina, a Tudás Fája alapítvány vezetője bejelentette: a
kuratóriumból elfoglaltságai miatt kilép Dr. Garda Károly, akinek e
helyére Forstóber Anikó közgazdászt és dr. Kiss Eszter jogászt javasolják.
Egyúttal méltatta Garda doktor munkásságát. A képviselő-testület
jegyzőkönyvben rögzítette Garda doktor úr, az alapításban és a
működésben betöltött meghatározó szerepét és köszönetét az eddig
elvégzett munkájáért.

Ételben az egészség 
Szekeres Rita ismert táplálkozási szakértő és tanácsadó tart előadást az
egészséges ételek készítéséről és a hagyományos alapanyagokról, azok
jótékony hatásairól életünkre április  3-án délután 18 órakor a művelődési
házban. Az élelmiszer-tartósító végzettségű szakember  tapasztalatokat
szerzett korábbi munkahelyein, például a paprikafeldolgozóban vagy a
Szegedi Konzervgyárban. Ismereteiről három éve ad számot különböző
nyilvános előadásokon, illetve médiákban. Fellépett a szombathelyi
tévében, cikke és receptjei jelentek meg a Vas Népében éppúgy, mint a
Blikk Receptek Extra számában. Ezért ajánljuk az érdeklődők figyelmébe
előadását, melynek belépő díja 500 forint .  

szekeresri@gmail.com  06 20 926 2193 gyz

A Hatos Ferenc iskola  áprilisi programjai:
Március 28 -április 2. tavaszi szünet(első tanítási nap: április 3. szerda.)
Április 8-9. első osztályosok beiratkozása  8-18 óra. Április 11. Költészet
Napja, Szavalóverseny. Április 16. A Holokauszt Áldozatainak Emléknapja-
megemlékezés. Április 22-23. papírgyűjtés.( ápr. 22.16 óra Pecöl, 16.30 Ke-
néz, 17 óra Bozzai. Ápr. 23. 14-17.30 Vép, Műv.ház udvara)                gyz. 

Már most szólunk!
Idén a lomtalanítást 2013. június 1. szombat-
ra tervezi a SZOVA városunkban. Előtte
május 30-án, csütörtökön 7-18 óráig lehet a
városháza udvarára az elektromos hulladékot
az ismert szabályok szerint behozni, amit a
szolgáltató másnap szállít el. - krónika –
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KróniKa
VÉPIMOZAIK

Kék fény hírek
– A márciusi hónapban a felmelegedést
követően több gyalogos és kerékpáros
közlekedhet a városunkban, ezért felhívjuk
a gépjárművezetők figyelmét a meg-
növekedett gyalogos és kerékpáros forga-
lomra.

–Februárban, Vép határában egy gép-
jármű vezető igazoltatása során megálla-
pítást nyert, hogy a gépjárművére egy má-
sik jármű rendszámát szerelte fel. Ezzel a
cselekményével bűncselekményt követett
el. Ellene eljárás indult. Vép városban és
Bozzai községben 4 személy ellen indult
eljárás ittas járművezetés miatt. Egy vépi
lakos, aki a részére kiküldött idézésen nem
jelent meg, a rendőrkapitányságra lett elő-
vezetve. Vép városban 1 fő világítás nélkü-
li kerékpározásért, 1 fő kézben tartott mo-
biltelefonálásért, 1 fő mivel nem tartotta
magánál menetokmányait, 2 fő pedig a
súlykorlátozó tábla figyelmen kívül ha-
gyása miatt bírságolva lett.

– Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a
húsvéti ünnepekben a Rendőrség fokozott
közúti ellenőrzéseket tart.             KMB

Új autó a rendőröknek.

Körzeti rendőreink ezt a nagy
teljesítményű Skoda Yeti terepjárót kapták
a Bel-ügyminisztériumtól, hogy szol-
gálatukat még gyorsabban és jobb
körülmények közt tudják ellátni. A
gépkocsi környezet-kímélő és kis
fogyasztású, mely turbódízel motorjának
köszönhető. gyz

Nagy János: A meseboltos
Van-e nagyobb feladat annál, hogy köszöntsünk egy példaképet, egy
kortársat, egy költőt, akit személyesen ismertünk? Bizonyára nincs.
Ezt érezhette tavaly Nagy János költő-tanár is, amikor tollára tűzte
Gazdag Erzsi, a nagy előd munkásságának méltatását legújabb, A
meseboltos címet viselő albumában. Így emlékezett a József Attila-
díjas költő születésének 100. évfordulójára.

A tisztelgésben szinte folytatja Erzsi néninek a kisgyerekekhez,
általános iskolásokhoz és azok szüleihez szóló, országosan ismert ver-
seit, meséit. A kötet érdekessége az is, hogy azt egy „gyermekművész”,
a Művészeti Gimnázium 15 éves tanulója, Tóth Magdolna illusztrálta.
A mi Nagy Jánosunk munkájából tehát kitűnik, hogy Gazdag Erzsit –
mintha élne – máig hallgatja több emberöltő. Íme egy részlet: 
„Erzsi néni jókat remél,
S ott áll még a kör közepén.
Magányában könnyet is ejt,
ígéri, hogy sosem felejt.
Még megjegyzi szaporán:
- Mennyi ember vigyáz reám!
…
Minden betű harcos társa!
…
Öröksége mérhetetlen!
Szép szándékát megérhettem,
Tanítványa így lehettem,
Sokat talán nem tévedtem!”

Nem bizony! A kis kötet kapható a művelődési házban  gyz

4

Farsang az iskolában
Február 1-jén fergeteges farsangi délutánt szervezett a diákönkormányzat. A
diáknapot a Westside TSE gencsi tánccsoportja nyitotta meg a zsúfolásig
megtelt aulában. Nagy szeretettel hívtuk a szülőket, nagyszülőket, család-
tagokat. A jelmezes bemutatkozás a kicsik felvonulásával kezdődött. Láttunk
gyönyörű hercegnőket, aranyos mesehősöket, ötletes házilag készített
jelmezekbe bújtak a gyerekek. A felsősök paródiákat adtak elő a közönség
szórakoztatására. Hetekig készültek az osztályok a vicces műsorokkal, pro-
dukciókkal. Láthattunk X-faktor és Csillag születik paródiát, táncoltak kán-
kánt és Vaka-vakát, a 8-osok a Való világot parodizálták ki, a legnépszerűbb
azonban az 5.b-sek Gangnam Style produkciója volt, ők vihették el a fődíjat,
a szülők által készített gyönyörű tortát. Szünet után táncos produkciók
szórakoztatták a közönséget, majd a tombolahúzás következett. A fődíj a
Göcsej pékség által felajánlott torta volt. A farsangi mulatságot bál követett.
A kicsik diszkója után a felsősök bulizhattak estig. A diákok bálkirályt és
királynőt választottak. Köszönjük a Szülői közösség támogatását, akik
rengeteg süteményt készítettek a gyerekeknek, tombolát ajánlottak fel és
anyagilag is hozzájárultak a jutalmazáshoz. Poór Melánia és Dávid Kornél 

2013-ban a következő szelektív
hulladékgyűjtő nap április 2.

(kedd), majd minden hónap első

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 telefon-
számon.    
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Házi segítségnyújtás: áldozatos munka
A Patria Szociális Szolgáltató nevében szeretném röviden összefoglalni az
elmúlt nyolc év tapasztalatát  a házi segítségnyújtás tekintetében. 2005.
január elsején, a helyi Önkormányzattal kötött megállapodás keretében
kezdtük el  tevékenységünket.

Nézzék el nekem, hogy nem számokkal és adatokkal támasztom alá mon-
dandómat, hanem próbálom valós tényekkel összegezni gondolataimat.

Az elmúlt években nyilvánvalóvá vált munkánk szükségessége, hisz itt
helyben is érződött a szociális biztonság megrendülése, a családok széthul-
lása, a többgenerációs együttélések csökkenése. Lényeges problémává vált
az idősek elmagányosodása, az izoláció, az egészségi állapot romlása,
illetve az ezzel párhuzamosan megjelenő mentális pszichés problémák is.

A házi segítségnyújtás lehetőségének biztosításával célunk volt alkal-
mazkodni az ellátotti igényekkel, gondoskodni azon idős emberekről,
akik otthonukban nem képesek elvégezni önállóan a mindennapi
életvitellel kapcsolatos teendőiket. A gondozás elemeit- fizikai, pszichés,
egészségügyi, érdekvédelmi szinten próbáltuk összhangra teremteni.
Tették ezt a gondozónők lelkesen, ám gyakorta megfáradva a többnyire
mentális tehertől. Tették, teszik ezt annak ellenére, hogy kapnak mindezért
„hideget-meleget”, és nem utolsó sorban,  megbecsülésnek cseppet sem
nevezhető fizetést. Teszik ezt hóban és fagyban, kánikulában. Persze, mit
lát az emberfia???  „Hát ezek csak bicikliznek, meg a bótba járnak plety-
kákodni…”Talán jobb is ezt így hinni!!! Szívszorító lenne látni, és tudni,
mit rej- tenek az öreg házak falai, milyen körülmények között élnek
Emberek, vagy hallani a telefon csörgését éjjel, meg hétvégén, ünnep-
napon, mert a „Rózsi néni” elfelejtette, hogy elfogyott a gyógyszere, vagy
csak épp beszélgetni támadt kedve nagy magányában…  Mindezek
ellenére törekvéseink többé-kevésbé sikerülnek, köszönve ezt a helyi
Önkormányzat pozitív együtt-működésének!!! Példaértékű hozzá-
állásukkal méltán nevezhető, a szó legszorosabb értelmében Idősbarát
Képviseletnek!!! Teszik mindezt úgy, hogy sajnálatos módon az állami
szerepvállalás-, annak ellenére, hogy minden önkormányzat kötelező fela-
data a házi segítségnyújtás  biztosítása – jelentősen csökkent, különösen
2013-ban még nagyobb terhet ró minden fenntartóra. Ez évben majd
20%-al csökkentették az idős emberek otthoni gondozására szánt nor-
matívát. Mindezzel párhuzamosan a szakmai feladatot szabályozó
Szociális Törvény kötelezettségei nem lazultak, így a működés jelentős
költség növekedéssel jár. Felmerül bennem a kérdés..:  Milyen értéket
képviselnek a mai társadalomban az idős, beteg emberek…? Hol van a
megbecsülésük? Mert lássuk be, hiába az akarat, ha a segítésüket megan-
nyi íróasztalnál eldöntött jogszabály nehezíti… Hangzatos szavakat, persze
hallunk eleget… De kérdem én, mit ért, mit érez ebből a „Bözsi néni, vagy
a Józsi bácsi”???? Tudja-e a törvény alkotó milyen érzés elhagyatottnak,
feleslegesnek kiszolgáltatottnak lenni? Érzi az elmúlás gyötrő, fojtogató
gondolatát? Át tudja-e érezni a legszeretőbb hozzátartozó aggodalmát, aki
képtelen a nap 24 órájában, gyakran szellemileg leépült idős szülője mel-
lett lenni, mivel ha ezt teszi, kénytelen feladni az állását, veszélyeztetve
ezzel saját maga megélhetését??? Nyilvánvaló a válasz minden empatikus
ember számára. Mindettől füg-getlenül mi, akik hivatást vállaltunk ebben a
feladatban, igyekszünk tovább-ra is megfelelni vállalt szerepünknek, s a
tőlünk telhető egyszerű emberi módon akárcsak egy parányi hitet, bizton-
ságot nyújtani mindazoknak, akik többnyire már feleslegessé, problémává
sokasodtak e „tündérmesévé” vált csodálatos kis Hazánkban. Tar Tünde

5

Óvodai beiratkozás
Az óvodai beiratkozás időpontja
2013. április 3-4-5 reggel 8 órától 15
óráig. A beiratkozáshoz kérjük hoz-
zák magukkal a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyát,
TAJ kártyát. Szeretettel várjuk leendő
óvodásainkat! 
Kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk minden
óvodásunknak és 
minden vépi lakosnak!

Takács Józsefné vezető 
és az óvoda dolgozói

Tűzgyújtási tilalom
Tisztelt Vépi Lakosok! Avart és kerti
hulladékot csak jól kialakított
tűzrakóhelyen és telken szabad égetni
úgy, hogy az emberi egészséget és a
környezetet ne károsítsa, és az égetés
hősugárzása kárt ne okozzon.
Belterületen égetni TAVASZI valamint

az ŐSZI hónapokban (március, április,
május, szeptember, október és
november) HÉTFŐN és PÉNTEKEN
08.00 és 20.00 óra között lehet.

Az Önkormányzati rendelet alapján
Tűzgyújtási tilalom lép életbe a NYÁRI
valamint a TÉLI hónapokban (június,
július, augusztus, december, január,
február).

Az égetendő kerti hulladék nem tartal-
mazhat más kommunális, illetve ipari ere-
detű hulladékot. A szabadban tűzet gyújtani,
tüzelőberendezést használni csak úgy lehet,
hogy az a környezetre tűz- vagy robba-
násveszélyt ne jelentsen. A szabadban a tü-
zet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizet-
lenül hagyni nem szabad, s veszély esetén
vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal
el kell oltani. A tüzelés, a tüzelőberendezés
használatának színhelyén olyan eszközö-
ket és felszereléseket kell készenlétbe he-
lyezni, amelyekkel a tűz terjedése megaka-
dályozható, illetőleg a tűz eloltható. Ameny-
nyiben a helyi önkéntes tűzoltók a hely-
színre kimennek és megállapítják a helyi
rendelettől eltérő égetés tényét, jegyző-
könyvet vesznek fel, illetve figyelmeztetik
az illetőt. Második alkalom után pedig a
tűzoltók hivatalos feljelentést tesznek a vépi
Polgármesteri Hivatalban, ahol szabálysér-
tési eljárás indul.

Kérjük, az égetés szabályait betartani
szíveskedjenek!       Polgármesteri Hivatal
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A tűzoltók közgyűléséről 
2013. március 1-jén 18.30 órai kezdettel tartottuk a közgyűlésünket a Vépi
Művelődési Ház és Könyvtár klubtermében. A közgyűlésen megjelent
Vép város polgármestere, Kovács Péter, Vép város alpolgármestere, Szijj
Vilmos, Bozzai község polgármestere Kéry Szabolcs, a Szombathelyi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka, Göncz Szabolcs, a hóhely-
zetben részt vett civil állampolgárok Binder Martin, Takács Péter, Szalai
László, ifj. Szalai László, valamint az egyesületi tagok. Varga László a
közgyűlés megnyitása után megköszönte a civil állampolgárok segítségét
a januári hóhelyzetben, és egy – egy üveg borral jutalmaztuk őket, Kovács
Péter is megköszönte az önzetlen segítséget, és ő is egy-egy üveg borral
köszönte meg a segítséget, Göncz Szabolcs szintén megköszönte a segít-
ségüket, és oklevelet adott át nekik.

Egyesületünk 2012-ben a következő eszközöket szerezte be pályázatok,
támogatások jóvoltából. NEA Pályázat (350.000 Ft): PSS5000DS
manóméterrel, nyomás-csökkentővel 2db • acél palack 300bar 6,8L 1db •
mentőcsatlakozó 1 db.  2011. évi adó 1% (210.413 Ft): acél palack 300bar
6,8L 1 db • PSSP tüdőautomata túlnyomásos 2 db • FPS 7000 túlnyomá-
sos álarc 2 db. BM Pályázat (200.000 Ft):kapacs nyéllel 1 db •
keresőlámpa 1 db • sugárcsőkötél 2 db • szikracsapó nyéllel 4 db •
tömlőfoltbilincs 4 db(2db"B" 2db "C") • tűzoltó védőkesztyű 4 pár
képzések (150.000 Ft értékben): műszaki mentés gépei alaptanfolyam
3 fő • hidraulikus mentőkészlet 3 fő • motoros láncfűrész 3 fő
Egyéb támogatásból vásárolt eszközök: Erővágó • Csípőfogó • Kézilám-
pa • Ereszkedő nyolcas • Izolációs fólia • WIFI Router • Tömlődob •
Benzinmotoros szivattyú. Beke Szabolcs

A Hobbijármű Egyesület beszámolója
A Vépi Nosztalgia és Hobbijármű Egyesület 2013. 02. 22-én tartotta a Műv-
házban az év záró taggyűlését. Az összejövetel célja a múlt év értékelése,
finom ételek és italok elfogyasztása,hiszen máskor mindenki vezet, és
olyankor nincs erre lehetőség. A tavaszi túra úti célja a Zala megyei Gébárdi
-tó volt. A főutakat elkerülve mellékutakon jutottunk el erre a  csodálatos
helyre. Hazafelé véve az irányt megnéztük az Egervári, várat ahol rögtönzött
történelem óra keretében megismertük a vár történetét és az Egervári csatát.

Ha már így úton vagyunk  és az út Rum fele vezet, a fagylaltozót nem
kerülhetjük el. Pünkösd hétfőn hagyományainkhoz híven meglátogattuk a
Pannonia ringet, ahol mindig lehet csemegézni valamin. Innen az utunk
Sümegre vitt, ahol finom velőskenyeret ettünk. Fekete felhők indulásra
sarkaltak bennünket,de azért egy fagyi belefért Rumban. Az eső éppen csak
egy picit kapott el bennünket. Ezután voltunk Répcevisen falunapon, itt már
volt részünk az égi áldásban. Az ottani motoros barátaink meghívására men-
tünk el. Mint minden évben most is részt vettünk a városi fesztiválon, és a
főzőversenyen második helyezést értünk el. Az újkéri pulykafesztiválra is
kedves motoros barátaink hívtak meg bennünket. Bizton állíthatom, hogy
nagy élményben volt részünk. Az őszi túránkat az időjárás nem fogadta
kegyeibe, szakadó eső miatt elmaradt. Jött a december és vele együtt a
motorkiállítás, immáron az ötödik. Most is mint mindig sikerült újat és
érdekes dolgokat megmutatni. A szilveszter nálunk az utolsó motorozás az
évben. Innentől pihennek tavaszig a járgányok, ilyenkor  jut idő a felújításra,
karbantartásra, hogy jövőre újabb túrákon vehessünk részt, és öregbítsük a
vépi motorosok hírét. Virágh Árpád elnök

KróniKa
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Közmeghallgatás 2013 Az évi rendes közmeghallgatást idén 2013. április 15-én 19 órakor tartjuk a
kultúrház nagytermében. Várunk minden vépi polgárt az éves beszámolóra, és közös dolgaink megbeszélésére.

- önkormányzat -

Tv: átállás a digitális adásra
A tudomány és technika fejlődésének
köszönhetően újabb átalakuláson ment
keresztül a televízió műsorok sugárzása az
egész világon. Az eddigi analóg műsorszórás
helyébe a digitális műsorterjesztés lép
hazánkban is.  Az Országos Digitális Átállási
Program során az átálláshoz szükséges tech-
nikai feltételek megteremtésében az állam
minden rászoruló jogosult számára támoga-
tást nyújt. A gondoskodás megvalósítása ér-
dekében előzetesen egy felmérést végeznek
a Központi Statisztikai Hivatal megbízottjai,
akik fényképes igazolvánnyal rendelkeznek.
Tehát felkeresik az érintett háztartásokat
március 11 és június 17 között. Azt követően
kölcsönösen aláírnak egy dokumentumot a
támogatási formákról. Az ügy megyei
felelőse Pástiné Illa Judit, akit a 06-1- 487-
44022-es telefonon lehet elérni. További
információk a www.nmhh.hu oldalon talál-
hatók. Kérjük azokat a háztartásokat, akik
kábeles kapcsolattal nem rendelkeznek, és
úgy gondolják, hogy a kedvezményes
készülékre jogosultak, jelentkezzenek. gyz  

Iskolai beiratkozás
Tájékoztató az 1. osztályok beiratkozásá-
ról. A tanköteles korba lépő gyermekek 1.
évfolyamra történő beíratására 2013. április
8-9 –én 8:00-18:00 között kerül sor a Hatos
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény igazgatói irodájában.
A 2013-2014-es tanévben tanköteles minden
gyermek, aki 2007. augusztus 31-ke előtt
született és még nem jár iskolába. A
beiratkozáskor a szülőknek be kell mutatni: •
a gyermek személyazonosítására alkalmas
személyi azonosítót és lakcímkártyát • az
iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléré-
sét igazoló óvodai szakvéleményt, szükség
esetén a szakértői bizottság véleményét •
jelentkezési lapot • háziorvosi igazolást a
kötelező védőoltásokról.
A diákigazolvány igényléséhez az alábbi
teendők szükségesek:
• az okmányirodában időpont foglalás a
fényképkészítéshez • az ott kapott NEK adat-
lapot és 1400 Ft-ot a beiratkozáskor hozni.
Szeretettel várjuk leendő tanítványainkat.

Nagyné Tancsics Ildikó igazgató
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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 

Kedd: 09.00-10.30    Falugazdász fogadóóra 
16.30-19.30    Foltvarró szakkör 
16.30 -19.00   Színjátszó próba
18.15 -20.30   Német tanfolyam
19.00 -20.00    Aerobic

Szerda: 16.00-19.00   Sakk-szakkör
16.00- 18.15  Angol tanfolyam
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 
18.00- 20.00     MEDITÁCIÓ 

(páros héten)
Péntek: 16.00-18.15     Angol tanfolyam

18.15-20.30    Német tanfolyam
19.00-20.00     Aerobic 

Egyéb programok:  
április 3. 18.00    „ Ritus konyhája „ ÉTEL-
BEN AZ EGÉSZSÉG. Feledésbe merült ősi
alapanyagok, melyekkel finom, ízletes és
EGÉSZSÉGES étkeket készíthetünk, cukor-
betegeknek, liszt- valamint a tejérzékenyeknek
is, MEGFIZETHETÃ ÁRON !!
április 5. 16.00-19.00  Véradás
április 6. 18.00 A vépi WEEB SZÍNPAD
bemutatója: Janó nősül (vidéki komédia) 
ABBA feldolgozások
április 9. 13.00  KARITÁSZ szociális vásár
április 24. 10.00 Bábszínház – Vadvirág óvoda
május 1. Felvonulás és Majális 

További információk a www.vep.hu honlapon.

Idősek Klubja programjai:
3-án 14.00 óra: Áprilisi népszokások, hagyomá-
nyok
8-án 14.00 óra: Tavasz a kertben – beszélgetés a
növények ápolásáról
10-én 13.30 óra: Foltvarrás – virágok varrása /nár-
cisz, tulipán, napraforgó, pipacs, búzavirág/ 
16-án 13.30 óra: Séta a kastélyparkban
22-én 14.00 óra: Az almaecet jótékony hatása -
előadás
24-én 13.30 óra: Foltvarrás – tűpárna készítése

A nefelejcs Nyugdíjas Klub  programja:
április 4. Játék
április 11. Ki Mit Tud Szombathelyen.
április 18. Vetélkedő
április 25. György névnap

PROgRAMOKKróniKa
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Húsvéti gondolatok
A feltámadott Krisztus ma is ugyanígy viselkedik: senkit nem
vádol, senkit nem von kérdőre, senkit nem fenyeget a megsértett
Isten nevében, hanem csendesen áll és kérdez bennünket, nincs-
e valamink, amit neki adhatnánk? Talán tényleg nem sok min-
denünk van, amivel büszkélkedhetünk, de odaadhatjuk neki azt,
amink van: szívünket, eszményeinket, szeretetünket. És akkor
majd önzetlenségünk révén napjainkban ismét feltámad Krisztus
és a világ felismeri, hogy Húsvét nemcsak a mi legnagyobb,
hanem a mi állandó, tartós ünnepünk, felismeri azt, hogy a feltá-
madás most történik. Ihlessen bennünket ebben a nagy szónok,
Keppler püspök buzdítása:  

"Ahelyett, hogy állandóan saját fájdalmadat és sorsodat sira-
tod, fordítsd tekinteted mások felé. Ahelyett, hogy saját terhedet
elviselhetetlennek kiáltod ki, végy magadra valamit mások
terhéből is. Ahelyett, hogy állandóan sopánkodsz, érezz együtt
azzal, akinek még nehezebb a sorsa, mint a tiéd. Ahelyett, hogy
másoktól vársz megértést, vigasztaljál másokat. És akkor sok-
szor nem tudod majd, hogy mi is történik veled: mások terhét
vetted magadra és a sajátod vált könnyebbé; beteget gyógyítottál
és saját szíved sebe hegedt be; szomorút vigasztaltál és saját
lelked talált nyugalmat; mások szenvedésén enyhítettél és saját
tövised élét törted; adni akartál és kaptál; azt hitted, hogy
meghalsz és feltámadtál."  

Áldott, boldog és örömben gazdag Húsvétot kívánok minden
Kedves Olvasónak! Németh Tamás plébános

folytatás az 1. oldalról

Nőnap 2013
Idén csodálatos napsütés, igazi tavaszi hangulat köszöntötte a
szebbik nemet. Két okból is keressük a szavakat mi férfiak
ilyenkor március 8-án a nőnapon. Keressük, hogy mit
mondhatnánk az évek hosszú sora nőnapjai után még újat, és ker-
essük, mert mindenképpen szívünkből jövő hálánkat, tiszteletün-
ket, szeretetünket akarjuk kifejezni a hölgyek, a társaink, a párunk
iránt. Idén is köszöntöttük kis virággal az önkormányzat és
intézményei aktív és nyugállományú dolgozóit, megtartottuk a
nőnapot az Idősek Klubjában és a Nefelejcs Nyugdíjas Klubban is.
Köszönöm férfi társaimnak, hogy segítettek, ki  verssel, ki egypár
szerető gondolattal teljessé tenni a megjelent hölgyek ünneplését.

- polgármester -

Közéleti teadélután Dankovics Erzsébettel
A 2013. április 12-én 18 órakor tartandó teadélután vendége a vépi
származású, Szombathelyen élő Dankovics Erzsébet építésztervező lesz.
Jelenleg is aktív tervező szerepet tölt be, a korábban nagyobb arányban
kivitelezéssel is, ma inkább csak tervezéssel foglalkozó Lépték Kft-ben.
Vele beszélgetünk vépi emlékeiről, életútjáról, építészi tevékenységéről,
terveiről. Technikai okok miatt kérjük most is szíveskedjenek előre
bejelenteni részvételüket a művelődési ház 543-052-es telefonszámán,
vagy az mhkvep@netkabel.net e-mail címen. -pm-
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Vírus-diagnosztikáról.
A vírusok felfedezése óta
olyan új kórokozók kerültek
a tudomány és a gyakorlat
homlokterébe, amelyek a
korábban ismert baktériu-
moktól eltérő módon fejtették
ki egészségkárosító hatásu-
kat. Alapvető eltérés, hogy a
vírusok – a baktériumoktól
eltérően – csak élő sejtekben

képesek szaporodni, a szabad természetben (sejten
kívül) csak rövid ideig maradnak fertőzőképes álla-
potban. A vírusokra vonatkozó tudományos isme-
retek gyorsan gyarapodtak, és ma már rendszerint
nem követjük el azt a hibát, hogy ami baktériumos
fertőzésként nem igazolható, az csak vírusos
fertőzés lehet. A vírusok sejt, szövet és szerv
tenyészetekben szaporíthatók, különböző labo-
ratóriumi eljárásokkal azonosíthatók. Ezek a mód-
szerek egyre nagyobb érzékenységűek, így ma már
diagnosztikai szempontból nem csak az okoz prob-
lémát, ha negatív eredménnyel zárulnak a vizsgála-
tok, hanem az is, hogy a kimutatott vírus a szóban
forgó betegségnek valóban okozója lehetett-e?
Szerencsére ennek a problémának a megoldására is
meg lehetett találni a megfelelő bizonyító eljárá-
sokat.

A vírusdiagnosztika kezdeti szakában a munka
első sorban a betegségek vírusos hátterének ki-
zárására, illetve igazolására korlátozódott. Ahogy a
virológiai ismereteink gyarapodtak és kiegészültek
az immunológiai, molekuláris biológiai isme-
retekkel, egyre többet tudtunk meg a vírusokról, a
vírusos fertőzések biológiai, immunológiai folya-
matairól, ezzel együtt a vírusos betegségek járvány-
tanáról is. Ennek alapján megváltozott a vírusos
betegségekkel szembeni védekezésről alkotott kon-
cepciónk is. Felismertük, hogy a vírusdiagnosztika
eredményét másként kell értékelni, mint pl. a bakte-
riológiai eredményeket. Amíg pl. egy baktériumos
emésztőszervi, vagy légzőszervi betegség
megállapítását követően alkalmazott antibiotiku-
mos kezelés hatékony lehet, a vírusok esetében az
adott megbetegedéssel szembeni beavatkozás
lehető-ségéről – a legtöbb esetben – már lekéstünk,
így az eredmények alapján első sorban a következő
megbetegedések megelőzése (a specifikus
vakcinázás) lehet a cél. Ezen kívül ezeknek az
ismereteknek a birtokában ma már lehetőségünk
van arra is, hogy egyes vírusos fertőző
betegségektől (mint pl. a sertések Aujeszky-féle
betegsége, vagy a szarvasmarhák fertőző rhinotra-
cheitise) mentesíthessünk is. Ilyen mentesítési
munkák hazánkban jelenleg is folynak.     

Dr. Kudron Endre ügyvezető állatorvos
Virion Bt. E-mail cím: virion1@t-online.hu

Autószerviz a Bartók Béla utcában
– Mégiscsak az a legjobb, ha az ember a saját tulajdonú cégénél dolgo-
zik, vallja Konczér József karosszéria lakatos mester, aki Szalai Imre
autószerelő mesterrel még az ezredváltás idején alapított betéti társasá-
got Vépen a
Bartók Béla
utca 19-ben
lévő családi
házban. Alap-
elvük, hogy
teljes mértékben kiszolgálják ügyfeleiket. Ennek érdekében szombaton
délelőttönként ügyeletet is tartanak a márkafüggetlen szervizben, hogy
hét végén is elvégezzenek kisebb javításokat. 

Láthatóan van bőven munkája a háromtagú csapatnak (képünkön),
melynek két éve tagja még a fiatal Konczér Róbert is, aki karosszéria
lakatosként a család mıhelyében tanult. A szorgalmából ítélve ő is jó
szakember lesz. Idősebb Konczér azért mert belefogni a saját mıhely
építésébe, mert bőven szerzett tapasztalatokat korábbi munkahelyein
ugyanúgy, mint társa Szalai Imre. Volt tennivalója a szombathelyi AFIT-

ban, a korábbi Mı-
szeriparinál, a sokak
által ismert Wagnber
Gyurinál éppúgy,
mint a Volkswagen-
nél, az Opelnél vagy
a Nissánnál, hogy
csak néhányat említ-
sünk. Ugyancsak
végigjárta a létrafo-
kokat Imre is, aki a

Nissanon kívül a Gépészben dolgozott, sőt egyéni vállalkozó is volt
néhány évig. A cégalapítási történet Vépen úgy kezdődött, hogy a
Náraiban lakó Konczér család ott nem tudott építkezni. József öccse
azonban Vépre nősült, így jött az ötlet még a rendszerváltás idején az
itteni telekvásárlásra. Aztán lassan felépült a ház, melyben a négytagú
család megfelelő otthonra talált. Felesége innen jár be a Spárba, és lánya
Kitti szintén a kereskedelemben dolgozik. Szalai Imre helybéli, felesége
Tanakajdon dolgozik, a KITT Kft.-nél. András fia Londonban él infor-
matikusként, Gábor pedig Cákon kárpitos. 

Tehát minden feltétel kialakult a munkavégzéshez. A javításhoz azon-
ban a gépeken, berendezéseken és szerszámokon túl alkatrészek, anya-
gok is kellenek, melyeket saját maguk szereznek be. – Minőségi mun-
kához, minőségi alkatrészek kellenek, mondja az idősebbik Konczér, aki
szerencsére jó kapcsolatokkal rendelkezik. Mint kiderült, a gazdasági
válság ugyan nehezíti a munkát, de megküzdenek a gondokkal. 

Napi 10-12 órát dolgoznak, hogy minden autó időre elkészüljön, teszik
hozzá. – Milyen a fizetési készség? – Nem jellemző a nem fizetés.
Előfordulhat ugyan, hogy valaki pillanatnyilag megszorul, de mindig
kifizeti a számlát. Ezért aztán olyan még nem volt, hogy nem vihette el
a kocsit, ami nélkülözhetetlen számára, teszi hozzá a 48 éves mester.

Elégedettek tehát a BT tulajdonosai, akik továbbra is két kezükkel és
becsületes munkával akarják szolgálni magán vagy céges ügyfeleiket.
Tehát hosszú távon is ez a jövő, melyet majd a fiatalabb generáció épít
tovább, teszik hozzá a mesterek.       Györe Zoltán

Új “Servant” t ípusú kandalló eladó
Vép,  Dózsa utca 48.  sz .    Tel . :  353-197

2013 mrcius_2013 mrcius. újság  2013.04.04.  17:07  Page 8



Foci:a tavaszi felkészülésről A  felkészülési mérkőzéseink eredményei: VÉP – Rechnitz (Rohonc)   4-1 • VÉP –

Balogunyom  8-1 • VÉP – Bük    4-0  • VÉP – Haladás VSE  2-2  • VÉP – Táplán   2-1  • VÉP – Király   1-1  • VÉP – Rábapaty   2-2  • VÉP –
Vasszécseny   1-2  • VÉP – Tanakajd   5-2  • VÉP – Gyöngyöshermán  5-0    •   BAJNOKI: VÉP – Rábapaty  2-3
A felkészülésünk a télies időjárás miatt néha átalakult, de az edzőmérkőzéseink nagy részét le tudtuk játszani. Sőt, még pluszmérkőzéseket is sike-
rült megszervezni, köszönhetően az Akadémia műfüves pályájának. Ami kicsit hátrányunk, hogy igazi füves pályán nagyon keveset edzhettünk,
illetve játszhattunk, de ez előny is lehet, ha tudunk jó minőségű pályákon bajnoki mérkőzéseket játszani, mivel a játékunkat a rossz talaj nem
hátráltatta! Az edzések, mérkőzések látogatottsága a felkészülés alatt jó volt. 
A tabella az első tavaszi forduló után:
1 .KÃSZEGI SK 16 13 1 2 46 14 32 40
2 .HALADÁS VSE 16 11 3 2 32 14 18 36
3. KEMENESMAGASI SE. 16 9 3 4 32 18 14 30
4. JÁNOSHÁZA KSK. 16 8 4 4 30 17 13 28
5. VASVÁR VSE. 16 8 1 7 33 24 9 25
6. RÁBAPATYI KSK. 16 8 1 7 29 27 2 25
7. SZENTGOTTHÁRD VSE. 16 7 4 5 29 20 9 25
8. URAIÚJFALU SE 16 6 5 5 21 19 2 23
9. NÁDASD KSE 16 5 7 4 25 22 3 22
10. KIRÁLY SZE. 16 6 3 7 25 30 -5 21
11. VÉP VSE 16 6 2 8 20 23 -3 20
12. CELLDÖMÖLKI VSE 16 6 2 8 29 33 -4 20
13. BÜKI TK 16 4 4 8 23 46 -23 16
14. PETÃFI SE VASSZÉCSENY16 1 7 8 14 33 -19 10
15. RUM KSC. 16 2 3 11 19 35 -16 9
16. TANAKAJDI TC. 16 2 2 12 15 47 -32 8
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Hagyományteremtő lovasbál
A lovas sport szerelmesei is feliratkoztak a kollektív bálozók listájára. A hagyományteremtő szándékú rendezvényt
február 23-án tartották a művelődési házban. A bálon megjelent Gulyás Gábor, a Vas Megyei Lovas Szövetség
főtitkárán kívül Kovács Péter polgármester és Szijj Vilmos alpolgármester is.

Németh László, a Pata-tanya tulajdonosa
elmondta: civil szervezetük négy éve
alakult, melynek mintegy 40 tagja van. A
lovaglást imádó 6-18 éves gyerekek
nemcsak szeretik a pacikat, hanem ápol-
ják, tisztítják is. Sőt, a gyerekek verseny-
szerűen lovagolnak, melynek az is ered-
ménye, hogy a 10 éves Horváth Márton
és Járai Regina kvalifikálta magát a
Gyermek és Pónilovasok Országos Szö-
vetsége által Pátyon rendezendő verseny
március végi országos döntőjére. De
Vépen is rendeznek versenyeket: az idén
például háromfordulós megmérettetés
lesz. Hasznos hobbijukat anyagilag is
támogatják a szülők, akik ezúttal helyben

gondoskodtak a vacsoráról, süteményekről, a talp alá valóról és a tomboláról. Utóbbi főnyereménye a táplánszentk-
ereszti Szalai család cukrászdája által felajánlott, nagy értékű lófejet ábrázoló torta volt. Képünkön a lovaglást szerető
gyerekek csoportja.      gyz

Vasgyűjtés Vép-Bozzai Önkéntes Tızoltó Egyesülete vasgyıjtést szervez 2013. április 19-én és 20-án. A feleslegessé vált

lomtalanításra szánt vashulladékkal és színesfémmel kérjük a tisztelt ingatlan tulajdonosokat, hogy támogassa az egyesületet. A
vasgyűjtésből befolyt összeggel segíti a munkánkat, valamint védőfelszerelések vásárlását. Az összegyűjtött fémhulladékot az
Egyesület tagjai személyesen gyűjtik be! Kérjük telefonon vagy személyesen jelezze szándékát az Ö.T.E. tagjainak.
Kóbor Attila           Varga László Beke Szabolcs         Horváth Péter
06/20-968-73-70    06/70-268-69-90    06/70-291-24-62      06/30-826-24-81
Arany J. u 19.        Dózsa gy. u. 30.    Széchenyi u. 12.       Dózsa u. 14.
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Hatos ezüstérmes
Hatos Gábor ezüstérmet szerzett a Tbilisziben
rendezett birkózó Európa-bajnokságon.
Gratulálunk!  gyz.

EdzŒmérkŒzésen volt, hogy 23-24 játékos is rendelkezésemre állt!
Távozó:

Hujber Csaba. Új játékos: Németh Botond. A tavasz folyamán min
den mérkőzésünk rendkívül fontos lesz, mivel nagyon szoros a ta-
bella és nem lehet pontosan tudni, hogy a nyáron hány csapat bú-    
csúzik a bajnokságtól. Mondanom sem kell, hogy nem szeretnénk     
ilyen kellemetlen helyzetbe kerülni. Marton Róbert
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2013. március 25-től 31-ig

2-őt fizet 3-at kap vaníliás croissant

Fonott kalács 0,5 kg 365 Ft/db helyett 299 Ft/db
Fonott kalács 0,25 kg 209 Ft/db helyett 179 Ft/db

Sós Foszlós kalács 0,5 kg 299 Ft/db
Húsvéti cipó 400 gr  129,-

Húsvétra süteményrendelést felveszünk!

április 
3-án 

17.00 órakor
VÉPEN

a Művelődési Házban.
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