
WEEB Színpad: mérföldkő
a város kulturális életében

Megtartotta első önálló bemutatóját a városban három éve
alapított WEEB Színpad április 6-án este a Janó nősül című
vidéki komédia színre vitelével. Az egyfelvonásos után
pedig a világhírű ABBA együttes dalaiból adtak koncertet
Novák Tamás táncosainak közreműködésével, majd stíl-
szerűen nosztalgia buli következett Kovács Attila dj-vel.

A zsúfolásig megtöltött és kicsinek bizonyult művelődési
ház közönsége előtt Kajtár Tamás konferanszié bejelentette:
a 15 taggal és segítőikkel létrejött együttes felelevenítette a
színjátszó hagyományokat. Céljuk saját maguk és a közön-
ség szórakoztatása, melynek már korábban is eleget tettek
helyben és vidéken. 

Megszületett tehát egy saját, műkedvelő alapokra épített
színpad, melynek szálai régebbre nyúlnak vissza. Dr. Varga
Gyuláné Szíjj Erzsébet Gyökerek és lámpások című
könyvében említést tesz közösségekről, dalokról, népi
játékokról, szórakozási alkalmakról, melyekben részt vettek.

VÉPIVÉPI
KRÓNIKA
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VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA
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Közmeghallgatás: út-,
közlekedési és égetési ügyek

Átfogó beszámoló a város tavalyi költségvetésének
végrehajtásáról, az idei tervekről, valamint felvetések,
panaszok a közösségi infrastruktúra helyzetével kap-
csolatban, illetve a városlakók életét keserítő prob-
lémák. – ez jellemezte az április 15-én tartott
közmeghallgatást, melyet Szijj Vilmos alpolgármester
nyitott meg a Vépi Himnuszt követően.

Váratlan adomány civil szervezeteknek
A múlt emlékei, és vépi kapcsolatain keresztül megkeresett bennünket Réti T. Sándor hon-
fitársunk, aki Vépen született, és itt töltötte gyermek és ifjúkorát. Jelezte, hogy adomá-
nyozni szeretne vépi civil szervezeteknek. Az elgondolást tett követte, és megjelent nálam
Sanyi, és átadott az önkéntes tűzoltó egyesületünk számára egymillió, a Tudás Fája
Közalapítvány számára pedig ötszázezer forintot. Ahogy ilyenkor mondani szokás „se
köpni, se nyelni” nem tudtam a meglepetéstől. Megköszöntük az adományokat, és biztosí-
tottuk róla, hogy a pénz felhasználása jól működő szervezeteinknél jó célt szolgál. A láto-
gatás során körbevezettem városunkban, megmutattam a jelenlegi állapotokat, Ã pedig
beszélt kalandos életéről, és felelevenítette emlékeit arcokkal, nevekkel. Különösen meghatotta a focipálya
büféjében kitett archív fotók látványa a régi focicsapatokról, és a találkozás gyermekkori szomszédjaival. Mikor
mondtam neki, hogy ennek a nemes adománynak a krónikában is szeretnénk hírt adni, kérte, hogy a nevét így írjuk,
mert Ãt Vépen mindenki így ismeri. Köszönjük Réti Sanyi, és találkozzunk sűrűn még Vépen, ahol mi is mint jó
vendéglátók, igyekszünk a két szervezet és a város nevében hálánkat kifejezni. -PM-

folytatás a 2. oldalon

folytatás a 3. oldalon

Főszereplők: Gerencsér Péterné Julika, Pájer Lajos,
Gerencsér Ádám, Katzler Hilda
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AKTUÁLIS VÉPIKróniKa

Közmeghallgatás
Kovács Péter polgármester vetítettképes előadásában számolt be a 2012-es költségvetés megvalósításáról és az idei
költségvetési tervekről. Szólt a Bozzaival való eredményes együttműködésről, s azokról a programokról is, melyek megmoz-
gatták a város lakosságán kívül a messziről érkezetteket is. Ezek mutatják, hogy Vép a kistérségben jelentős szerepet tölt be.
A felszólalók sorát Szalai György nyitotta. Kifogásolta, hogy sok a kóbor eb, melyek veszélyesek, ugyanis valószínű, hogy ezek
nincsenek beoltva, a kutyákban biztosan azonosító chip sem található. Szerinte nincs betartva a kirívóan közösségellenes ma-
gatartással szemben hozott helyi rendelet, mely kapcsán példaként a Hunyadi utcai hatalmas, környezetszennyező égetéseket
hozta fel. Az égetéssel kapcsolatban szerinte nem tartják be a rendeleteket, nincsenek felelősök, ezért írásban kéri a választ.
Kovács Péter válaszában hangsúlyozta: a kutyatartás bejelentése nem kötelező, így nyilvántartásukra nincs mód. A kötelező oltá-
son túl az idén a hivatal, a lakosság érdekében az azonosító chipek beültetését is megszervezte. Azt, hogy ki, melyik állatorvost
keresi meg a kutyájával, a hivatal nem tudja követni, nem is szabályozhatja. Az égetésekkel kapcsolatos bejelentéseket mindig
kivizsgálják, a tűzoltók pedig ellenőrzik. Elmondta: ellentmondásos az új országos rendelet, azért, mert egyrészt tiltja
belterületen az égetést, illetve előre be kell jelenteni, ha ilyent terveznek. Kiss Károlyné jegyző az ebekkel kapcsolatban kife-
jtette: mindig segítenek, ha bejelentést kapnak. Szerződésük van a gencsapáti Kutyaparadicsommal, melynek munkatársai beje-
lentés alapján elviszik a kóbor ebeket, de a hivatal elősegíti a védőoltások és chipek helybeni beadását. A helyi rendelet szabá-
lyozza, hogy a sportpályára nem lehet kutyát vinni, s ezzel kapcsolatban nem volt bejelentés. Egyébként a rendelet betartására
nincs intézkedési joguk, mert az Alkotmánybíróság kirívóan közösségellenes magatartással kapcsolatos rendeletet hatályon
kívül helyezte. Kiricsi Miklós az Ady utca és a kapcsolódó út felújítását szorgalmazta, illetve javasolta, hogy a kintlévőségek
behajtására bízzanak meg egy végrehajtó szervezetet. Kovács Péter válaszában kifejtette: az Ady utca felújítását nem tervezik,

mert nincs megfelelő alapja, jelenleg a Táncsics és Deák utcák felújítása van előtérben, de saját forrás hiányában ezekhez is min-
denképpen pályázati pénzeket kell bevonni. Esély lehet arra is, hogy a kormány a korábban hitel nélkül gazdálkodó önkor-
mányzatok részére támogatást kíván nyújtani, amit önkormányzatunk első sorban útfelújításokra költene. A behajtó cégek nem
lennének eredményesek, mert az adósoknak nincs megfelelő kimutatható jövedelmük vagy ingóságuk, a behajtás díját pedig
mindenképpen fizetni kellene. Viszked Ferenc kérte, vizsgálják meg, hogy a Budapestről 18.20-kor induló, Celldömölkig
gyorsként, majd személyként Szombathelyre közlekedő vonat Vépen miért nem áll meg? Felhívta a figyelmet a Dózsa utca
elviselhetetlen kamionforgalmára, s javasolta, hogy a temetői sarokra a balesetveszély miatt gyalogátkelőhelyet létesítsenek.
Kovács Péter válasza szerint a közútkezelő csak forgalomszámlálással alátámasztott, indokolt esetben fest fel zebrát, melynek
éjszakai figyelemfelkeltő megvilágítási és kiépítési előírásai is vannak. Véleménye szerint a napközbeni gyalogos átjárás vol-
umene, temetések kivételé-vel, nem indokolja a zebra felfestését, az egész csomópont átépítése viszont indokolt lenne. A
kamionforgalmat pedig Pecöl, Ikervár irányában nem lehet megtiltani, mert más út nem vezet arrafelé.

Az égetésekkel kapcsolatban Varga László helyi tűzoltó egyesület elnöke Szalai Györgynek válaszolva kifejtette: az égetés-
sel kap-csolatos szabályok megjelentek a Krónikában is. Ha bárkinek gondja van, jelentse be a megadott telefonszámokon a
tűzoltóknak, akik azonnal intézkednek, figyelmeztetnek. Ha kell, értesítik a rendőrséget is.Verseginé Barancsi Erzsébet jelezte:
vasárnaponként csak reggel 7 óra után és délben van buszjárat, közben nincs. Kovács Péter ígéretet tett arra, hogy a Volán és a
GYSEV felé jelzi a felmerült lakossági igényeket, azok teljesítéséről csak a jelzett szolgáltatók dönthetnek.

Györe Zoltán
2
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KÖZÉLETKróniKa
VÉPI

WEEB Színpad: mérföldkő 
Szó esik irodalmi színpadokról, színjátszásról is, melyek

műveléséről az elmúlt évtizedekben is meggyőződhettek a helyiek például
a Nefelejcs Nyugdíjas Klub, a Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészet Oktatási Intézmény, de még a Idősek Klubja nívós programjai
által is. S ezúttal nemcsak egy önálló alapokra érdemes kis helyi színház
mutatkozott be, hanem olyan  kitartó csoport is, mely el tudja hitetni a
közönséggel, hogy van tehetsége, akaratereje a szövegek és dalok megtan-
ulására és nívós bemutatására. S akkor még nem beszéltünk arról, hogy a
Janó nősül című darabot nem importálták, hanem a helybéli Gerencsér
Péterné Júlia írta. A rendező és az ABBA dalok betanítója pedig az eddig

is sikeres Katzler Hilda volt. Nem véletlenül követelt ráadást a
nagyérdemű a második felvonásban: a retro-bemutató szólistái kitettek
magukért. Mindezek után feltehetjük a kérdést, miért is nagyszerű és
időszerű ez a Janó darab? 

– Azért, mert nemcsak historikus alapokra épül, hanem tükröt tart a
korábbi és az újabb nemzedéknek saját viselkedéséről, élethelyzetéről,
okos, vagy oktalan gondolkodásáról, a kívánatos jövő és a család
építéséről. Esetleg a családalapítás halogatásáról. Magunkra ismerhettünk,
hiszen hiteles figurákat láttunk Bözsi néni (Gerencsér Péterné Julika),
János bácsi (Pájer Lajos), Janó
(Gerencsér Ádám) és a tíz menyasszony
jelölt  –  Mezte Lenke (Tóth-Vásárhelyi
Ica), Multimé Diána (Kopcsándi Hajni),
Kup Ica (Sági Józsefné Anci), Csin Csilla
(Molnár Istvánné Kati), Gáz Rózsa
(Horváth Lajosné Marika), Para Zita
(Hende Lajosné Vali), Hiszt Erika
(Kajtár Tamásné Gabi),Veg Eta (Katzler
Hilda), Nagy Fekete Mercédesz (Iszakné
Koszorús Judit), valamint a kiválasztott
Igaz Gyöngyi (Kovács Attiláné Zsuzsi) -
szerepében. Ez volt a való világ vastapsot
kiváltó bemutatása, melynek nyilván
méltó folytatása lesz vidéki fesztiválokon
is. A produkciót a Tudás Fája Közala-
pítvány nevében Molnár Krisztina köszönte meg. GyZ 

Polgármesteri napló
2013. március 28.
LEADER fórum
Vépen, a kultúrház-
ban  • 2013. április
05. A Vasivíz vezér-
igazgatójával egyez-
tettem a víz, csatorna
vagyon átvétele ü-
gyében.  •  2013.
április 06. A WEEB
színpad első bemu-

tatója! GRATULÁLOK! •  2013. április 08.
Előadás budapesten a 2014-20 uniós
költségvetési időszak pályázati
lehetőségeiről. • 2013. április 09.
Parkrendezési gépek bemutatója a gépészben.
• 2013. április 10. LEADER közgyűlés
Nádasdon.  •  2013. április 11. Közbiztonsági
egyeztető fórum a megyei és városi
rendőrkapitánnyal.  •  2013. április 12. Novák
Lajosné, Ili nénit köszöntöttem 93. születés-
napján.  • 2013. április 15. Kistérségi gyűlés
Szombathelyen. • 2013. április 15. 19:00
Közmeghallgatás. • 2013. április 16. Bátorfi
Antalné, Ágnes nénit köszöntöttem 97.
születésnapján.

polgármester

3

Anyakönyvi hírek
Születés: Fritz Olivér és  dr
Németh Kata leánya: Kata • Poór
Sándor és Horváth Eszter leánya:
Szofi • Szerdahelyi Zoltán és
Jankovics Diána leánya: Alíz 

Haláleset: Habda Sarolta (1948.)
Béke u. 9. • Lakicsné Holpár
Gabriella (1959.) Petőfi u. 58. •
Molnár Lajos Attila (1950.) Béke
u. 20. • Nagy József (1933.)
Rákóczi u. 40. • Szabó János
(1943.) Petőfi u. 56.

folytatás az 1. oldalról

2013-ban a következő
szelektív

hulladékgyűjtő
nap május 7.

(kedd), 
majd minden hónap

első keddi napja!
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KróniKa
VÉPIMOZAIK

Szépkorúak köszöntése
Novák Lajosné Ili nénit köszöntötte meleg szeretettel, virágcsokorral és kis
ajándékkal 92. születésnapján Kovács Péter polgármester április 12-én. Ili
néni maga nyitott kaput vendégeinek, akik közt testvére Szijj István, és lánya

Németh Ferencné Rózsi, s férje Németh Ferenc is jókívánságokkal halmoz-
ta el az ünnepeltet. – Inkább kapálok, de főzni már nem szeretek, mondta Ili
néni. Ez azért is érthető, mert egész életében szakács volt: hol az óvodában,
hol az iskolában. Ugyan már nem nagyon érzi az ízeket, mégis a majonézes
krumpli meg a saját készítésű aludttej a kedvence. Mint kiderült: imádja hét
dédunokáját, köztük a féléves Flóra a legkisebb. 

Kis olaszrizlinggel koccintott Kovács Péter polgármesterrel, Tamás fiával és
gondozójával, Marikával 97. születésnapján Bátorfi Antalné április 16-án.
Ágnes néni azt mondja: ugyan gyönge egy kicsit, de jól van, csak lassan
mennek a napok, melyeket a tévés kívánságműsorok szépítenek meg. Azt
pedig nagyon szereti, ha Marikával horvát nyelven énekelnek, ugyanis
mindketten olmódiak. Külön öröm, hogy sokat imádkoznak,  és persze a
magyar nóták sem maradnak el. „Szeressük egymást gyerekek”, vagy az
„Úgy szeretném meghálálni”. Nagyon örül a jó időnek, s annak, hogy mind
a négy fia köszöntötte már. Kiderült: hét unokája és hét dédunokája beara-
nyozza az életét a kedves, mosolygós személyiségnek. – Isten éltesse még
sokáig, mondta a polgármester, miközben átadta a város virágait és kis
ajándékát. gyz 

Kék fény hírek
– Az áprilisi hónaptól megyénkben is
megkezdődnek a lomtalanítások, ezért felhívjuk
a lakosság figyelmét, hogy az ilyen tevékenységet
csak engedéllyel lehet végezni. Ha gyanús
személyeket látnak, vagy leszólítják Önöket,
értesítsék a Rendőrséget.
– Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy akinek
idős hozzátartozója, ismerőse van, arra fokozot-
tan figyeljen, mert ismét elszaporodtak az
időskorúak sérelmére elkövetett
bűncselekmények megyénkben, továbbiakban a
kerti munkák megkezdésekor mindenki figyeljen
lakásának, házának megfelelő zártságáról,
valamint a kerti gépek, szerszámok biztonságos
elhelyezéséről.
– Márciusi hónapban a Vépi Körzeti Megbízottak
működési területén 1 fő elfogásra került garáz-
daság elkövetése miatt, ellene büntetőeljárás
indult. 3 személy ellen indult eljárás ittas
járművezetés miatt. Két vépi lakos, aki a részére
kiszabott pénzbüntetést nem fizette be, a
Rendőrkapitányságra lett elővezetve. 2 fő ellen
szabálysértési eljárás indult, akik segédmotor
kerékpárjukat engedély nélkül, biztosítás nélkül
vezették. A márciusi hónapban 5 fő ellen összesen
110 000 Ft helyszíni bírság lett kiszabva
különböző szabálysértések miatt. Vép KMB.

Közéleti teadélután
Dr. Bíró Zsolttal

A nemzetközileg ismert Dr. Bíró Zsolt pécsi
szemészprofesszor lesz vendégünk a május
17-én 18 órakor rendezendő Közéleti Tea-
délutánon a művelődési ház nagytermében.
Vele beszélgetünk vépi kötődéséről, élet-
útjáról, szakmai eredményeiről, jövőbeni ter-
veiről. Technikai okok miatt most is kérjük
az érdeklődőket, hogy részvételüket szíves-
kedjenek előre bejelenteni a művelődési ház
543-052 telefonszámon vagy az
mhkvep@netkabel.net e-mail címen. Mint
ismeretes április 12-én be- tegség miatt
elmaradt a Dankovics Erzsébet építésszel
tervezett rendezvényünk. Rá továbbra is
számítunk a teadélután-sorozatban. -pm-

Már most szólunk!
Idén a lomtalanítást 2013. június 1. szombatra
tervezi a SZOVA városunkban.
Előtte május 30-án, csütörtökön
7-18 óráig lehet a városháza udvarára az elektro-
mos hulladékot az ismert szabályok szerint
behozni, amit a szolgáltató másnap szállít el.4
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Ügyfélfogadás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a települési ügysegéd
ügyfélfogadási ideje 2013. április 22-től a következők szerint alakul
a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalban: hétfő: 8:00-16:00  •  szer-
da: 8:00-11:30 • péntek: 8:00-13:30

A járási hivatal hatáskörébe tartozó szociális rászorultságtól függő
pénzbeli és természetbeni ellátások (egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság, időskorúak járadéka, ápolási díj, alanyi jogú és normatív
alapú közgyógyellátás) iránti kérelmet a kérelmező lakcíme szerint
illetékes járási hivatalnál, továbbá a kérelmező lakcíme szerint
illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál lehet
benyújtani. Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Alkalmankénti ház körüli munkára
keresek  motoros fıkaszával

rendelkező embert. Érdeklődni:
06/94/353-005  •  06/30/4113409

A Hatos Ferenc Általános Iskola
és AMI májusi programjai

Május 2. 16.30 Fogadóóra 1-8. osztályig  •  Május 15. 11.00
Börzsönyi Noémi 8.oszt. tanuló önálló kiállítása - megnyitó  •
Május 17. Takács János Emléktorna – Városi Nagypálya  •
Május 21- 24. Erdei Iskola az 5. osztályos tanulóknak (Zánka)  •
Május 23. Bécsújhelyre látogatnak a 2. és 3. osztályos tanulók  •
Május 25.Gyereknap  •  Május 29. Országos Kompetenciamérés
a 6. és 8. osztályos tanulóknak  •  Május 31. 7. HATOSFOGAT
FESZTIVÁL  A Művészeti Iskola záró rendezvénye

Mezőgazdasági
összeírás

A központi statisztikai hivatal 2013. június 1. és
június 30. között mezőgazdasági Gazdaság-
szerkezeti Összeírást hajt végre mintavételes for-
mában az ország 1500 településének kijelölt kör-
zeteiben. Az összeírás során a mezőgazdasági tevé-
kenységhez használt földterületről és vetésterü-
letről, állat- épület- és gépállományról, továbbá a
munkaerővel kapcsolatos adatokról, illetve néhány
kiegészítő információról kell adatot szolgáltatni. 

2013. május 15. és 26. között lehetőség nyílik
arra, hogy a kérdőívet az adatszolgáltatók elektron-
ikusan töltsék ki. Az ehhez kapcsolódó informá-
ciókat május elején kapják meg azok a kijelölt
körzetben szereplő adatszolgáltatók, akik a 2010.
évi teljes körű Általános Mezőgazdasági Összeírás
alkalmával a mezőgazdasági statisztikában a
definiált mérethatárt elérték, és akiket ezek alapján
gazdaságnak tekintettek. (Az így adatot szolgál-
tatókat az összeíró már nem fogja felkeresni.)

Az internetes kitöltési időszakban a kérdőív
kitöltéséhez szükség esetén az érintett adatszolgál-
tatók részére számítógép használati lehetőséget és
szakmai segítséget nyújtunk.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

KÖZÉLETKróniKa
VÉPI
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Rendelet-módosítások
Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról,valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
2/2011. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vép Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés a)
pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el.
1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 2/2011. (I.25.) önkormányzati
rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2013. április 1-jén lépett hatályba.

Kovács Péter Kiss Károlyné
polgármester jegyző

Önkormányzati rendelet az étkezési
térítési díjak változásáról

1. Az iskolai és óvodai térítési díjak nem változtak.
2. A vendégétkeztetés térítési díja: 735 Ft helyett 500 Ft+ áfa. 
3. A szociális étkeztetés díja: 14.251 Ft jövedelem alatt: 0 Ft, 14.251 -
28.500 Ft-ig 120 Ft, 28.501- 57.000 Ft-ig 220 Ft, 57.001 -71.250 Ft-ig
335 Ft, 71.250 Ft felett 415 Ft.            Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
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Kátyúzás
A hosszúra elhúzódó tél és a rendkívüli időjárás a
sok csapadékkal nagyon megviselte a város egyes
utcáinak útburkolatát. A képviselő-testület döntése
alapján, a költségvetés szerint a kátyúzási
munkákat ez évben is el kell végeztetni. A
következő utcák lettek e célra kijelölve: Kinizsi,
Ady, Hunyadi, Deák, Bihari, Széchenyi, Czupi
hídnál levő szakasz, Rákóczi utca vége,
Batthyány, Berzsenyi, Polgármesteri Hivatalhoz
bevezető út. A munka megkezdése előtt árajánla-
tok kérésére került sor. Az elbírálás után a
kátyúzást az „Aszfalt-Sándorka Kft.” Balaton-
boglár végezte.

A kezdési időpont április 4., a befejezés
pedig április 19. Az ár 39.500,-Ft/tonna + áfa. Az
ár magába foglalja a lyukak gépi kivágását,
tisztítását, az aszfalt ragasztását, bedolgozását, a
tömítést, és az elkészült kátyú leragasztását. Az
elkészült munkára 3 év garanciát vállalnak.
Az e célra felhasznált összeg meghaladja a 3 mil-
lió Ft-ot. Az összeget a város 2013. évi költ-
ségvetése tartalmazza.

Az mindenki előtt világos, hogy a kátyúzás egy
bizonyos ideig oldja meg az ez irányú gondokat. A
teljes megoldást az utak aszfaltozása jelentené, ( a
Deák utca teljes útfelújítása maga 60 millió Ft
lenne), de erre a településnek jelenleg forrása
nincs, és jelenleg pályázati kiírás sincs a belterületi
utak felújítására. -GAMESZ-.

Egyházközségünk májusi programjai
Május a Boldogságos Szűzanya hónapja. Május hónapban az esti szent-
misék után a loretói litánia elimádkozásával köszöntjük Mennyei Éde-
sanyánkat. Május 3-án lesz a hónap első pénteke. Engeszteljük Jézus
Szentséges Szívét szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal!

Május 5-én a reggel 8 órakor kezdődő szentmise keretében lesz a
hittanos gyermekek legbensőségesebb ünnepe, az elsőáldozás. Egyház-
községünk 14 gyermeke ekkor járul először az Úr asztalához. Május 3-
án, pénteken délután 5 órai kezdettel lesz az elsőáldozási szentmise
próbája, május 4-én, szombaton délután 3 órai kezdettel pedig az első
szentgyónásukat végezhetik el a leendő elsőáldozók. 

Imádkozzunk az ünnepre készülő gyermekekért és családtagjaikért!
Ugyancsak május 5-én, az este 1/2 7 órakor kezdődő szentmise után 
körmenetben vonulunk a Szent Flórián szoborhoz, hogy a szent közben-
járását kérjük városunk minden lakójának épségéért. Május 13-án,
hétfőn a Boldogságos Szűz Mária fatimai kérésének eleget téve  engesz-
telő napot tartunk. Igyekezzünk egész nap böjttel, imádsággal engesz-
telni Szűz Mária Szeplőtelen Szívét a bűnökért és megbántásokért! Az
esti szentmise előtt 3/4 6 órai kezdettel rózsafüzért imádkozunk, majd
a szentmise keretében ünnepélyes körmenettel hordozzuk körül Szűz
Mária Szeplőtelen Szívének kegyszobrát. Május 18-án, szombaton
plébániánk családos közösségének szervezésében Plébániai Családi
Délelőtt-öt tartunk a Kultúrházban.

Programok: 9.30 Közös ima a templomban   •  10.00 Bábelőadás •
10.30 Kézműves foglalkozások  •  12.30 Agapé (Szeretetvendégség) 

Május 19-én, vasárnap a Szentlélek eljövetelének ünnepe, Pünkösd
napja lesz. Németh Tamás plébános

DASzK: Budapesti Krétakör 
A vépi szakközepesek 2013. március 12-én szokatlan délelőttön
vehettek részt. Az iskolába látogatott a budapesti Krétakör
hamlet.ws című előadása. A tanteremben a padok, székek által for-
mált ovális teret Gyabronka József, Nagy Zsolt és Rába Roland
színészek vették birtokba. A három férfi díszlet, jelmez és kellék
nélkül játszotta el William Shakespeare Nádasdy Ádám által
fordított darabját, melyet a rendező, Schilling Árpád többek között
Pilinszky János, József Attila, Allen Ginsberg és Eminem szövegei-
vel gazdagított. A produkció intim térben játszódott: a szerepeket
több ízben cserélő művészek az idő jelentős részében a nézők között
ültek, sőt, bevonták őket az előadás menetébe. A diákok nyitottan és
fogadókészen reagáltak a kezdeményezésre, és örömmel fogadták a
rap-betétekkel, énekes részekkel és beat-boxszal tagolt formabontó
előadást. A közel száz fiatal megfeszített figyelemmel követte a két
órás darabot, hiszen ebben a felfogásban a tizenévesekhez közeli
volt a téma: a fiatal Hamlet felnőtté válásának története. Az előadás
hitelessége azokat a diákokat is érdeklődővé tette, akik eddig
elzárkóztak a színháztól, a színházba járástól. B-M. B.

KróniKa
VÉPIMOZAIK
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Felhívás
Kérjük városunk lakóit, hogy szíveskedjenek
rendet tartani házuk előtt, lakásuk környékén.
Ezzel hozzájárulnak városunk tisztaságához.
Különösen fontos, hogy a járdákra ne nyúljanak
be olyan mértékben a fák, dísz-és egyéb
növények, melyek akadályozzák a gyalogos
közlekedést. Ha tehetik, vágják ki a beteg fákat,
nehogy kidőljenek, esetleg balesetet okozzanak.
Egy–egy ilyen eset ugyanis nemcsak személyi
sérüléssel járhat, hanem kártérítési felelősség is
terhelheti a tulajdonost. Köszönjük.

– pm hivatal

LEADER-fórum Vépen
A Vasi Ãrtorony Közhasznú Egyesület körmendi
irodájának képviselője Bors Eszter fórumot tartott
március 28-án a vépi művelődési házban a helyi
vidékfejlesztési stratégiák aktuális tennivalóiról. A
jelenlévő települések vezetői tájékoztatást kaptak a
LEADER támogatási kör várható lehetőségeiről, a
projektötletek gyűjtéséről és azok előfinanszírozási
lehetőségeiről. (gyz)

Ballagási ünnepséget rendeznek május 4-én 10.00

órakor a vépi DASzK Szakképző és Szakközépiskolában.

Szeretettel várják a diákokat és hozzátartozóikat.
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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
18.15-20.30 Német tanfolyam
19.00-20.00 Aerobic 

Szerda: 16.00-19.00 Sakk-szakkör
16.00-18.15 Angol tanfolyam
17.00 KRESZ tanfolyam
18.00 Gyógytorna-jóga

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

Péntek: 16.00-18.15     Angol tanfolyam
18.15- 20.30    Német tanfolyam
17.00-18.00     Gyógytorna Ildivel 
19.00-20.00    Aerobic  

Egyéb programok:  

Május 1.  
11.00 Bolondos felvonulás és Majális

május 1.  16.00 A vépi WEEB SZÍNPAD bemutatója:
Janó nősül (vidéki komédia) ABBA feldolgozások

A részvétel díjtalan!

május 7.   13.00 KARITÁSZ szociális vásár
május 17. 18.00 Közéleti Teadélután Bíró Zsolttal
május 18.   9.30  Plébániai családi délelőtt

További információk a www.vep.hu honlapon.

A nefelejcs Nyugdíjas Klub  programja:
május  2. Anyák napja
május  9. Névnapok
május 16. Játék 
május 23. Egészségnap
május 30.            Kemence parti

Idősek Klubja programjai:
7. 14.00 óra: Foltvarrás: - szalvétatartó készítése
9. 14.00 óra: Májusi népszokások, hagyományok
14. 14.00 óra: Kirándulás a Sárvári Arborétumba
16. 14.00 óra: Kvízjáték 
19. 13.30 óra: Foltvarrás – poháralátét
29. 14.00 óra: Majális

Kovács Viola

Kismama Klub következő időpontja:
2013.május 29.  (szerda), Művelődési Ház és
Könyvtár :  10.00-12.00

PROgRAMOKKróniKa
VÉPI
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Óvodások a rímek tengerén
A Költészet napját József Attila születésnapjára emlékezve1964
óta minden évben április 11.-én ünneplik. Óvodánkban is megem-

lékeztünk a Költészet napjáról. Óvónénik és dajka nénik kedvenc
költőik műveiből adtak elő, majd vállalkozó kedvű gyermekek

örvendeztettek meg bennünket versmondásukkal. Megzenésített
gyermekversek színesítették az előadásokat. Jól éreztük magun-
kat, szebbé tette  napunkat e megemlékezés, megmártóztunk  a
magyar költők verseiben, ringatóztunk a rímek tengerén.

Májusi programok: május 7. Részt veszünk az Ambrózy vers-
mondó találkozón Tanakajdon • május 21-24 Gyermekhét - min-
den napra érdekes programok • május 24. Vadvirág nap - színes
délutáni forgatag

Véradás
Huszonöt helyi önkéntes adott vért április 5-én a mıvelődési
házban. Ez úton is megköszönjük, hogy a legdrágábbal
segítettek a betegeken, baleseteseken. -szerk
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Az MR-vizsgálatról
A radiológiai kép-
alkotó  módszerek je-
lentős része (röntgen,
ultrahang, CT, izotóp-
diagnosztika) a lakos-
ság számára ismert.
Újonnan kifejlesztett
lehetőség az MR
(mágneses rezonan-
cián alapuló képal-
kotás), mely megyénk-
ben Szombathelyen áll
rendelkezésre. Sok

rendellenesség ábrázolható, mely a szervek
szöveti szerkezetét megváltoztatja: a daganatok és
azok áttétei, gyulladásos folyamatok, vérellátási
zavarok. Az erek ezzel az eljárással igen jól ábrá-
zolhatóak, veszélyes és kellemetlen beavatkozá-
sok nélkül. Másképp fogalmazva: kiválóan vizs-
gálható számos lágyrész kórfolyamat, valamint a
legtöbb csontrendszeri betegség is! Néhány példa
az MR felhasználási területeiből: műtét szük-
ségessége, kezelések eredményességének megíté-
lése, kóros állapotok értékelése a terhesség má-
sodik felében. A vizsgálat előtt kapott tájékoztatót
figyelmesen el kell olvasni! Az MR-vizsgálat
négy jellemzőjéről kell okvetlenül tudni, mielőtt a
vizsgálatot elvégeznék: A szűk tér: néhány beteg-
nek bezártság érzése van, ez legtöbb esetben a
hozzátartozó jelenlétében megszűnik. Másrészt a
vizsgálótérbe a páciens nincs bezárva, szoros
kapcsolatban van a személyzettel (hang, videó).
Zaj: a készülék a mérések alkalmával erős búgó,
berregő hangot adhat ki. Ez a zaj 10 percig is
tarthat. Melegedés: a mágnes belsejében 22-25
fok meleg van, a vizsgálótér légkondicionált. 

A vizsgálat viszonylag hosszadalmas: való-
színűleg az MR-vizsgálat legnehezebb része,
hogy mozdulatlanul kell feküdni. Az MR fel-
használása a mindennapi gyakorlatban jelentős
kérdés, melynek indokoltsága alapos szakmai
felkészültséget igényel. Legtöbbször a többi kép-
alkotó módszer kiegészítésére vesszük igénybe,
esetenként önállóan alkalmazzuk. Szükségességét
szakorvosok állapítják meg, kivitelezését és
kiértékelését radiológus szakorvosok végzik.
Nagyon káros gyakorlat, melyre irányuló törek-
vést sajnos tapasztalunk, amikor laikusok kíván-
ják elvégeztetni! A vizsgálat indokoltságát, elren-
delését bízzuk a szakemberekre! Természetesen,
ha az elrendelt MR-vizsgálattal kapcsolatban bár-
miféle kérdés merül fel, mindenki forduljon
bizalommal a vizsgálatot végző orvoshoz, szak-
személyzethez! 

dr. Barta Miklós Ph.D.
radiológus főorvos

Autójavítás és autómentés 
a Dózsa utcában

Úgy tűnik, hogy a válság ellenére rentábilis Hetyei Tamás autószerelő kis
műhelye Vépen a Dózsa utcában. Ennek oka valószínűleg, hogy sok az olyan
használt autó, melyek tulajdonosainak nincs más lehetőségük, mint a javíttatás.
Vagyis töretlen a kuncsaftok bizalma a jó munka iránt. Pedig a most 40 éves
Hetyei Tamás 1991-ben – ekkor végzett autószerelőként a Savaria
Szakközépiskolában – nem gondolta volna, hogy egykor saját tulajdonú
szerelőműhelye lesz. Első munkahelye a nem messze lévő Pankotai-műhely
volt, majd a SAB Mezti következett, ahol lakatosként és mindenesként több
feladatot is ellátott. Aztán egyszer csak megelégelte a két műszakot. Emiatt dön-
tött 1996-ban a saját vállalkozás, a TOM 2001 Kft létrehozásáról. – A mostani
családi házunk helyén volt egy régi pajtaszerű épület, melyben megkezdtem az
autók javítását, majd a körülmények javítása okán új műhelyt, 2002-ben pedig
családi házat is építettem – kezdte maszekságának történetét a mester. Azóta
Süle Zsolt autószerelő barátjával( képünkön) folyamatosan reparálnak minden-
féle márkájú és bajú autót. A lakatos munkákat pedig maga a tulajdonos vállal-
ja. S az sem véletlen, hogy a fényezési, festési munkáik híresek országszerte,
ugyanis napi 4 órában egy igazi profi, Elek Ferenc festőmester teszi széppé a
járgányokat. Olyan sikeres ez a tevékenység, hogy tavaly például a Balatonnál
rendezett Mini Cooper országos találkozóra neves reklámcégeknek készítettek
egyedi fényezésű vízibicikliket. Emiatt is kaphatnak megbízatásokat például
Ausztriából. Egyébként korábban használt személygépkocsik forgalmazással is
foglalkoztak, derül ki. Tehát sikeres a
márka-független szerviz, de senki se
gondolja, hogy itt tejben-vajban
fürdik a tulajdonos, aki bevallása
szerint naponta legalább 12 órát tölt
kocsik alatt vagy mellett, s akkor
még nem beszéltünk az alkatrész
beszerzésről, irodai és egyéb
munkákról. Hetyei Tamás azonban azt is mondja, hogy ugyan van munkájuk,
de tumultusról nem beszélhet. Vagyis nem nagyon kell előjegyzést felvennie az
éppen beeső javításra, hanem azonnal neki is állhatnak a munkának. Az pedig
külön szerencse, hogy minden megrendelő ki is fizeti a számlát, ugyanis nem
tudják nélkülözni a négykerekűt, mondja. Van-e pénz fejlesztésre? – Nem na-
gyon, pedig kellene például a diagnosztikai rendszert bővíteni, de jelenleg nincs
rá forrás – reagál a mester. Így aztán néha el kell vinniük a hiba megállapításra
egy-egy kocsit a barátokhoz, így segítik ki egymást. Mindezek dacára bizakodó
a főnök, ugyanis reményei szerint a szakmát most tanuló Patrik fia folytatja
majdan a cég működtetését. Addig is a fiú azzal gyarapítja a vállalkozás megis-
mertetését, hogy ismert rally versenyzőként komoly sikereket ért el már
negyedik éve. Tavaly ezüstérmet nyert az országos amatőr bajnokságban. Jó
ómen. Györe Zoltán
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Diáknap "FORDÍTOTT  NAP" a VM DASzK
Középiskolában
Az iskola nevelőtestülete a diákönkormányzattal kö-
zösen szervezte meg április 03-án szerdán a DIÁK-
NAPOT. A  FORDÍTOTT  NAP keretében a szaktaná-
rok, szakoktatók,nevelőtanárok az általuk felkészített
tanulókkal közösen tartották az órákat, foglalkozá-
sokat. A diáknap vendégeiként megtisztelték a rendez-
vényt az iskola volt tanulói:Hatos Gábor EB ezüst-
érmes birkózó és Vörös Milán U-23-as Világbajnok
tekéző. Az iskola nagytermében Hollósi Éva
igazgatónő köszöntötte a vendégeket és Szijj Vilmos
DÖK-patronáló tanár irányította a beszélgetést. A tanulói kérdésekre válaszolva elevenítették fel sportpályafutásuk
sikeres, emlékezetes perceit. A rendezvényen Hollósi Éva igazgatónő ajándékkal köszönte meg Hatos Gábor és Vörös
Milán diáknapi közreműködését. Az iskola sportcsarnokában a kollégiumi tanulók részére szervezett megyék közti
labdarúgótornát szoros küzdelemben Győr-Sopron nyerte II.helyen Vas, III.Veszprém, IV. helyen Zala megye végzett.
Gólkirályi címet: Hancz László 9/F osztályos tanuló, legjobb kapus: Giczinger Dániel 12/A osztályos tanuló
érdemelte meg kiemelkedő teljesítményével. Az akadályversenyt április 17-én tartottuk. Helyezett csapatok: I. 12.C
fiú csapat • II. 13-14.T (technikusok) • III. 11. B Heim Géza   Diákönkormányzat Elnöke
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Jól indult 2013 a Vépi Öregfiúk számára
2013 február 2.-án teremtornán vettünk részt Körmenden. Hat csapat közül végül megszereztük az I. helyezést.
A torna legjobb kapusának Dombai Lászlót választották. A végeredmény:  I. Vép Öregfiúk   A győztes csapat:
Németh József, Hörcsöki Zoltán, Pócza Csaba, Holdosi
Árpád,Szalai györgy, Dombai László, Szalai László
II. Vorhota (Zalaegerszeg)  • III. Katafa  •  IV. Ölbő  •  V. Borbarátok
• VI.Teskánd    2013.02.09-én újabb teremtornán vettünk részt
Kőszegen, ahol 10 csapatos öregfiúk tornát szerveztek. A kezdeti
döcögős játék után nagyon jó teljesítménnyel megszereztük a III.
helyezést. Sajnos az elődöntőben a volt Haladás játékosokból álló

„Tanakajddal”
nem bírtunk. A
végeredmény: I.
"Tanakajd"  •  II.
Nárai • IV.
Lukácsháza I. 
III. Vép Öregfiúk   A csapat tagjai: Orosz györgy, Habda
Lajos, Balikó Attila, Pócza Csaba,Táncsics Péter, Kelemen
Zoltán, Németh József, Zátonyi Zoltán, Szalai László,
Szalai györgy. A 2013. 04.13.-án megkezdődött a tavaszi
szezon már szabadtéren. Zátonyi Zoltán

9

Labdarúgó mérkőzés
Az elmaradt Vép-Kőszeg  labdarúgó mérkőzés 2013. május 8-án kerül megrendezésre a vépi pályán. 

A többi mérkőzés időpontja változatlan.
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május 8-án 
17.00 órakor

VÉPEN
a Művelődési Házban.

Kóstolja meg az eredeti olasz 
krémfagylaltot,

Vépen
a NEFELEJCS ESZPRESSZÓBAN!

(gazda Bolt mellett)
Szeretettel várjuk a meglévő és 

leendő vendégeinket 
4 féle krémfagylalttal és 

18 féle gombócos 
fagyival.

Feladhatja nálunk lottóját hétvégén is.
5 lottót szombat este 17.30 óráig

6 lottót vasárnap délután 15.00 óráig

2013. május 1-én 11.00 órától
Bolondos felvonulásra

hívunk minden érdeklődőt!

Akinek kedve van bújjon jelmezbe, vagy
csak fogja a családját, barátait és jöjjön! 

Indulás a Művelődési Ház elől.

Útvonal a szokásos: 
Rákóczi-Deák-Alkotmány-Szent Imre utca

Utána sütés-főzés a művelődési ház udvarán.
A rendezvény alatt büfé üzemel!

A kicsiket játszóház és arcfestés várja.

16.00 órától KÖZKÍVÁNATRA
A WEEB SZÍNPAD ELÃADÁSA

Előzetes bejelentkezéssel kondigépek használhatók a
müvelődési házban. További információ:

www.vep.hu honlapon. •  06/70-953 9341
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Sajtóközlemény
2013. április 12.

MEgÚJULÓ HAZAI ISKOLAI FOCI: 
TELEKOM LABDARÚgÓ DIÁKOLIMPIA 2013!

A hazai labdarúgás-utánpótlás, az amatőr és ifjúsági labdarúgás népszerűsítése érdekében idén először
a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Telekom közösen rendezi meg a több évtizedes ha-
gyománnyal rendelkező Diákolimpia labdarúgóversenyeit. 

A Telekom Labdarúgó Diákolimpia elnevezésű, több ezer játékost megmozgató eseménysorozat
2013. április 20. és június 17. között több korcsoportban, az alap- és középfokú oktatási intézmények
lány és fiú tanulói számára, „felmenő” versenyrendszerben kerül megrendezésre. A megyei és
országos döntők helyszínein nemcsak a pályára lépő iskolásokat, hanem az őket kísérő tanárokat,
családtagokat és a csapatokért szurkoló közönséget is színes programok valamint ismert hazai sztárok,
többek között Harsányi Levente, ganxsta Zoli és Nacsa Olivér továbbá Szász Kitti, freestyle
világbajnok várják. 

A Telekom Labdarúgó Diákolimpia bejelentésére a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és
Gimnáziumban került sor, ahol többek között dr. Simicskó István, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma sportért és ifjúságért felelős államtitkára, Keszég Attila, a Magyar Telekom lakossági
szolgáltatások vezérigazgató-helyettese, Balogh gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke
valamint az iskola 2012. évi labdarúgó Diákolimpia 5-6. korcsoportban győztes lány csapata is részt
vett. A lánycsapat szombaton indul a Középiskolai Labdarúgó Világbajnokságra.

A Telekom Labdarúgó Diákolimpia megyei döntőire 20 helyszínen, az ország 19 megyéjében
valamint Budapesten, tervek szerint 760 focicsapat 8500 résztvevőjével kerül sor. A szervezők a
kijelölt megyei és fővárosi sportközpontokban sport mellett ingyenes családi programokkal,
ügyességi versenyekkel és értékes nyereményekkel várják a sportolókat, a családokat és minden
szurkolni vágyót.
A Magyar Diáksport Szövetség célja a tanuló ifjúság egészséges életmódra nevelésének elősegítése, a
rendszeres testedzés, sportolás megkedveltetése, a rendszeresen sportoló tanulók számának növelése,
a versenysport utánpótlás bázisának szélesítése, valamint a tagok hazai és nemzetközi képviselete,
érdekvédelme.
„A diáksport-mozgalom megújításában a Magyar Telekom támogatása rendkívül fontos tényező.
Számunkra Magyarország vezető infokommunikációs szolgáltatójának labdarúgás iránti
elkötelezettsége a szövetség sokéves tapasztalata mellett kellő biztosíték az eseménysorozat sikerére”
– mondta Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke.

A Magyar Telekom évtizedek óta kiemelt támogatója a hazai sportéletnek, és elkötelezett amellett,
hogy olyan közösségi élményeket és eseményeket hozzon létre, amelyek fontosak a magyar közönség
számára. Célja, hogy több millió ügyfele minőségi és kiemelkedő sport- valamint zenei élmények
részesei lehessen akár élőben, akár szolgáltatásain keresztül.
„A Telekom számára a hazai futball és annak minőségi népszerűsítése melletti elkötelezettség legú-
jabb fejezete a Telekom Labdarúgó Diákolimpia névadó szponzorációja. Célunk mindezzel, hogy a
Magyar Diáksport Szövetséggel karöltve támogassuk a hazai diáklabdarúgást, felhívva a figyelmet a
sport és a jövő generációk egészségre nevelésének fontosságára, és hozzájáruljunk a labdarúgási
lehetőségeinek fejlesztéseihez, az új tehetségek kineveléséhez a hazai labdarúgás számára” – mondta
Keszég Attila, a Magyar Telekom lakossági szolgáltatások vezérigazgató-helyettese.
További részletes információ a www.diaksport.eu/telekomfoci weboldalon található, ahol a láto-
gatókat többek között a Telekom Labdarúgó Diákolimpia élő közvetítéseibe is beletekinthetnek,
valamint kreatív videoanyagokkal és nyereményjátékokkal találkozhatnak.
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