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Dr. Bíró Zsolt szemész– 
professzor a világ közepén

Szó szerint is vehetjük, hogy Dr.
Bíró Zsolt nemzetközi hírű
szemészprofesszor Vépen, a
világ közepén érzi magát annak
ellenére, hogy neki van vi-
szonyítási alapja, ugyanis szinte
az egész világot bejárta orvos-
tudósként, a szürkehályog gyó-
gyítás modern specialistájaként.
Kovács Péter polgármester me-
leg hangon méltatta a professzor

életútját, s egyúttal megköszönte a vendéglátó házi-
asszonyok süteménykölteményeit is. 

A május 17-én a művelődési házban tartott évadzáró
teadélután vetítettképes előadáson kiderült, hogy Bíró
Zsolt az apai nagyszülők révén gyerekkorától szorosan
kötődik Véphez, ahova visszajár. A Kassai út 28-as ház
ezért neki második otthona volt, ahol a nagynéni, nagy-
bácsi biztosította a gondtalan életet nyáron, húsvétkor és
karácsonykor. A barátok ma is megvannak, miként a
kerekes kút és a boldog gyermekkor emléke is fontos.
Fellépésére eljött Dr. Rácz Péter szombathelyi szemész-
professzor is, akinek azt köszönheti, hogy  Szombat-
helyen tőle tanulta meg a lézertechnika műtéti alkal-
mazását. És innentől kezd átalakulni a teadélutánok
sorozata az érdekes előadásokból a tudományos ismeret-
terjesztés szférájába. Dr. Bíró Zsolt egyetemi tanár, a
Pécsi Orvostudományi Egyetem dékánhelyettese, a
Magyar Szemészeti Társaság elnöke, s számtalan
nemzetközi társaság tagja.

2.  Feszt ivál-program •  4 .  Szépkorúak •  6 .  Parkolóépítés  •  8 .  Vállalkozás •  9 .  Kiál l í tás

A tavalyi gazdálkodásról, 
a civilek támogatásáról

A város önkormányzata tavaly ismét eredményes évet
zárt. A gazdálkodás kiegyensúlyozott volt, a közös
fenntartású intézmények költségvetése is a terveknek
megfelelően alakult, sőt 80 milliós tartalékot tudtak
képezni, melyet pályázati önrészként kíván tovább
növelni az önkormányzat. A már az állami irányítású
Klebersberg oktatási központhoz tartozó iskola –
melynek működtetését az önkormányzat vállalta –
tanulólétszáma stabil, az óvodában nőtt a gyermek-
létszám – erről számoltak be többek közt az önkor-
mányzat 2012-es költségvetésének módosítása kap-
csán a város és Bozzai vezetői az április 23-án tartott
együttes ülésen. Az előterjesztéseket a pénzügyi
bizottság is megtárgyalta és elfogadásra ajánlotta.
Kovács Péter vépi városvezető kiemelte: a költ-
ségvetési rendeletmódosítás arról szól, hogy az immár
végleges számokhoz igazítják a költségvetést. 

Az öregfiúk csapata a bécsi Ernst Happel stadionban
Nem sok hazai csapat mondhatja el, hogy focizott Bécsben az osztrák válogatott felszentelt zöld gyepén. A Vépi Öreg-
fiúk igen! Még tavaly Vépen vendégül láttuk az osztrák sportújságírók labdarúgó csapatát egy mérkőzés és sportbaráti
vacsora erejéig. Akkor ők megígérték, hogy visszahívják az öregfiúk csapatát Bécsbe. Május 11-én jött el ez a nap,
amikor az újságírók egy minitornát szerveztek, melyen még a szintén amatőr, de fiatalokból álló Wildalpen csapat vett
részt. A vépi öregfiúk leplezetlen meghatottsággal léptek az Ernst Happel Stadion zöld gyepére, és néztek körbe a majd
50 ezer embert befogadni képes fedett nézőtérre. Az időjárás sajnos felhősre fordult, így a második mérkőzéstől végig
esőben játszották le a meccseket. A gyep
minőségére jellemző az egyik vépi focista
beszólása: ...háromszor becsúsztam és még
csak sáros sem lett a gatyám. A három csa-
pat közül a vépiek egy győzelemmel és egy
vereséggel a 2. helyen végeztek, az osztrák
sportújságírók nyertek két győzelemmel.
Aztán persze a meccsek után itt sem maradt
el a jóízű marhapörkölt nokedlivel, és a kiváló osztrák sör. Kattogtak a fényképezőgépek, a mobiltelefonok, hogy
lehetőleg minden feledhetetlen pillanat megörökítésre kerüljön. Ami a legjobb, hogy az ősz folyamán a csapatok újra
találkozni fognak Vépen.                          foto: KoPé 

folyt. a 2. 
folytatás a 6. oldalon
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A tavalyi gazdálkodásról, a civilek támogatásáról
Kiemelte: eredményes és takarékos évet zártak tavaly,

melyhez hozzájárultak az önkormányzati képviselők, az intézmények vezetői
és dolgozói éppúgy, mint a hivatal alkalmazottai. Az eredményes
gazdálkodáshoz segíti az is, hogy a város lakossága és vállalkozó,
törvénykövető magatartást folytatnak, és teljesítik kötelességüket. Ezt
hangsúlyozta Kéry Szabolcs, Bozzai polgármestere is. Ezért mindketten
megköszönték a jó munkát, az eredményes együttműködést. Kovács Péter
hozzátette: a jövőben is mindent meg kell tenniük, hogy a város vonzó
legyen. Örömmel veszik a fiatalok beköltözését, családalapítását. Az iskola
szeptembertől továbbra is két első osztályt tud indítani, és az óvoda is tudja
fogadni a gyerekeket. Megjegyezte, hogy dologi kiadások 48 százalékát ener-
giai és üzemeltetési költségek teszik ki. Ezek csökkentése miatt nyújtották be
az energetikai fejlesztéssel kapcsolatos pályázatokat, melyek értékelése még
nem történt meg. Arra is törekednek, hogy a jó munkát, a gazdasági rentabili-
tást elismerjék az állam vezetői is, azzal, hogy ne csak azokat támogassák
anyagilag, melyek rosszul gazdálkodtak. Ismeretei szerint – Pintér Sándor
belügyminiszter levelére válaszolva – erre talán lesz lehetősége a városnak az
idén. Ha igen, akkor az így juttatott forrásból legfontosabbnak a Deák,
Táncsics és Bihari utcák felújítását, a Fő tér kialakítását illetve a sportcsarnok
megépítését javasolja a képviselő-testület. Kiss Károlyné jegyző elmondta: az
Államháztartási törvény 2012. január 1-jén lépett hatályba, illetve kor-
mányrendelet is született, melyek szerint az önkormányzatoknak és a költ-
ségvetési szerveknek is külön kell beszámolókat készíteni az előző év
gazdálkodásáról. Kiemelte: a gazdasági események változását, pl. az iskola
fenntartási kiadásait át kell vezetni a  Klebersberg intézmény létrejötte miatt.
Szólt a közigazgatás átszervezésével kapcsolatos változások dokumen-
tálásáról is. A testületek döntöttek a civil szervezetek anyagi támogatásáról is,
melyre az idén a korábbinál több, egymillió 660 ezer forint jut.
Megtárgyalták a gyermekjóléti feladatokról szóló jelentést: Varga Béláné

vezető szerint kézben tudták tartani az ügyeket annak ellenére, hogy a feladat
egy része a járásokhoz került. A Családsegítő Szolgálat vezetője, Horváth
Anita elmondta: feladataikban nem volt növekedés az elmúlt évben. Áttekin-
tették a Gamesz tevékenységét, melyről Kajcsos István elmondta:
megfelelően látják el az intézmények pénzügyi irányítását, a város
épületeinek, közterületeinek karbantartását. A tisztántartást a közcélú munká-
sokkal végeztetik, akikkel lehet dolgoztatni. A jó egyeztetések segítik a
munkák elvégzését, mondta. A beszámolók tevékenységét megköszönte
Kovács Péter és Kéry Szabolcs Bozzai első emberén kívül Varga Gyula vépi
képviselő is. Az Idősek Klubjának munkáját is jónak értékelte a testület. A
vitában többen felvetették, hogy a csepregi út a hatalmas kátyúk miatt
járhatatlan. Kovács Péter kijelentette, hogy levélben fordul a Magyar Közút
vezetőjét a tűrhetetlen állapot megszüntetésére, a balesetveszélyes útszakasz
kijavítására. Györe Zoltán 

4. Világ Közepe
Fesztivál július 5-6.

Július 5. péntek Délután nyitja kapuit a fesz-
tivál a sportpályánál felállított nagyszín-
padon. A tavalyi évhez hasonlóan feltörekvő
fiatal zenekarok mutatkoznak be. A fellépők
között szerepel a Skót Rock Band és a tavaly
már nagy sikert aratott Blues Facis is. 20
órakor Vastag Csaba koncert. Örömhír, hogy
Kányási Misiéket ismét a vépi színpadon
üdvözölhetjük! Az estét a FATEROCK kon-
certje zárja. Július 6. szombat A délelőtti
órákban a hagyományos kutya- és kisállat
szépségverseny, főzőverseny és sportpro-
gramok várják a kihívásra vállalkozókat és
az érdeklődőket. Második alkalommal ren-
dezzük meg a fantasztikus futóversenyt. A

2009 (a vá-
rosavatás éve)
méteres távon
az elmúlt év-
ben 34 induló
volt, bízunk
benne, hogy
most is sokan
vállalják a
Szent Imre –

Rákóczi – Deák – Alkotmány utcán végig-
futó útvonal teljesítését. A futás előtt Nemesi
Ildi és az aerobic csapat várja a bemelegíteni
vágyókat. A Világ Közepe Fesztivál ren-
dezvényei között kerül megrendezésre a VI.
Vépi Motoros találkozó.  Délután a nagy-
színpadon változatos műsor szórakoztatja a
nagyérdeműt. Este a Matyi és a Hegedűs
zenéjére mulathatunk, majd hajnalig tartó
buli zárja a város napját. 

A részletes programot a város weblapján
www.vep.hu, a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár
Facebook oldalán, és a júniusi Vépi Krónikában
is közzétesszük.

folytatás az 1. oldalról

2013-ban a következő
szelektív hulladékgyűj-

tő nap június 4. (kedd),
majd minden hónap 

első keddi napja!

Figyelem! 
Lomtalanítás 
szombaton.
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Polgármesteri napló
2013. április 22. A
Helyi Védelmi Bizott-
sági gyűlésen képvisel-
tem a járási polgármes-
tereket. 2013. április
23. 92. születésnapján
köszöntöttem Szalai
Gyulánét. • A tankerü-
lettel egyeztettünk az
iskolai beiratkozásról,
az ősszel indítandó
osztályokról. • Kép-

viselő testületi gyűlés. 2013. április 24.
Őriszentpéter, a Magyar Önkormányzati Szövet-
ség gyűlése. 2013. április 25. Veresegyháza:
TÖOSz küldöttgyılés. 2013. április 26. Natúr
kulináriuam konferencia a Herényiek Házában
Szombathelyen. 2013. április 27-28. TELEKOM
Labdarugó Diákolimpia megyei döntők a sportpá-
lyánkon. 2013. május 01. Vidám felvonulás a
városban, majd majális a kultúrban. 2013. május
04. Ballagás a gépészben.  2013. május 09.
Óvoda: Madarak fák napja rendezvénye. •
Szombathely: Savaria Turisztikai Zrt gyűlése.
2013. május 11. Bécsben az öregfiúk csapatával.
2013. május 13. 93. születésnapján köszöntöttem
Czillinger Lászlónét. 2013. május 14. Új
Széchenyi Terv fórum a megyeházán. • Leader
gyűlés Körmenden.  2013. május 15. Börzsönyi
Noémi kiállítása az iskola aulájában.  2013. május
17. Vasivíz Zrt. közgyűlés • Dr. Bíró Zsolt szemész
professzorral teadélután 2013. május 21. 91.
születésnapja alkalmából köszöntöttem Horváth
Sándornét.   2013. május 22. SFL (SAB) út leka-
nyarodó sáv építése munkaterület átadása 2013.
május 23. Testületi gyűlés                -polgármester-

Anyakönyvi hírek

Születés: Lugosi Krisztina és Ke-
resztesi József leánya: Zsófia • Sárközi
Renáta és Takács Gyula leánya: Hanna
Jázmin

Házasság: Novák Anita Katalin és
Kovács Zsolt

Haláleset: Balaton Lajos József
(1935.) Kassai u. 9. • Jávorics Jánosné
(Kopácsi Mária 1933.) Táncsics u. 34.
• Könczöl Zoltán (1957.) Kassai u. 11.
• Priskó Imre (1956.) Hunyadi u. 65. •
Priskó Imréné (Magyar Anna 1930.)
Hunyadi u. 65. • Takács István (1926.)
Petőfi u. 38. 

Tavasz a Szuák-portán
Sokan megcsodálták április végén azt a mintegy ezer szál tulipánt, mely a
Rákóczi utca 65. számú ház kertjében pompázott Szuákéknál. Az évtizedes

ültetés azért ilyen gyö-
nyörű, mert mélyen
vannak a gumók, s nem
fagynak el, mondta Ili
néni. No persze gondos
gazda is kellett a saját
gyönyörű tavaszhoz.
Aztán levirágoztak a tu-
lipánok, s más virágok
nyílnak már őszig. gyz

Május elsejét ünnepeltük
A hagyományokhoz híven városunkban idén is felvonulással, piknikkel és bő
kulturális műsorral, köztük a WEEB - színpad „Janó nősül” közkívánatra újra
előadott vidéki komédiájával ünnepeltük május elsejét, a Munka ünnepét, vagy
ahogy mostanság mondják: a munkavállalók és a szolidaritás napját.

A tűzoltóautóból sugárzott mozgalmi dalok kíséretében ezúttal is mintegy 60-70
közösségszerető polgár járta végig a Rákóczi-,Deák,- Alkotmány- és Szent Imre
utcákat, hogy megmutassák: nekik ma is fontos ez az ünnep. A jókedvű menetben
zászlókat, táblákat, lufikat és nemzetiszínű szalagokat lobogtattak. Volt, aki úttörő-
és kisdobos nyakkendőben vonult, hogy emlékezzen és emlékeztessen gyermek és
ifjúkorára. – Nekünk az összetartást, az egymás iránti tiszteletet, a békét és egy letűnt
kor nyugalmát jelenti ez a felvonulás. Csak kár, hogy ilyen kevesen vagyunk,
fogalmaztak többen az idősebb generáció tagjai közül. Valóban. Sokkal többen is
lehettünk volna, ha az ablakból nézelődők, az utcán ácsorgó szülők és gyermekeik is
beálltak volna a sorba, mely senkit semmilyen veszélynek nem tett ki. Talán a meleg
idő, az ebédfőzés, a kerti munka lehetett az indok a közösségkerülésre. Az viszont
elgondolkodtató, hogy a művelődési ház udvarán rendezett piknik is keveseket von-
zott. Pedig volt virsli, gombás-borsos tokány, ingyen sör is, mint anno. De szeren-
csére a színházi bemutató ismét teltházas lett. Kora délután a Capito gitáriskola adott
koncertet a 60-70-es évek magyar örökzöldjeiből. Várhelyi Zoltán az együttes
vezetője három éve tanítja helyben gitározni a vépi gyerekeket, akik közül most Vígh
Robi játszott.  A többiek közül nyolcan már a szombathelyi MMIK-ban pengetnek.
A gyerekek csocsóztak vagy arcfestést kértek, melyben Iszakné Koszorús Judit, a
művelődési ház igazgatója is részt vett . Róla az is kiderült: nélkülözhetetlen például
a WEEB-színpad segítésében, a technika biztosításában, maximalista a
szervezésben, sőt szerepeket is vállal, egyszóval köszönik figyelmét, támogatását –
közölte Pájer Lajos, az egyik főszereplő.  

Helyreigazítás Előző számunkba

tévesen került be Kiricsi Miklós
közmeghallgatáson előadott kérése. A Kiricsi úr
által felújításra javasolt útszakasz nem az Ady
utca, a Jókai és az Alkotmány utca között,
hanem az utcák végén levő összekötő út. A fél-
reértésért elnézést kérünk.
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Szépkorúak köszöntése
92. születésnapját ünnepelte április 23-án
Szalai Gyuláné. Az alkalomból Anna nénit
családja körében köszöntötte virággal és kis
ajándékkal Kovács Péter polgármester. Mint
kiderült, várta is születésnapját az idős
hölgy, akinek betegségei ellenére sincs sok
gondja, mármint az ételeket illetően. Tehát
nem igényes és nem válogatós. Kicsit
feledékenyebb ugyan, mint régebben, de a
korábbi lényeges történések gyakran vissza-

térnek gondolataiba. Ezt talán napi elmaradhatatlan kávéja is serkenti.
Olvas, tv-t néz és  kötögetne is. Még el is látja magát, de nem szeret
egyedül lenni. Két unokája és két dédunokája van: utóbbiak az ötéves
Botond és a négyéves Zalán, akikre most a legbüszkébb.  

Május 13-án, 93. születésnapján Czillin-
ger Lászlónét köszöntötte Kovács Péter pol-
gármester. Családja néhány nappal korábban
partit rendezett tiszteletére, melyen 15-16
hozzátartozója  kívánt Mária néninek jó erőt,
egészséget. A fiával és menyével élő idős
hölgy azt mondta: ebben a korban már nem
könnyű az élet. Ugyan nincs nagy betegsége,
de elnehezül a keze, lassan jár, s feledékeny.
Étvágya viszont jó. Napjait az imádkozás, a

tévé kívánság-, és egyházi műsorai teszik szebbé. No meg négy unoká-
ja, köztük a kedvenc Hanna és 7 dédunokája. Sokat gondol a
hamarosan jövendő nyolcadikra is. Külön becsülendő, hogy még
mindig hasznossá akarja tenni magát, mondják szerettei.

A sok munka lehet a hosszú élet titka,
legalábbis ez látszik Horváth Sándornén,
aki május 20-án ünnepelte 91. születés-
napját. Az alkalomból Kovács Péter pol-
gármester virággal és kis ajándékkal köszön-
tötte az ünnepeltet, aki lányával, vejével és
családjával él. – Sosem gondoltam volna,
hogy ennyi időt megélek, mondta Teréz néni,
aki már 12 évesen dolgozott és igen jó a
memóriája. Csak arról panaszkodik, hogy a

lábai nem bírják. Egyébként jó világa van, ami azt jelenti, hogy min-
dent megkap, amire vágyik. Hat unokája és 14 dédunokája veszi körül,
a legfiatalabb a 10 éves Bálint, az őrzője, aki nem mozdul el mellőle. 

gyz

Vépi  Ballagók
A SZAKKÉPZŐ ISKOLA VÉGZŐS tanu-
lói május 04-én, szombaton életük olyan
állomásához érkeztek, amikor lezárult a
diákévek egy időszaka, és a ballagással egy
életre szóló szép eseményt ünnepeltek .
Hollósi Éva igazgatónő köszöntőjében a
ballagás elötti és utáni időszakról beszélt,
ami viszont már a számadásé, a megszer-
zett elméleti és gyakorlati ismeretekről
szól. Ezt követően jutalomban, dicséretben
részesítette az Országos Szakmai verse-
nyen jeles osztályzatot és vizsgamen-
tességet kapott tanulókat: OSZTV-én
Böröndi Gyula és Binder Zsolt Ádám tech-
nikusokat,  valamint a SZKT -versenyen
Szabó Bence , Szabó Martin, Gecző Dávid
12/A osztályos tanulókat. A Guba Sándor
emlékversenyen, Kaposváron Szerdahelyi
Nikolett tecnikus tanuló II. helyen végzett
sajtkészítés témakörben. A Vas Megyei
RFK részéről László Péter százados
könyvjutalomban részesítette a 12/C
osztályból Kiss Éva, Fitos Eliza, Budai
Botond, Inzsöl Dalma tanulókat.

Szijj Vilmos kollégiumvezető

Kék fény hírek
– Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
júniusi hónaptól megkezdődnek az iskolák-
ban a tanítási szünetek. Egyre több fiatal
tartózkodik a közterületeken, akire fokozot-
tan figyelni kell. Több éves tapasztalat, hogy
ilyenkor a szülők engedékenyebbek, és
tovább kint engedik lenni gyermekeiket. A
késő esti órában történő "csatangolás" sok
veszéllyel jár, ezért megkérünk minden
gyermekes szülőt, hogy gyermekét
felkészítse az esti órában történő kinn
tartózkodás szabályaira és veszélyeire.
– Áprilisi hónapban a Vépi Körzeti
Megbízottak működési területén 1 fő
elfogásra került,  mivel ellene a Bíróság elfo-
gató parancsot adott ki. 2 vépi lakos, aki a
részére kiszabott pénzbüntetést nem fizette
be, a Rendőrkapitányságra lett elővezetve. 6
fő ellen szabálysértési eljárás indult, akik
közterületen szemeteltek, a jogszerű rendőri
intézkedéssel szembeni engedetlenséget
követtek el, és segédmotor kerékpárjukat
engedély és biztosítás nélkül vezették. Az
áprilisi hónapban 2 fő ellen összesen 20 000
Ft helyszíni bírság lett kiszabva különböző
szabálysértések miatt.             Vép KMB.
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Összeírás A központi statisztikai hivatal 2013. június 1. és június

30. között mezőgazdasági Gazdaságszerkezeti Összeírást hajt végre a
kijelölt mintakörzetekben. Az összeírás során a mezőgazdasági
tevékenységhez használt földterületről, és vetésterületről, állat- épület- és
gépállományról, továbbá a munkaerővel kapcsolatos adatokról, illetve
néhány kiegészítő információról kell adatot szolgáltatni.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a mintakörzetben talál-
ható valamennyi háztartásnak az adatszolgáltatás kötelező, melynek meg-
tagadása pénzbírságot von maga után. Kérjük, segítsék az összeírók
munkáját! Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
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Hatos Ferenc Általános
Iskola programja

Június 4. 10:45 A Nemzeti Összetarto-zás
Napja alkalmából rendezett rajzverseny
eredményhirdetése   •  14:00 A zeneis-
kolások záró hangversenye  Június 5. LEG-
ek kirándulása: KISLÃD /Sobri Jóska
Kalandpark/  Június 6. 14:00 
Magántanulók osztályozó vizsgája •17:00
Művészeti iskolások szülői értekezlete
Június 11. Osztálykirándulások Június 12.-
13. Hatos-napok Június 14. 9:00 Hatos
Gábor köszöntése Június 13. 16:00 A 8.
osztályosok bú-csúzó műsora  Június 15.
9:00 Tanévzáró, Ballagás
Nyári ügyeleti napok: Július 23. 9:00 –
12:00 Augusztus 6. 9:00 – 12:00
Kötelező kerti munkák a nyár folyamán:
Június 25. 9:00 – 11:00  Július 23. 9:00 –
11:00  Augusztus 6. 9:00 – 11:00
Az iskola dolgozói nevében minden kedves
olvasónak jó pihenést kívánunk a nyárra!

Egyházközségünk júniusi programjai
Június Jézus Szentséges Szívének hónapja. Az esti szentmisék után a Jézus
Szíve litániát imádkozzuk. Június 2-án, Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe
lesz. Az úrnapi körmenetet a 8 órakor kezdődő szentmise után tartjuk meg a
szokott útvonalon. Kérem a Kedves Híveket, hogy a sátrakat az előző
évekhez hasonlóan szíveskedjenek elkészíteni! Szeretettel kérem a gyer-
mekeket is, hogy minél nagyobb számban és örömmel vegyenek részt a szent-
misén és a körmenetben! Valamennyi elsőáldozót és kisgyermeket megkérek
arra hogy a körmenetben hintsenek virágszirmokat az Oltáriszentség előtt!
Június 7-én, pénteken Jézus Szentséges Szívének főünnepe lesz. Az ünnepé-
lyes körmenetet június 9-én, vasárnap a 8 órakor kezdődő szentmisét
követően tartjuk meg. Június 13-án, csütörtökön 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 6 órai kezdettel rózsafűzért
imádkozunk, majd a szentmise keretében ünnepélyes körmenettel hordozzuk
körül Mária Szeplőtelen Szívé-nek kegyszobrát. A körmenetre gyertyát, vagy
mécsest is hozzunk magunkkal! Minél többen halljuk meg a Szűzanya kérését
és vegyünk részt ezeken az engesztelő ájtatosságokon! Június 26-án, szerdán
Vépen egész napos Szentségimádás lesz az utcák szerinti beosztás alapján. A
reggel 8 órakor kezdődő szentmise után lesz a szentségkitétel, majd óránként
az egyes utcák hívő népének csendes hódolata. Este 1/2 6 órakor kezdődik az
Egyházközségi Képviselőtestület tagjainak és a minisztránsoknak a közös
imaórája, majd 1/2 7 órakor szentségeltétel és ünnepi szentmise lesz.

2013. május 18-án, szombaton délelőtt került sor a Vépi Plébánia

Családtalálkozójára. Közel százan fogadták el erre a rendezvényre a
meghívást. Nemcsak a plébániánkhoz tartozó öt községből jöttek csalá-
dok, hanem – nagy örömünkre -  vendégül láthattuk a szombathelyi Jézus
Szíve Plébánia családközösségének képviselőit is. A templom és a
Kultúrház  adott otthont a találkozónak. Először a templomban  köszön-
tötte a családokat, majd közös szentmisén vettünk részt. Ezután vonultunk
át a Kultúrházba, ahol a gyermekekre bábelőadás, kézműveskedés és sok-
sok játék, a szülőkre pedig kiscsoportos beszélgetés várt. A találkozó
agapéval ért véget. Bízunk abban, hogy a találkozó nyomán az újonnan
alakított ismeretségek Isten Országa eljöveteléért majd sokat segítenek
saját családjainkban és plébániai közösségeinkben is.  Németh Tamás plébános

Temetői lopások Lopják a temetőben a sírokra ültetett virágokat,

sőt még az is előfordult, hogy sírásás és hantolás közt egy lapát is eltűnt, panaszolják
többen. Józan ésszel fel nem fogható, mi vihet rá egyeseket, hogy ilyen módon
megsértsék az örök nyugvóhelyet, mely mindenki által tisztelt kell,hogy legyen. Mi
vihet rá valakit, hogy más sírjáról lopva ültessen virágot mondjuk saját hozzátar-
tozójának nyugvóhelyére? Nincs rá magyarázat. Most tavasszal bizonyára volna
lehetőség, ha mással nem, réti virággal emlékezni. A lapát ügy még különösebb.Vagy
egy munkaeszköz hiányzott otthonról, vagy néhány forintot adtak érte. De biztos,
hogy a sírásók munkáját nehezítették meg vele azon kívül, hogy még hosszabbra
nyúltak a jelenlévők fájdalom percei. Nincs más lehetőség, mint figyelni, tetten érni
és megbüntetni a közösségellenes személyt. gyz

Mentőcsoport alakult
Megalakult Szombathelyen, majd május 11-én
esküt tett és rendszerbe állt a Szombathelyi Járási
Borostyánkő Mentőcsoport. A megyei
tűzoltónapon 37 önkéntes vállalta, hogy veszély
esetén azonnal a bajba jutottak segítségére siet. A
Borostyánkő Mentőcsoport tagjai között talál-
hatók a szombathelyi járás területén bejegyzett
civil és gazdálkodó szervezetek, úgy mint a
Táplánszentkereszti és a Vép-Bozzai Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, a Vas Megyei Vöröskereszt, a
Savaria Dive Búvárklub, a Top Media Film  Kft.,
a Mászóka Sport Egyesület, a Savaria Legio,
Hagyománykutató, Hagyományőrző és Ismeret-
terjesztő Egyesület, valamint magánszemélyek.
A mentőcsoport vezetési, kutatásimentési,
műszaki kárelhárítási, egészségügyi és logisztikai
egységekből áll. A technikai eszközök tekinte-
tében három mikrobusz, egy terepjáró gépjármű,
egy kistehergépjármű, továbbá egyéni védőfel-
szerelések biztosítják a mentőcsoport gyors
reagálását és biztonságos beavatkozását. 

Az Ö.T.E. Vép-Bozzaiból tagja a Borostyánkő
Mentőcsoportnak: ifj. Kóbor Attila, Horváth
Balázs, Horváth Bálint, Kóbor Attila, Szijártó
Róbert, Tancsics Ernő, Varga Gábor.

A megyei tűzoltónapon rendszerbeállító gyakor-
latot tartottak: többek között magasból mentést,
műszaki mentést a tóból, gátépítést homokzsá-
kokkal. 

Díszoklevelet vehettek át a tűzvédelem terüle-
tén végzett kiemelkedő munkájuk elismeréséül
Tóth Tamás és Beke Szabolcs Ö.T.E. Vép –
Bozzai tagjai.

Ö.T.E. Vép – Bozzai

BM pályázat 2013 Idén is megjelent a BM pályázati kiírása, melyre

tavaly is a sportöltöző felújításával pályáztunk, de nem kaptunk támogatást. Az idei
évben is ezt a célt jelöltük meg a választható témakörök közül, mivel a többi esetén olyan
feltételek voltak meghatározva, amik számunkra nem jelentettek pályázati lehetőséget.
A költségvetés maximális összege 20 millió Ft lehet, és külön nyilatkozni kellett azok-
nak az önkormányzatoknak, melyek nem részesültek adósság jóváírásban. Ez némi
reményt jelent arra, hogy idén sikeresebb lesz a pályázatunk.
Az előzetes kiírás alapján döntés első körben július elejére várható. -önkormányzat-
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Szemészprofesszor a világ közepén
A gyógyítás útjára anyai nagyapja orvos-példájára

lépett. Pályafutása a pécsi egyetemen kezdődött, ahol 1983-ban
végzett, s egy pályázat eredményeként lett szemész. – Az is
motiválta, hogy a világon 40 millió ember vak, s 20 millióan
szenvednek szürkehályog betegségben, – mondta. A szakvizsga
után végigjárta a szamárlétrát. 2003-ban habilitált, majd 2009-ben
Sólyom László köztársasági elnök nevezte ki professzornak. 2012-
ben védte meg nagydoktori értekezését.

Életútját a szürkehályog gyógyítása jelenti olyan szinten, hogy
többek közt az Európai Szürkehályog Társaság, és a nagy
megtiszteltetést jelentő Nemzetközi Klub tagjaként ismert világ-
szerte. Nemcsak több egyetem vendégprofesszora és számtalan 
szakcikk írója, szerkesztője, hanem aktív operatőrként hosszú ideig
dolgozott Angliában, Skóciában, Dél-Afrikában például Nelson
Mandela háziorvosával, Görögországban, Svédországban, Barce-
lonában, Milánóban, Dubrovnikban, Kínában, Hongkong-ban, Abu-
Dabiban, Indiában, Moszkvában és USA-ban.

Érdekes utazási tapasztalatai vannak: Szaud Arábiában például
a benzin literenkénti ára akkor átszámítva 20 forint volt, s amikor az
uralkodó felgyógyult súlyos betegségéből mindenkinek eltöröltette
minden adósságát. Moszkvában pedig azon csodálkozott, hogy a
GUM áruházban 300 dollár volt egy pár bőrkesztyű. Megnézte:
pécsi kesztyű volt. Magánéletéről elmondta: művészet szerető, és
rendszeresen sportol. Jelenlévő orvos feleségét, Katalint, még az
egyetemen ismerte meg, két felnőtt lánya van. 

Előadásában részletesen kitért a szürkehályog betegség
kialakulására, a gyógyítás történetére, a modern terápiák alkal-
mazására. Ezen belül pedig bevezette közönségét a jövő gyógyítási
módjaiba, például a genetika-, az őssejtkutatás- és a műszem-
készítés lehetőségeibe. Egy kérdésre válaszolva elmondta: az úgy-
nevezett raszter szemüveg vásárlását a reklámkampány ellenére
nem javasolja, mert az nem javítja a látást. Nagyon értékes este volt.
Kovács Péter kis ajándékkal köszönte meg fellépését. A teadélután
sorozatot ősszel folytatjuk.             Györe Zoltán

folytatás az 1. oldalról

KRÓNIKA
VÉPIMOZAIK

Digitális átállás: támogatások 
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az analóg-
ról a digitális földfelszíni műsorszórásra való átállás
időpontjától hazánkban kizárólag a digitálisan sugárzott
adások lesznek majd elérhetőek.

A digitális átállásban az analóg földfelszíni módon
televíziót néző háztartások érintettek, azaz azok, akik
jelenleg hagyományos szoba- vagy tetőantennát
használnak és mindössze az M1, RTL Klub, TV2 és
esetleg egy helyi televízió műsorait látják előfizetési díj
nélkül. A digitális földfelszíni műsorszórás zavartalan
nem szükséges új tévékészüléket vásárolni, a set-top-
boksz segítségével a meglévő régebbi készülék is alkal-
mas a digitális jelek vételére. A Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság egyszeri, vissza nem térítendő álla-
mi támogatást nyújt a szociálisan leginkább rászorultak-
nak a közszolgálati médiaszolgáltatások (M1, M2, Duna
TV, Duna World) digitális vételének biztosítása
érdekében. A támogatás a közszolgálati médiaszolgál-
tatások digitális vételének biztosításához szükséges
eszközök beszerzését és azok beszerelését jelenti.

Támogatásra kizárólag az jogosult, aki a támogatás
igénylésének napján:
• olyan háztartásban lakik, amely kizárólag analóg
földfelszíni műsorszórási vétellel rendelkezik, és az állandó
lakcíme is erre a háztartásra vonatkozik, és
• rászorult, azaz  a) rendszeres szociális segélyt; b) lakás-
fenntartási támogatást; c) ápolási díjat kap; d) időskorúak
járadékában; e) saját jogon nevelési ellátásban; f) fogy-
atékossági támogatásban; g) vakok személyi járadékában;
h) saját jogon kapott hadigondozotti pénzellátásban; i)
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül; illetve
j) 2013. évben tölti be a 70. életévét (vagy ennél idősebb),
és számára az ONYF által folyósított nyugellátás,
nyugdíjszerű szociális ellátás egészségbiztosítási ellátás
együttes összege nem haladja meg a mindenkori
nyugdíjminimum kétszeresét, azaz 57 000 forintot.

Az NMHH létrehozta a rászoruló felhasználók nyilván-
tartását, amelyben azok szerepelnek, akik a fent jelzett szo-
ciális, illetve nyugellátások valamelyikében részesülnek.
Ez alapján a hatóság felmérői két ütemben, a lekapcsolási
időpontokhoz igazodva (1. ütemben 2013. június 15-ig, a 2.
ütemben 2013. augusztus 31-ig) felkeresik a rászorultakat.
Az a rászoruló, aki 2012. november 1-je után vált jogosult-
tá valamely fenti szociális, vagy nyugellátásra, illetve akit
az NMHH felmérői valamely okból nem kerestek fel,
2013. április 30. napjától nyújthat be igénylőlapot a támo-
gatás igénylése céljából a lakóhelyén jelzett lekapcsolási
időpontot (Vépen és Bozzaiban 2013.07.31.) követő 30.
napig. Az igénylőlap letölthető a www.digitalisatallas.hu
weboldalról, illetve ingyenesen visszaküldhető
válaszborítékkal ellátott igénylőlap kérhető a 06-80/38-39-
40-es zöldszámon. Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
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Parkolóépítés A 2012 novem-

berében a 2013. évi költségvetési koncep-
ció összeállításakor merült fel az a
gondolat, hogy a temetői parkolók
felújításra kerüljenek. A gondolatot tett követte és a 2013. évi költségvetés lehetőséget biztosít arra, hogy a
parkolók kialakításra kerüljenek. A tényleges munka megkezdése előtt az egyeztetett és megadott ismérvek
alapján árajánlatok bekérése következett. A munkával az önkormányzat a GEOMÉ Kft.-t bízta meg. A felújítás
alkalmával 27 db térköves, ill. 34 db zúzalékos parkoló kerül kialakításra. A munkákat május közepén kezdték és
várhatóan június közepén kerül átadásra a forgalomnak. A felújítás várható költsége 4.8 millió Ft + áfa. A szépen
gondozott temetőhöz méltóan a parkolók kialakításával megszűnik az esőzések alkalmával kialakult „sáros”
helyzet, és a lakosság mindennapi igényeit maradéktalanul kiszolgálja.         GAMESZ

Ki? Mit? Tud? Országos döntőbe jutott a Sinkó-Gál duó, illetve

Tóth Vásárhelyi Ilona a Vas megyei nyugdíjasok közt meghirdetett
Ki?Mit?Tud? megyei döntőjéből. A citerázás mestere, elmondta: partnerével,
Gál Pállal hortobágyi népdalokat adtak elő citerakísérettel. Tóth Vásárhelyi
Ilona pedig musical összeállítással jutott a legjobbak közé. A két Pál Győrben
áll az újabb zsűri elé augusztus végén, Ica pedig még ebben a hónapban
Salgótarjánban lép újra színre. Gratulálunk, és újabb sikert kívánunk! gyz
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Vadvirág Óvodában történt
Május, mosolygó, békák torkát megoldó.
gyöngyvirág-nyitogató. cserebogár zúgató.
Röptetsz madarat, meghozod a nyarat,
pölyhös fecskét, fára cseresnyét.

Idén a májust színes szalagokkal felci-
comázott fácskával köszöntöttük. Óvo-
dánk apraja-nagyja kivette  részét a mun-
kából. A gyermekek a színes szalagokat
kötötték fel, a felnőttek a Májusfa meg-
felelő, biztonságos mélységű helyét
igyekeztek kiásni. Ezután jött a java, de
közös lelkesedéssel és akarattal erőfeszí-
tésünket siker koronázta. Büszkén áll, szalagjaival mindenkinek vidáman integet,
mintha mondaná, gyerekek, felnőttek én hoztam a májust, engem nézzetek!

Május 7. Tanakajd Óvodánkban már hagyománynak tekinthető, hogy minden
évben részt veszünk Tanakajdon, az Ambrózy versmondó versenyen, illetve a hoz-
zákapcsolódó rajzpályázaton. Az előre elküldött rajzokat szakértő zsűri véleményezte.

Az eredményeket, illetve
a díjakat a versmondó
versenyen adták át. Óvo-
dánkból Király Emese a
Csillagvirág csoportból,
két díjat is kapott. Egy
első, illetve egy harma-
dik helyezéssel öregbí-
tette óvodánk hírnevét. A
versmondó versenyre

május 7-én került sor, melyen intézményünket hét gyermek képviselte.  A Csillagvirág
csoportból Komláti Jázmin, a Pipitér csoportból  Altay Kincső, Beke Katrin, Imre
Fanni, Kiss Levente, Németh Boglárka és Vilics Márk.A gyerekek szép teljesítményét
elismerő oklevelekkel jutalmazta a zsűri. Imre Fanni előadása harmadik helyezést ért
el, Kiss Levente pedig különdíjjal térhetett haza.

Gratulálunk a gyermekeknek a szép eredményekért, és köszönjük a szülőknek az
aktív részvételt a felkészítésben.

Május 9. Madarak, fák napja  "Boglya tetején áll egy gólya..." Első alkalommal
ünnepeltük óvodánkban a bennünket körülölelő természetet, kedves szárnyas lakóit és
a fák napját.  A gyermekek napokkal előtte szorgalmasan gyűjtögették a színes képeket
a kis állatokról, ezeket használtuk fel udvarunk díszítésére és az akadályverseny fela-
dataihoz. Varga Róbert, egy óvodásunk apukája, aki madártenyésztéssel is foglalkozik,
elhozta néhány szép madarát. A gyermekek szívesen nézegették őket,  hallgatták a

madarakról szóló érdekes-
ségeket. Az "akadályverseny"
állomásain találós kérdéseket
kellett  megfejteni, dalos játékokat tanulni, madarakat felismerni képekről és hangokról. A
versengő csoportok nevet is választottak, volt Fecske, Rigó, Harkály és Gólya. Az utolsó
állomás a gólyafészek lábánál volt, sajnos a fészekbe idén nem tértek vissza a lakók, pedig
nagyon vártuk őket. Az ügyesebbek távcsővel (nem is olyan könnyű) figyelhették a madarak
mozgását. A délelőttöt faültetéssel
zártuk, majd közös énekkel és gólya
tánccal fejeződött be programunk.
Szeretnénk ezután minden évben
jókedvűen és ismeretekkel gazda-
godva megünnepelni a csodálatos,

mindig megújuló természetet, hisz a természet védelme, a madarak gondozása apró lépés a
gyermekek környezettudatos magatartásának, pozitív irányú személyiség-fejlődésük
kialakulásában.

Május 17-18. Két napos konferencián, Szolnokon négy óvodapedagógusunk vett részt.
A XIX. Országos Esztétikai Tanácskozás témája: "ÉP testben harmonikus lélek" A gyer-
mekek mozgástevékenysége az alapképességek fejlesztésétől a tehetséggondozásig. Érdekes
és értékes előadások hangzottak el a programunk mozgásfejezetének továbbfejlesztéséről,
kisfilmeken gyakorlati bemutatókkal alátámasztva.  A megismert új módszereket, tech-
nikákat felhasználjuk további munkánkban.  Vadvirág Óvoda

A Művelődési Ház programjai
Hétfő: 15.30-16.30 Balett

16.15-17.45 Gitároktatás 
16.30 Színjátszó próba
17.00-18.00 KARATE

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
18.00-19.00 Gyógytorna Ferivel

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
17.00 -18.00   Gyógytorna Ildivel 
18.00 -19.00   ZUMBA
19.00-20.00    Aerobic 

Egyéb programok:  
június 11. Karitász szociális vásár
Július 5-6. Világ Közepe Fesztivál

További információk a www.vep.hu honlapon.

Idősek Klubja programjai:
3-án 14.00 óra: Foltvarrás: - pipacs, búza

virág készítése
11 –én 14.00 óra: Júniusi népszokások, ha-

gyományok
17-én: 14.00 óra: Erdei séta 
20-án 14.00 óra: Kabaré csütörtök
24-én 13.30 óra: Foltvarrás – illatzsák 

készítés
26-án 14.00 óra: Filmvetítés – Csinibaba 

–magyar film
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Megváltoztak a droghasználati   
szokások

Az ifjúságra újabb
veszély leselkedik. Eddig
a tiltott gyümölcs az volt,
hogy kipróbáltuk apáink
mezítlábas cigarettáját,
beleittunk a borába. Ké-
sőbb jöttek a klasszikus
drogok, felnőtteknek

maradt az alkohol, meg a cigaretta. A fiataloknak a
kokain, a heroin, az egészségügyi dolgozóknak a
morfin. Az igazán fiatalok a füves cigaretta után
nyúltak, arra vágytak. Ők használták a gyorsítókat,
a központi idegrendszeri izgatószereket, a speedet,
aztán jött a gomba, meg a LSD. Ezek a szerek a
mai szakértők szemében már hagyományos
szereknek tűnnek, most az ún. dizájner drogok a
divatosak, amik olcsóak, nincsenek rajta tiltólistán
(még egy ideig!), könnyen hozzáférhetőek, gyor-
san kiürülnek, nem mutathatók ki a vizeletben –
szóval ideálisnak látszanak. A kiskamaszok , a
középiskolás korosztály is interneten hozzájut
ezekhez a szerekhez, és az a téves illúziója van,
hogy ha olcsó és könnyen hozzáférhető és gyorsan
kiürül, akkor ártatlan is. Droggá a szervezet
részére az válik, aminek a szervezetben kötődési
helye, ún. receptora van. Ezek az új szerek, amiket
herbálnak, vagy füveknek neveznek mindenféle
néven előkerülnek, mindegyike maradéktalanul
mérgező. Egyrészt nem lehet tudni az adagolását,
ezért halálos szövődmények keletkezhetnek, annak
ellenére, hogy gyorsan kiürülnek, a kötődési he-
lyeket, a receptorokat tönkreteszik. Visszafor-
díthatatlan elváltozást hoznak létre a központi ideg-
rendszer működésében, a gyors kiürülés ellenére
sórvárgást váltanak ki és szinte követelik az újabb
adag alkalmazását. Hatásuk áttekinthetetlen és
ellenőrizhetetlen, veszélyt jelentenek gyerme-
keinkre, fiataljainkra. Ma már nem ritka, hogy egy
12 éves, 15 éves fiatal az interneten keresztül pár
száz Ft-ért mérgező anyaghoz jut. Ők a veszélyt
nem érzik, azt egy idősödő képzett ember tudja,
hogy a fiatal korában elkövetett idegrendszeri
károsodás maradandó személyiségtorzulást, esetleg gondolkodási zavart okozhat. Ők nem tudják, hogy a hallucinogének egy része
elmezavart okoz, az érzékcsalódások a szer kiürülése után sem múlnak el. A lakosság egy jelentős százaléka, 1-3 százaléka esé-
keny ezekre a szerekre, az alkalmazásuk után tébolyállapot marad vissza. A pszichiátriai osztályokon gyakran találkozunk olyan
fiatalokkal, akik tiltott drog által kiváltott szer után hasadásos elmezavar tüneteivel jelentkeznek. Természetesen a kezelésük hason-
ló a tébolyállapotok kezeléséhez, de a gyógyítás eredményessége mindig kétséges. 

A kormányzat, az iskolák, az egyházak, az egészségügy drogmegelőző programjai ezért fontosak, hogy gyermekeinket, fiatal-
jainkat megóvjuk a maradandó károsodásoktól, a felelőtlen magatartástól.  A sport, a torna, a fizikai terhelés, a könnyű fizikai
munka, a tánc, a bálozás, a közös éneklés , a templomba járás, a  társaságban történő kirándulás mind-mind örömszerző cselekedet.
A bennünk lévő örömhormonok, ún. endorfinok kicsiny mennyiségben szabadulnak fel, de ez a kicsiny mennyiség is
boldogságéreztet okoz. Ezt a finoman működő rendszert, amit  a társas együttlétek működtetnek a durván ható kémiai anyagok
tönkretehetik. Erre a saját hibátlan örömszerző rendszerünkre vigyázni kell és gondozni kell, hogy egy életen át elkísérjen minket. 

Dr. Szabó Mihály osztályvezető főorvos, Markusovszky Kórház

Szervizműhely a DASzK-ban
Csaknem az egész országban ismerik a vépi, egykori mezőgazdasági
gépészképző iskola szervizműhelyét, mely a VM Dunántúli
Agrárszakképző Iskola fontos része. A múlt század közepétől generá-
ciók tanultak az iskolai képzést is kiszolgáló műhelyben. Javítottak
traktort, kisgépeket, fınyírót, láncfűrészt, miegymást. Aztán 1993-ban
elkészült a traktorszerviz, két év múlva pedig a jelenlegi nagyműhely.
Akkoriban, s 2009-ig a gépek környezetvédelmi vizsgálatát is végezték
az itteni szakemberek. A ma mintegy 1200 négyzetméteres komplett
műhelyben 2010-től már a gépjárművek műszaki vizsgáztatását is
végzik, mondja Vajkovics János (képünkön) szervizvezető, vizsgabiz-
tos. Röviden így lehet összefoglalni a műhely fejlődéstörténetét,
melyben ma már a vezetőn kívül csak Szili Ferenc és Neumann Péter
(képünkön) szerelő dolgozik. A mindenhez értő csapat persze ma is
javítja az iskola traktorjait, szereli a kombájn-, a pótkocsik, kiste-
herautók meghibásodásait, és nyílt szervizként személygépkocsi javítást
is vállalnak. Egyúttal elvégzik a szükséges műszaki vizsgáztatást is.
Kuncsaftkörük 3-4 megyére is kiterjed, sőt: a megyében egyedül
végeznek kormánymű javítást, de foglalkoznak traktorok adagolóinak
reparálásával is. Szili Ferenc és Neumann Péter szerint hozzájuk járnak
az egykori téeszek és utódszervezeteik munkatársai gépeik
javíttatásáért, műszaki vizsgáztatásáért vagy futómű beállításért. 

Igazi nagyüzem lett tehát az egykori kis műhelyből, melyben követték
a műszaki színvonalhoz szükséges nívót. 2010-ben például felújították
a fékpadot, van teleszkópvizsgáló berendezésük, lézeres szerkezet a
futómű beállításhoz, és természetesen mindent mérő és ellenőrző digi-
tális rendszer a műszaki vizsgáztatáshoz.  A szükséges alkatrészeket
kereskedelmi cégektől szerzik be, tudtuk meg. Munkájuknak meg is van
az eredménye
nemcsak a szak-
középiskolai és
szakképzés fel-
tételeinek bizto-
sítása okán, ha-
nem közgazda-
sági tekintetben
is: a szerviz
ugyanis gaz-
dasági egység-
ként évente
mintegy 10 milliós bevétellel járul hozzá a DASzK költségvetéséhez,
teszi hozzá Vajkovics János.  Ez pedig vélhetően megalapozza további
műszaki fejlesztési igényeiket, véli a vezető.                       Györe Zoltán

KRÓNIKA
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Nyitogató:Börzsönyi Noémi önálló kiállítása
Úgy látszik beérett a korai gyümölcs, melyet a Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti intézmény
tanárai, főleg Soós Pálné Terike és Bihari-Bakodi Szilvia művésztanárok ültettek el egykoron a most végző
Börzsönyi Noémi lelkébe, agyába, kezébe. De ez sem biztos, hogy így van, hiszen a 14 éves kislány immár 10
éve rajzol. Tehát alkotásai a család támogatásával együtt minimum hármas hatás, no meg a végtelen szorgalom
és valamennyi tehetség eredménye lehetnek. Ezt is, és a művészetek örömszerző hatásait hangsúlyozta
elöljáróként Molnár Krisztina, a művészeti iskola vezetője.

Méltó ünnepséget rendezett az iskola május 15-én, hogy
megmutassák, „el lehet jutni Amerikába”, ahogy  Dávid
Kornél és Dávid Luca vastapsot kiváltva énekelték a meg-
nyitón. Közben Noémi igazi festőként alkotott. Képein, grafi-
káin látszik fejlődéstörténete. De egyik csendéletén ott van a
trombita, a másikon pedig a sodrófa is. A réz talán az indulót
fújja, a másik mintha figyelmeztetne: kemény munka vár
Noémire a Művészeti Szakközépiskolában. Soós Pálné meg-
nyitójában hangsúlyozta: sikeres ez a bemutatkozás, melynek
alapja tánccal, zenetanulással, rajzolással kezdődött a kézmű-
ves tanszakon, aztán tárgyak készítése jött mindegy milyen
anyagból, s a festészet. Vagyis korán megismerkedett a vá-
lasztékkal, melynek eredményeként szép tematikus tárlat jött
létre. Idegrendszere, felfedezései, érzékei alkalmasak arra,
hogy megismerje a világot, benne saját magát, hogy megtalálja helyét, mondta. Noémi meghatottan mondott
köszönetet mindenkinek, aki hozzájárult eddigi álmai megvalósításához. A Krónikának így nyilatkozott: – Még
nem tudom, mi akarok lenni, majd kitalálom. Esetleg a grafika vagy a pasztell? Csak az biztos, hogy New York,
Japán, Olaszország, vagyis felfedezni a világot. Nos az álomutazás megkezdődött: S ehhez hozzájárult az a
virágözön, melyet „tisztelőitől” az iskola  igazgatójától Nagyné Tancsics Ildikótól, családtagjaitól, tanáraitól,
diáktársaitól vagy Kovács Péter polgármestertől kapott meleg szavak kíséretében.                          Györe Zoltán

i m p r e s s z u m
Vépi Krónika (Vép Város Önkormányzatának lapja) Kiadó: Vép Város Önkormányzata  (onkormanyzat@netkabel.net)   Digitálisan elérhető a www.vep.hu oldalon 
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Nyomda: VM DASzk Nyomda, Vép  •  Grafika, tördelés: Vajkovics Jánosné (varya6127@gmail.com) • Lapzárta: minden hónap 15-én • ISSN 2060-1832  
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A WEEB Színpad vendégszereplése
Esős lehangoló idő és rengeteg hasznos program. Néhányan lézengenek a szomorú hidegben az Apáczai Csere János

Alapítvány épületének udvarán. A
színpadon fiatalok zenélnek,
énekelnek, páran hallgatják, a
kitartóbbak. A vépi Nefelejcs
Nyugdíjas Klub 15.00 órakor
kerül sorra. Zenés, dalos cigány
életképeket mutatnak be, potya-
dozik a közönség, családias, a
hangulat, lelkesen megtapsolják a
vépi fellépőket. Az eső meg csak
esik, a színpad is merő víz a pony-
va ellenére. Ezután a vépi Weeb
Színpad következik ABBA feldol-

gozásokkal, miután ennek híre megy egyre többen gyűlnek össze a közönség részére felállított sátorban. Felcsendülnek az
első dallamok, s a kicsi, de fantasztikus közönség máris együtt él a színpaddal: tapsolnak énekelnek, van , aki táncra is
perdül a színpad előtt. (Valószínűleg nagy igény van a retro zenére). A jó félórás műsor végén  a műsorvezető megköszöni
a vépiek fellépését, s biztosítja a közönséget, hogy jövőre már ragyogó napsütésben emelhetik az öko-majális színvonalát.
Záró akkordként Mészáros György kuratóriumi elnök kérésére közös fénykép készül a Weeb Színpaddal. Többen jelezték,
hogy eljönnének a Világ Közepe Fesztiválra, mert hallani szeretnék a Weeb Színpad műsorát is. Katzler Hilda
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június 5-én 
17.00 órakor

VÉPEN
a Művelődési Házban.

Vas megyei Diákolimpia döntő
Az idén a Magyar Telekom szponzorálásával zajlanak a
Diákolimpia megyei döntői az ország összes megyéjében.
A Vas megyei hét futballdöntőt városunk sportcent-
rumában rendezték április 27-28-án. A csapatokat
Kovács Péter polgármester köszöntötte Németh Tamás, a
Telekom régióvezetőjének jelenlétében.

A megyéből 42 csapat jutott el a döntőkbe, mintegy
ötszáz labdarúgóval vettek részt a küzdelmekben mind
általános és középiskolás korcsoportban úgy, hogy a fiúk
mellett lány csapatok is pályára léptek, közölte Pálóczi
László főszervező, a Magyar Diáksport Szövetség
megyei referense. Hatalmas küzdelem és győzni akarás
jellemezte az egészen picik, az általános iskolások és a
középiskolások meccseit, hiszen a győzelmeken kívül az
a cél lebegett a játékosok előtt, hogy bekerüljenek a
Diákolimpia májusi, júniusi országos döntőjébe, ahol
majd a Magyar Köztársaság Diákolimpiai Bajnoka címért
küzdenek, mely óriási presztízst jelent a győzteseknek.

Vépen küzdelmes, hajtós, kemény meccsek zajlottak
hat pályán, ahol a nagyokhoz méltó eredmények is
születtek. A lányok a 3-4-es, illetve az 5-6-os
korcsoportban rúgták a bőrt, s technikailag sem maradtak
el nagyon a fiúktól. A vépi csapat az 1-es korcsoportban
harcolta ki a döntőbe jutást. Sajnos a szentgotthárdiaktól
2:1-re kikaptak,  a szombathelyi Váci iskolával pedig 2:2-
es döntetlent játszottak Így nem jutottak tovább a cso-
portjukból, de örömteli volt, hogy focitudásuk mellett
élvezték is a játékot. A fiúknál a győzelmet az I és II.
korcsoportban a szombathelyi Zrínyi iskola, a III.-ban a
szombathelyi Váci iskola, a IV.-ben Bő, az V.-ben a
szentgotthárdi III. Béla csapata, a lányoknál pedig a III.-
IV.- ben a szombathelyi Bolyai, az V.-VI. korcsoportban
pedig a szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium csapata
szerezte meg. Ãk jutottak tovább az országos döntőbe. A
város különdíját Kovács Péter polgármester adta át a
győztes csapatok felkészítőinek. gyz

Hetyei  Patriknak
mindene a rally
Hat éves kora óta űzi, hajtja a kisebb-nagyobb autókat. Előbb gokartozott, majd 12-13 évesen már amatőr
kategóriájú rally versenyeken vett részt Hetyei Patrik, aki mára a H4-es kategóriában nemrég versenyt nyert
Ózdon. Hosszú út vezetett idáig a 20 éves fiatalembernek, aki nemcsak versenyez a neki megépített speciálisa
átalakított Ladával, hanem szereli, bütyköli is azt. A Savaria közlekedési szakközépiskolában érettségizett, s
nemsokára igazán autószerelővé válik. A családi műhely pedig második otthona , ugyanis nem tud élni az
autók nélkül, mondja. A rally versenyzést 2008-ban kezdte, azzal a már említett Ladával, melyet a verseny-
szabályok szerint otthon építettek minden biztonsági felszereléssel. Aztán tavaly Tamásiban szerzett év végi

második helyet az ottaniak versenyén. Később Orfűn szintén ezüstöt kapott, majd az ózdi rallyn lett aranyérmes, meséli Patrik, aki
szerint az adrenalin szintjét az ilyen futamok emelik csak igazán. – Az odafigyelés, a győzni akarás hozza meg a tapasztalatokat, a
félelem legyőzését, mondja a fiatalember, akinek úgy látszik már ez az élete annak ellenére, hogy volt már  fejre állása mitfárerével,
Somodi Attilával együtt, Szombathelyen a reptéri versenyen. Szerencsére egyikük sem sérült meg. De nem vette kedvüket az árokban
landolás. – Az újabb cél amatőrből bekerülni a magyar  profi Rally túrába, ahol az igazi nagyok gyötrik egymást meg az autót az orszá-
gos versenyeken, teszi hozzá Patrik azzal, hogy oda bizony már profi versenyautó kell.  Ahogy megismertük a Hetyei családot és gyer-
mekét, biztosak lehetünk, hogy nemsokára az említett osztályban találkozunk Patrik nevével, mint ahogy abban is, hogy hamarosan
gépjármű technikusi vizsgája is lesz. Így nemcsak versenyzőként öregbítheti majd a családi vállalkozás hírnevét.              Györe Zoltán

Egy héten belül, megszokott helyén újra nyit a Berki
Csemegebolt, melyben minden kapható lesz, ami
egy háztartásban kell. Olcsó árak, barátságos
kiszolgálás. A tulajdonos: Kányási Mihály. 
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