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Ünnepség a „vépi Pilvaxban”

Újszerű, mondhatni tudományos és művészeti igényű
városi ünnepséget tartottak nemzeti ünnepünkön a
folyt. a 2. old.
vépiek március 15-én.

112 milliós állami adomány
Vépnek
Az adósságkonszolidációban részt nem vett (tehát veszteség
nélkül gazdálkodott) települések számára vissza nem térítendő
állami adományt ad a kormány, jelentette be Kovács Péter
polgármester a február 26-i közgyılésen. A rendelet szerint a
3001-5000 fős települések – így Vép város is – 112 millió
fejlesztési pénzhez juthatnak. Az igényeket pályázati úton március 6-ig kellett benyújtani.
A közgyılésen előterjesztett javaslat szerint a forrást a
Táncsics és Deák utcák felújítására célszerı fordítani. S ha
marad, akkor még a Hunyadi utca kátyúzása, majd új aszfaltréteggel ellátása is megoldható lenne. Ez utóbbira tavalyi áron
18 millió forintos ajánlatot adott a Magyar Aszfalt Kft. Varga
Gyula képviselő szerint a választási kampány eredménye az
adomány, amelyet mindenképpen üdvözölni kell. Kovács Péter
elmondta: a GEOMÉ Kft. előzetes ajánlatot készített a Deák-,
és Táncsics utcák felújítását aszfaltos vagy térköves változatban
is. A testület tagjai rövid vita után a hagyományos aszfalt burkolatú útpályák kialakítása mellett döntöttek. Kiss Károlyné
jegyző hozzátette: mindkét utca felújítására rendelkezésre állnak a szükséges építési engedélyek. A kiviteli tervektől eltérő
szándékot azonban előre be kell jelenteni.
A testület arról is döntött, hogy pályázatot nyújtanak be a
Belügyminisztériumhoz az energetikai pályázatokhoz
biztosítandó önerő rész vissza nem térítendő támogatására.
Mindkét pályázat esetén az önerő 50 %-a kapható meg pozitív
elbírálás esetén. Nyertes pályázat esetén a felszabaduló majd 9
millió forint más célokra lesz fordítható.
Azt is elhatározták, hogy részt kívánnak venni a Pannon
Térségfejlesztő Egyesület keretében 2014-2020 közti időszakra
vonatkozó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia elkészítésében.
Kovács Péter elmondta: egy új rendelet szerint a Leader csoportok tagjainak a megyehatárok között kell maradni.
folyt. a 2. old.

Bye-bye Szarvaskend - A szervezők elismerték, hogy hibáztak
A böllérverseny, ahol nem az ízek és hagyományok számítanak.
Idén is részt vett csapatunk a szarvaskendi
böllér versenyen. A tavalyi első ilyen megmérettetés után alaposan felkészültünk, és bíztunk
benne, hogy a 2013-ban elért 7. helyezés után
előbbre végzünk. Idén társult hozzánk Bozzai is,
így a két település nevében Vép-Bozzai néven
versenyeztünk.
A nap során minden feladatot teljesítettünk,
a zsűri tagjai többször kifejezésre juttatták a
profi vágást és ételeink kiváló ízét. ( Az egyik
előkelő helyezettnél alapos félrebökés történt, a
vér szinte meg sem jelent, több laikus néző is
megjegyezte)
folyt. a 3-4. old.
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Állami adomány

Ünnepség Március 15-én

Ennek kapcsán a jelenlegi szervezetek átalakítása szükséges. A Szombathely térségéhez tartozó települések az
újra szerveződés lehetőségét kihasználva önálló Helyi Akció Csoport
alakítására nyújtották be igényüket.
Ebben a közösségben Vép városa
jelentős szerepet szeretne vállalni a
környező kistelepülések segítése
érdekében, a pályázati források és
lehetőségek felkutatásában.
A vépi és bozzai testület március
13-i ülésén többek közt védőnői
feladat ellátási szerződést kötött,
melynek keretében a városi önkormányzat vállalja, hogy a körzethez
tartozó településeken a terület
védőnői ellátást továbbra is biztosítja.
A két önkormányzat egyidejűleg
jegyzőkönyvi elismerésben és köszönetben részesítette Varga Béláné
nyugdíjba vonuló védőnőt 40 éves
lelkiismeretes munkájáért. A munkakör betöltésére pályázatot hirdettek, melyre hárman jelentkeztek.
Közülük a helyi Horváthné Tóth
Csillának szavaztak bizalmat. A vépi
testület határozott arról is, hogy a
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás Tanácsába továbbra is
Kovács Péter polgármester legyen a
helyettes képviselő annak ellenére,
hogy a Szombathelyi Kistérségi
Társulás (melyből a város kilépett)
vezetősége a kistérség elnökhelyettesét javasolta.
gyz

Újszerű volt abban, hogy a műsort adók Pilvax kávéházzá varázsolták a
művelődési ház zsúfolt nagytermét, hogy ki-ki odaképzelhesse magát az
1848-as polgári forradalom kitörésének helyszínére. És ehhez teremtett
nívós műsort a Vadvirág Óvoda Búzavirág csoportja, valamint a Hatos
Ferenc Általános Iskola, és AMI alsó tagozatos és drámaszakkörös tanulói által Vörös Krisztina tanárnő. Koszorús Ödön ikervári nyugdíjas
pedagógus, ismert helytörténész pedig kiállításon mutatta be a szabadságharc szúró,vágó fegyvereit.
Kovács Péter polgármester ünnepi beszédében kitért rá: az ünnep
lényegéhez tartozik a megtisztulás és az igazsággal szembenézés.
Kísérletet tett arra, hogy 1848/49 történetét hátrafelé haladva, vagyis a
hozzánk időben közelebbi események felől közelítse meg. Utalt Görgey
Artúr 1849. augusztus 13-i fegyverletételére, mely szerint, ha a fővezér
nem az orosz előtt teszi le a fegyvert, akkor az utókor nem október 6-án
és nem 13 vértanúról emlékezne meg, hanem augusztus 13. után pár
nappal és ezer magyar vértanúról, mert Haynaunak szándéka volt, hogy
valamennyi magyar hadseregben szolgáló volt császári tisztet
rögtönítélő eljárással kivégeztessen. Idézte Móricz Zsigmondot is, aki

Anyakönyvi hírek
Születés: Kopácsi Flóra és
Varga Zoltán fia: Bence • Gál
Judit és Tóth Zoltán leánya:
Emese • Tóth Krisztina és
Pados Gábor fia: Dávid
Haláleset:

Kiricsi Árpád
(1954.) Jókai u. 52. • Kovács
János (1931.) Rákóczi u. 35. •
Németh Ferenc (1962.) Szent I.
u. 11. • Németh József (1934.)
Petőfi u. 30.
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Asztali zene a”Pilvaxban”
Görgeyről így írt: „ Leteszi a fegyvert…, mert nem szereti a vért
feláldozni,….Ő mindig megmentette a hadat”. A polgármester hangsúlyozta: a forradalom eseményei közül elsősorban az áprilisi 11-i
törvényekhez kell visszanyúlni, hiszen ebben a 12 pont követeléseire
alapozva, megszületett a polgári Magyarország, melynek törvényeit az
uralkodó is szentesítette. Tehát a magyar szabadságharc az alkotmányos,
szabad Magyarországot védte az önkénnyel szemben, vonta le a
következtetést. Az ünnep alkalom arra is, hogy végiggondoljuk mai feladatainkat, zárta beszédét a polgármester
Ezt követően a diákság alkalomhoz illő verseket, dalokat adott elő.
Zúgott a kórus, a Talpra magyar, a Föl, föl vitézek. Hegyfaluról
vendégként énekelt Halász Borbála, hegedűn Németh Liza, szintetizátoron pedig Dömötör Hanna mutatta meg tehetségét. Majd a jelenlévők
Kovács Péter polgármester és Nagyné Tancsics Ildikó iskolaigazgató
vezetésével a templomkertben megkoszorúzták a Hősök emlékművét.
gyz
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Dr. Varga Péter: kicsi a világ, de Vép a közepe
Felsorolni is nehéz, hogy merre járt eddigi élete során dr. Varga Péter jogász, világutazó, akinek mottója szerint kicsi a világ,
és Vép a közepe. A március 14-én tartott közéleti teadélután vendégével Kovács Péter polgármester beszélgetett.
Tényleg igaz lehet, hogy az élet egy nagy utazás. Hiszen a „mi fiunknak”felejthetetlen Erdély, Egyiptom, USA, Új Zéland,
Etiópia, Hawaii, Malajzia, Srí Lanka, Laosz, Ghána éppúgy, mint a Mt. Everest
vagy a mauritán sivatag. Hogy csak néhányat említsünk az élményekből. S valahogy minden úton kiderül: mindenhol magyar barátokra lelhetsz, sőt a
legváratlanabb helyeken Vépről is kérdeznek. S az sem semmi, hogy olcsón,
egyedül, gyalog, vagy akár stoppal is bárhova elérsz. Ha eltévednél, egy őrangyal
mindig van, aki segít például a New-York-i metrón, mikor nem tudod, hol kell
leszállni. Sőt, Pesten olcsóbban rendelhetsz vitorlást a Karib tengerre, mint helyben.
De ha már ott vagy, vigyázz, éjjel ne ugorj fejest a vaksötét óceánba. És akár hiszed
akár nem, a tengeren is találkozhatsz stopposokkal. Amerikai egyetemi tapasztalata: az európaiakkal ellentétben az ázsiai hallgatók szétosztják a feladatokat részfeladatokra, megoldják, majd összedobják az eredményt. A kollektivitás csúcsa. – Az
őrült versenyben így sikeresebbek, mondta Péter. Amikor meg éppen magyar
nyelvű útikönyvet készülsz írni Új- Zélandról, kiderül: mások hajszálnyival
beelőztek, de végül elmennek veled Ausztráliába és kikérik a véleményed.
Kairóban pedig megérinti a vállad egy évekkel korábbi egyiptomi
túravezető:–szevasz Gyuszi. Egy korábbi családi utazás során a papa nevét jegyezte
meg. Még érdekesebb, hogy az etióp-eritreai határvidékre tilos bemenni, de miután
lerázod a fegyvereseket, eljutsz egy különleges geológiai képződményhez, megjelenik feletted egy katonai helikopter. Már azt hiszed véged, mikor közlik veled: –
100 dollárért bárhová elvisznek az ország területén belül, persze nem fogadod el.
Neked más dolgod van. Aztán 2005-ben szintén Etiópiában megszólít egy fekete ember: – Hello, végül bejutott az SZDSZ a
parlamentbe? Képviselő lett a Horváth Vili? Ha volna szék, leesnél róla, de kiderül: Vépen tanulta a magyar nyelvet, majd
Pesten járt egyetemre. Aztán az USA-ban internetes nőismerősöd – aki gyártásvezetőféle a Walt Disney Stúdióban – bevisz a
stúdióba, hogy nappal ne unatkozzál. Teszel-veszel, hogy hasznosítsd magad. Végül világsztárok gondolják, hogy a stúdiónak
dolgozol, és dicséretekkel halmoznak el. Nepálban pedig a vézna riksás nem bírja az iramot a hegyi sztupáig, kifullad, felajánlod, hogy cseréljetek, hadd tekerj te, de visszautasítja, mert ő nem akar az isteneivel haragban lenni. Malajziában gondot
okoz egy hátizsákban felejtett vicces cigi, amit valahogy lehúztok a wc-n, mielőtt a hatóságok odaérnek. A Mt. Everest alaptáborába tartva pedig az utolsó szálláson fa hiányában szárított jak-ürülékkel kell tüzelned, ami a kisebb rossz, a nagyobb hogy
a ritka levegőben alig lehet aludni. Éjjel a danakil-sivatagban pedig egy sátorba tévedt sivatagi róka okoz riadalmat a
heringként egymás mellett fekvő emberek közt rohangálva. Aztán a Bamako-rally, szaharai sivatagi trükkök motorral és
terepjáróval. Gond a fénykép nélküli vízummal úgy, hogy a barátod rárajzolja arcát a kép helyére, de a határőr kiszúrta, hogy
hiányzik a fülbevalója, amit utólag odabiggyeszt. Átmehettek. A dolgok nem is annyira komolyak, mint azt mi gondoljuk.
Végül egy jó tanács: ne menj be a csernobili lezárt területre hátadon egy felfújt gumi delfinnel, mert a biztonságiaknak nincs
humorérzékük. Viszont vállald be a kisfiaddal a Kanári-szigetcsoport legkisebb lakott szigetét. És ha eltűnik a gyermek, ne
aggódj. Csak egy öreg, ismeretlen halász vette fel a csónakjába. Este – szó szerint – szó nélkül „hazamennek” egy vödör hallal. Hiszen semmit sem értenek egymás nyelvén. A világ verbalitás nélkül is köszöni szépen, működik.
Györe Zoltán
folytatás az 1. oldalról

Bye-bye Szarvaskend

És akkor jött az eredményhirdetés: Amikor a hatodik helyezésig jutottak, akkor már bíztunk benne, hogy javítottunk
tavalyi szereplésünkön, de csapatunk neve továbbra sem hangzott el. Közben már a hangulatot fokozandó a különdíjakat is kiosztották. Csapatunk számára szinte hihetetlen volt, hogy még a negyedik helynél sem szólítottak bennünket, így azt képzeltük, hogy dobogós helyen végeztünk.
Majd kihirdették az első három helyezettet és Vép-Bozzai csapata még mindig nem szerepelt. Teljes leforrázás!
Mikor reklamáltunk, hogy mi nem lettünk kihirdetve, gyorsan kitaláltak valami különdíjat, amit viszont ilyen
SZARVASHIBA után nem voltunk hajlandóak átvenni.
Ígérjük, jövőre nem okozunk ilyen problémát, mert nem indulunk, osszák el a díjakat nyugodtan továbbra is a
-Vép-Bozzai közös csapatakülcsín alapján. Több szomszédos csapat is megjegyezte.
folytatás az 4. oldalon
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A szervezők elnézést kérő
leveléből. A szervezők képviselői
az alábbi levélben kértek elnézést a
Vép-Bozzai közös csapattól: ”
Ãszintén sajnálom, hogy keserű
szájízzel távoztatok a versenyről!
Úgy vélem, felháborodásotok jogos,
hiszen valóban kimaradtatok a díjátadásnál a „rendes” felsorolásból.
Mi, akik az eredményhirdetésnél a
színpadon álltunk, valóban hibáztunk. Hogy miben? Nos abban, hogy
az
emléklapotokat
véletlenül
összefogtuk a zsűrinek szánt emléklapokkal. …. Elismerjük a hibánkat.
Nem adtuk át Nektek méltóképpen az
emléklapot, ahogyan a zsűri tagjainak sem… Megtisztelnétek azzal,
ha szívetekben inkább mindazt a sok
szépséget őriznétek meg, amelyet ez
a nap adott nektek, nem pedig egy
bakit, amelyről tudom, hogy mélyen
érintett Titeket, és a felejtés ebben az
esetben nem könnyű! Barátsággal:
H. Vörös Márta – a rendezvény
„hangja”

Tisztelt Polgármester Úr!
Ezúton szeretnék Öntől és a vépi
csapat valamennyi tagjától elnézést
kérni a 2014. március 1-jén,
Szarvaskenden történtek miatt. A
fáradtságon és az ebből fakadó
figyelmetlenségen kívül nincs más
mentségem. Sajnálatos módon az
Önök oklevelét összekevertem a
zsűrinek szánt emléklapokkal és csak
a végén tűnt fel, hogy az Önök csapata kimaradt az eredményhirdetés
során. Tiszta szívemből sajnálom és
bízom abban, hogy tettemet egyszer
meg tudják majd bocsátani.
Tisztelettel, Bánovits Judit Nemzetközi referens, Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
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Repceolaj üzemet avattak

Évi nyolcezer tonna repcéből állít elő mintegy 10 millió liter biodízel-olajat az az üzem, melyet március 18-án avattak fel Vép külterületén az
Agroetanol Kft-nél. Pusztavámi Márton, a Kft. képviselője lapunknak
elmondta: a repcét 33-60 százalékban olajjá, illetve olajpogácsává dolgozzák fel. Utóbbit takarmányozásra használják. A megújuló energiás üzemanyagot észterezés után pedig exportálják. Céljuk e tevékenység
bővítése. A cég a fejlesztéshez 80 millió forintos állami támogatást kapott
ugyanennyi önerő mellé. Ágh Péter országgyűlési képviselő hangsúlyozta: Vép tényleg a világ közepe, ugyanis a kisvárosban egyre több fontos
beruházás valósul meg. Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a
MAGOSZ elnöke szerint a beruházás erősíti a gazdák összefogását, segíti
versenyképességüket. Jelen volt Harangozó Bertalan kormánymegbízott
és Kovács Péter Vép polgármestere.
gyz

Az Összefogás választási gyűlése
Választási gyűlést tartott Fehér László
(képünkön) Vas megye 2. számú
választókerületének
országgyűlési
képviselőjelöltje,
celldömölki
polgármester március 19-én Vépen. Az
MSZP, az Együtt, a PM, a Demokratikus
Koalíció és a Liberálisok jelöltje elmondta: 12 éve polgármester, dolgozott a
regionális tanácsban, kistérségi elnökként,
testnevelő tanárként, élsportolóként, és
asztalitenisz edzőként. Megtanulta, hogy
mindenért küzdeni kell. De ellenfelei soha
nem az ellenségei voltak. Vallja, hogy
mindenkivel együtt kell dolgozni azért,
hogy minél több fejlesztés és pénz kerüljön Vas megyébe. Azért is küzd,
hogy minden embernek legyen megfelelő munkája és megélhetése.
A 77 település képviselőjelöltjét dr. Ipkovich György országgyűlési
képviselő, a megyeszékhely volt polgármestere nagy tapasztalatú szakemgyz
berként ajánlotta a választók figyelmébe.
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Az önkormányzati lakásépítési
támogatásról
A nagy érdeklődésre való tekintettel felhívjuk a tisztelt lakosság
figyelmét az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásának részletes szabályaira.
Vissza nem térítendő lakásépítési támogatásra jogosult egy ingatlan
után 500.000 forint összegben az a kérelmező, aki 2014. január 1-jén
vagy azt követően jogerőre emelkedett építési engedéllyel rendelkezik
új családi ház építésére Vép város közigazgatási területén elhelyezkedő
ingatlanra, 40. életévét az építési engedély jogerőre emelkedésének
napján nem töltötte be, az építési engedélyben megjelölt ingatlanon
kívül ingatlantulajdonnal nem rendelkezik, és házastársa vagy élettársa is megfelel az összes feltételnek.
A támogatásban részesített kérelmező igazolni köteles a támogatás
folyósítását követő 3 éven belül, hogy az érintett ingatlan tekintetében
jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkezik, és hogy a támogatást az ingatlan építési munkáira használta fel, igazolni köteles
továbbá a használatba vételi engedély jogerőre emelkedésének napját
követő 5 év elteltével, hogy az ingatlan vagy az ingatlan egy része a
kérelmező tulajdonában van.
Amennyiben a támogatott ezen igazolásoknak nem tesz eleget, vagy
bizonyítást nyer, hogy a kérelmében feltüntetett adatok a valóságnak
nem felelnek meg, a támogatást egy összegben köteles visszafizetni.
A rendelet szövege és a kérelemnyomtatvány megtalálható a
www.vep.hu honlapon, a hivatal menüpont alatt.

A Művelődési Ház programjai
Hétfő: 15.30-16.30 Balett
18.00-19.00 Gyógytorna Ildivel
Kedd: 09.00-10.30 Falugazdász fogadóóra
16.30-19.30 Foltvarró szakkör (páros héten)
16.30-19.00 Színjátszó próba
19.00-20.00 Aerobic
19.30-20.30 Kangoo
Szerda: 16.00-19.00 Sakk-szakkör
16.30-19.00 Színjátszó próba
17.00-19.00 KRESZ tanfolyam
Csütörtök:14.00-16.00 Nyugdíjas klub
15.30-16.30 Balett
17.00
KRESZ tanfolyam
18.00-19.30 Hastánc Klub
Péntek: 17.00
Hastánc kezdő
18.00 -19.00 Gyógytorna Ildivel
19.00-20.00 Aerobic
Április 13. 10.00 Tündérkert Polgárrá fogadási
ünnepség és faültetés a 2013-ban született gyermekeknek
Április 18. 10.00 Húsvéti játszóház és tojásvadászat
Részletes program a kihelyezett
plakátokon és a www.vep.hu weblapon

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Idősek Klubja programja:

Béremelést az önkormányzatok
alkalmazottainak!
Évi nettó, átlagosan százezer forintos béremelést javasol a
köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak a Polgármesterek Vas Megyei
Egyesülete, hangzott el a szervezet Vépen tartott ülésén február 27-én. Az
elnök, Vargyai Vilmos Uraiújfalu polgármestere évértékelő beszámolóját
követően elmondta: a kistelepüléseken dolgozó köztisztviselők és közalkalmazottak évek óta nem kaptak béremelést. Munkájuk elismerésének
alapjait úgy is meg lehetne teremteni, ha a polgármestereket is
köztisztviselőnek minősítve megkapnák a plusz egy főre jutó alapbért,
mellyel növelni lehetne az általános béralapot, melyet elosztanának az
érintetteknek. Dr. Németh Kálmán répcelaki polgármester javaslata
szerint az önkormányzatoknál dolgozók reáljövedelme 2010-től mintegy
20 százalékkal csökkent, miközben négy év alatt 15 százalékkal nőtt az
infláció. Ezért Schmidt Jenő TÖOSZ elnöknek és Dr. Zongor Gábor
főtitkárnak írásban javasolta a 100 ezer forintos emelést. Információja
szerint a testület többségi szavazással egyetértett a javaslattal, melyet a
kormányzat elé terjesztettek, de pozitív válasz még nem érkezett. Kovács
Péter vépi polgármester kifejtette: támogatja a javaslatot. A tanácskozáson
jelen lévő Fehér László (MSZP) országgyűlési képviselőjelölt a kormánnyal szembeni széles összefogásra szólított fel. Ez vonatkozik a leendő
megyei közgyűlési választással kapcsolatban is, mondta. Danka Lajos
Söpte polgármestere, a Kisgazda Párt országgyűlési képviselőjelöltje
gyz
egyetértett a béremeléssel.

1-jén: 14 óra: Húsvéti népszokások - beszélgetés
3-án. 10 óra: Filmvetítés – Ben Hur –
amerikai film
7-től -11-ig 14 órától: Horgolt húsvéti díszek
készítése: nyuszi, tojás, csibe, kosárka
14-tól – 17-ig 14 órától: Húsvéti készülődés:
ablak-, ajtó-, asztaldíszek, tojásdíszítés
22-én 14 óra: Fűben - fában orvosság –
gyógyító növényeink
30-án 14 óra: Festmény kiállítás megnyitója

"Sérelmek a pszichiátrián
Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichiátriai kezelése során visszaélést
követtek el, illetve ha tudomása van ilyen
esetről (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, gyógyszer túladagolás
stb.), írja meg panaszát a következő címre,
vagy hívja az alábbi telefonszámot:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
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Kék fény hírek

Pék Tibor könyvbemutatója

A felmelegedést követően több gyalogos,
és kerékpáros közlekedhet városunkban,
ezért felhívjuk a gépjárművezetők
figyelmét a megnövekedett gyalogos, és
kerékpáros forgalomra.
Megyénkben ismét elszaporodtak az
adománygyűjtő,
csatornajavító,
színesfémgyűjtő és mindenféle árucikkel
házaló személyek. Az esetek 99 százalékában az ilyen személyek csak
pénzüktől szeretnék megfosztani a
gyanútlan vásárlót. Ha ilyen gyanú merül
fel, értesítsék a Rendőrhatóságot.
Februárban a Vépi Körzeti Megbízottak
működési területén egy embert fogtak el
ittas gépjárművezetés miatt. Ellene
büntető feljelentést tettek. Egy másikat
előállítottak, mert ittasan kerékpározott
főúton. Ellene közigazgatási eljárást
kezdeményeztek. Egy újabb sofőr ellen
szintén közigazgatási eljárás indult, mivel
ittasan vezette gépjárművét. Öt fő ellen
szabálysértési eljárás indult: vezetői
engedély nélkül közlekedtek, vezetői
engedélyük lejárt vagy gépjárművüket
nem íratták át, illetve gépjárművükre nem
kötöttek biztosítást, vagy jogosulatlan
színesfém hulladékgyűjtést végeztek.
Hatan összesen 45 000 Ft, pénzbírságot
kaptak: lejárt gépjárművük műszaki
érvényes-sége, vezetés közben mobiltelefonáltak, világítás nélkül közlekedtek
kerékpárral, nem tartották maguknál a
menetokmányokat vagy zaklató módon
koldultak.
– Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a
húsvéti ünnepekben a Rendőrség fokozott
közúti ellenőrzéseket tart.
Vépi KMB

Izgalmas, és a ma emberének különösen aktuális kérdéseit feszegeti nemrég megjelent könyvében Pék Tibor szakíró.
A / mitől, vagy kitől?/ változó klíma című könyvének bemutatóján március
6-án a vépi művelődési házban szinte teljes földtörténeti tájékoztatót
hallhattak a jelenlévők. A Szombathelyen született, a Budapesti Műszaki
egyetem építőmérnöki karán végzett szakember elmondta többek közt:
bolygónk, a Föld mozgalmas átalakulásokon ment át évmilliók alatt. Volt a
tűz, a víz világa, mígnem lehetővé vált az élővilág és az ember megszületése.
Tehát bolygónk a természet erőinek folyamatosan kitéve alakult olyanná,
mint amilyennek ma látjuk, érezzük. - Vajon az ember tényleg oly mértékben
pusztítja a természetet, hogy ilyen jelenségek alakulnak ki? kérdezzük. Valóban felmerülnek ilyen kérdések, de szerintem a természet állandó ciklikusságáról van szó. Vagyis az ember „láb-nyoma” ugyan meglátszik az
élőhelyén, de mégiscsak egy pötty a természet hatalmas erőivel szemben.
Ennek ellenére már-már azt hihetjük, hogy tényleg irányítjuk azt, amit soha
nem tudunk és nem is fogunk irányítani, mondta a ma már nyugdíjas Pék
Tibor, aki hivatali munkái során gyakran találkozott a természet anomáliáival. Tanulságos könyvbemutató volt.

Tájékoztató az 1. osztályosok
beiratkozásáról

A tanköteles korban lévő gyermekek első évfolyamra történő
beiratkozására 2014. április 28-29-30-án 8.00 és 18.00 óra között kerül
sor a Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói
irodájában. A 2014/2015-ös tanévben tanköteles minden gyermek, aki
2008. augusztus 31. előtt született és még nem jár iskolába.
A beiratkozáskor a szülőknek be kell mutatni: - a gyermek nevére kiállított
lakcímkártyát, lakcím hiányában igazolni kell a tartózkodási helyet. - TAJ
kártyát. - Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését igazoló óvodai
szakvéleményt, szükség esetén az iskolaérettségi szakértői véleményt és a
szakértői bizottság szakvéleményét. - Jelentkezési lapot. - Nyilatkozatokat:
az erkölcstan vagy hit- és erkölcstan tantárgy választásáról és a közös
szülői felügyeleti jog gyakorlásáról jegyzői határozatot a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról.
A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lapot és nyilatkozatokat az iskola
eljuttatja az érintett szülőkhöz. A diákigazolvány igényléséhez az alábbi
teendők szükségesek:
- az Okmányirodában időpont foglalása fénykép készítéséhez. - Az ott
kapott
NEK adatlapot és 1400.-Ft-ot a beiratkozáshoz hozni kell
Tűzoltó-parancsnoki tanfolyam
A Vép-Bozzai Önkéntes Tűzoltó Szeretettel várjuk leendő tanítványainkat.
Nagyné Tancsics Ildikó igazgató
Egyesület tagjai közül hárman végezték el a tűzoltó-parancsnoki tanfolyamot. A dokumentumokat Haran- Hatos Ferenc Általános Iskola áprilisi programjai
gozó Bertalan kormánymegbízott és Április 11. Költészetnapi szavalóverseny. Április 16. Megemlékezés a
a dr. Takács Árpád Vas Megyei holokauszt áldozatainak emléknapja alkalmából . Április 17-22 Tavaszi
Katasztrófavédelmi igazgató adta át szünet. Első tanítási nap április 23. szerda. Április 23-25. Idegen nyelvi
témahét. Április 28-29-30 Első osztályosok beiratkozása 8.00 órától 18.00
Beke Szabolcs, Horváth Péter és
óráig . Április 28-29. Papírgyűjtés. Április 28.16.00 Bozzai,
Tóth Tamás részére március 7-én.
16.30 Kenéz, 17.00 Pecöl. Április 29.14.00 – 17.30 Vép Művelődési Ház
Gratulálunk.
udvara.
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Nőnapi köszöntők
Ezúttal sem feledkeztek meg a férfiak életük párjáról, lányaikról, vagy
édesanyjukról: a nőnap alkalmából kedves ünnepségeket tartottak a
Nefelejcs Nyugdíjas-, és az Idősek Klubjában éppúgy, mint az
Óvodában. A megbecsülés virágai mellett a kedves köszöntés, a vers és
a jó hangulat jellemezte a programokat. A nyugdíjasoknál előbb
Horváth Józsefné Irénke, majd
Sinkó Pál, Gál Pál és Kányási
István volt a szószóló Az Idősek
Klubjában pedig Kovács János,
Tóth Lajos és Pusztai Pál, valamint
Kovács Zsolt tett ki magáért. Az
önkormányzat összes intézményének hölgy dolgozóit végig látogatva
a hagyományok szerint virággal köszöntötte Kovács Péter polgármester,
a hivatal kis létszámú férfi dolgozóinak segítségével. Az alkalomból
szerkesztőségünk Nagy János versével köszönti a hölgyeket, akiket
soha nem nélkülözhetünk.
gyz
Nagy János
Három nő
Anyám, feleségem, leányom,
szép együtt a három nemzedék,
mint egy végtelen hosszú álom,
s a férfiszívnek biztos menedék.
Veletek nyílnak ajtók, s remények,
másként szól csókotok ajkamon,
s mert egyszerre háromért félek,
szavaim virágba bújtatom.
Ti integettek, féltőn álltok
életem fontos állomásain,
kísérő karokkal vigyáztok
boldogtalan s boldog angyalaim.
Ãrzi az apa, a férj, s a gyermek
homlokom mögé írt nevetek.
S az örökszép, otthoni csendben
sikerül mindhármat átölelnem.
Szív szerelme, könnye, mosolya
vagytok, mint megújuló fa ága,
lelkemben nem hull el már soha
emlékeitek tündérvilága!

TÜNDÉRKERT 2014: MEGHÍVÓ!
Örömmel tudatjuk a lakossággal, hogy 2013-ban 32 ifjú hölgy és fiatalúr döntött
úgy, hogy első bejelentett lakcíme Vép lesz. Ennek örömére 2014. április 13-án
vasárnap 10 órakor egy közös faültetésre várjuk őket szüleik segítségével a
kultúrház udvarára. Idén felavatásra kerül Bene Tibor faszobrász alkotása is,
mely megörökíti az előző két év, a múlt év és a későbbi esztendők során
születendő gyermekek névsorát is. A már fával rendelkezőket, és minden vépi
érdeklődőt várunk nagy-nagy szeretettel családias ünnepségünkre. Az érintettek
külön meghívót is kapnak.
ÁSÓ-KAPA-ÖNTÖZÃ

Tavaszi
„megpróbáltatások”
Március van – s
lassan talán elhisszük, hogy
vége van a télnek, s a morcos,
sötét napok után
megújul a természet, s magunk is új energiákkal töltődünk fel.
Segítenek ebben a szabad levegő, a
napfény, a több, szabadban végzett
testmozgás, s a zöldségek, gyümölcsök útján szervezetünkbe került
fontos tápanyagok, vitaminok is,
melyeket nem helyettesíthetnek a
mégoly tökéletes táplálék kiegészítők, vitamintabletták sem.
Az újjáéledő természetnek, szervezetünknek azonban akadnak árnyékosabb összetevői is. Az idősebb generáció tagjai – miközben lelki
szemeik előtt pompázó virágoskertjük és a zöldségágyások
katonás sorai jelennek meg –
aggodalmasan tapogatják most is fájó
derekukat, s a kapával töltött sok-sok
órára gondolnak. A fiatalok a virágzó
fák láttán zsebkendőjük után keresgélnek, s szénanátha elleni gyógyszereiket szerzik be. Csaknem minden
korosz-tályra kihatnak a gyorsan
változó időjárási frontok, s mindenkinek vigyáznia kell a napsugárzás
okozta leégés elkerülésére.
Mit tehetünk megpróbáltatásaink
enyhítésére?
A hirtelen nagyfokú fizikai igénybevétel fokozatossá tételére, gyógyszereink rendszeres szedésére, a
réteges öltözködésre, a fokozatos
napozásra ügyelve, biztosan zavartalanabbul élvezhetjük az egyik
legszebb évszak örömeit is.
Dr. Tüske Zsuzsanna
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Polgármesteri napló

Városi bál - tűzoltó kánkánnal - Cserkészek

2014. február 22.
Tűzoltó-Városi bál
2014. február 25.
A Járási Rendőr
Kapitányság
év
értékelő értekezlete
– 14:00 Idősek
Klubja
farsangi
rendezvénye 2014.
február 26. Testületi gyűlés 2014.
február 27. Polgármesterek Vas
Megyéért egyesület gyűlése – 17:00
Gencsapáti, helyi leader csoport alakítási
megbeszélés 2014. február 28. Nosztalgia
Motoros Egyesület gyűlése 2014. március
01. Szarvaskend böllérverseny 2014. március 03. KEOP épületenergetika szerződés
aláírás 2014. március 05. Vasszécseny,
biokazán bemutató 2014. március 06.
Nőnap a Nyugdíjas Klubban és a Nefelejcs
Nyugdíjas Klubban – Pék Tibor könyvbemutatója
2014. március 10. Iskola
működtetése ügyében Fodor Istvánnal és
Szabó Gáborral megbeszélés 2014. március
13. Napelemeseknek munkaterület átadás
– Testületi gyűlés 2014. március 14.
Ünnepély a gépészben – Teadélután Dr.
Varga Péterrel 2014. március 15. Városi
ünnepély koszorúzással 2014. március 18.
Pusztavámi telepén olajüzem avató ünnepélye – Agrárfórum a gépészben – Sport-polgármesterköri vezetőségi gyűlés

Hajnalig ropták a táncot január 22-én a városi és tűzoltó bál résztvevői.
Köszöntőt Kovács Péter polgármester és Kóbor Attila tűzoltóparancsnok mondott. A farsangi kellékek, jelmezek közt újdonság volt egy 19. századi osztrák,
fémből készült tűzoltó sisak ritkaság, illetve egy „tehén”, melyet meg is fejt a
gazdaasszony. Az élőzene hangulatára jellemző, hogy kánkánt is táncoltak a
lánglovagok, akik fergeteges lendülettel hajnali négyig ropták. A tombola
bevételéből a jól működő önkéntes tűzoltóink felszerelését kívánjuk frissíteni,
bővíteni, hogy még jobban megfeleljenek a városi és személyes értékek önkéntes
védelmére.
A farsangot követően a nyugdíjas klub tagjai március 13-án még fánkot sütöttek.

Cserkészbál. Az 1300-s számú Brenner János cserkészcsapat tagjai
március1-jén báloztak a művelődési házban. A műsorban az őrsök bemutatták
mozgalmas életüket, melyben felelevenítették szabadidejük hasznos eltöltését.
Volt jelmezverseny (képünkön)és tombola értékes nyereményekkel. Ezúttal is
nagy sikert aratott a celldömölki Ultraviolák különleges bábelőadása. A
nagyszámú érdeklődőt Németh Tamás plébános, a fenntartó plébánia vezetője, a
csapat parancsnoka köszöntötte. A jó hangulatú rendezvényen hajnalig szórakozFoto: KJ
gyz
tak, táncoltak az összetartó közösség tagjai és vendégeik.

Egyházközségünk áprilisi programjai
Március 30-án, nagyböjt 4. vasárnapján hajnalban az órákat egy órával előbbre állítjuk. Ettől a naptól kezdve az esti szentmisék 1/2
7 órakor kezdődnek. Nagyböjti lelkigyakorlatunk idén is kétnapos lesz. Március 31-én, hétfőn és április 1-jén, kedden délután 1/2
6 órától gyóntatás lesz, majd a 1/2 7 órakor kezdődő szentmise keretében hangzanak el a lelkigyakorlatos szentbeszédek. Kedden
délután 3 órai kezdettel tartjuk meg a betegek és idősek szentmiséjét, melynek keretében kiszolgáltatjuk a betegek kenetét azoknak,
akik azt kérik. Előtte 1/2 3 órától gyóntatás lesz. A lelkigyakorlat vezetésére Horváth István rumi plébános atyát kértem fel.Buzdítom
a kedves Híveket, hogy példás buzgósággal vegyenek részt minél többen a lelkigyakorlaton. Április 4-én lesz a hónap elsőpénteke.
Engeszteljük Jézus Szentséges Szívét szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal! Április 13-án, Virágvasárnap ünnepli Egyházunk
Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulását. A reggel 8 órakor kezdődő szentmise keretében lesz a barkaszentelés és a körmenet.
Virágvasárnap a Boldogságos Szűz Mária fatimai kérésének eleget téve engesztelést is tartunk. Igyekezzünk egész nap böjttel,
imádsággal engesztelni 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 Mária Szeplőtelen Szívének szobrát.
A körmenetre gyertyát, vagy mécsest is hozzunk magunkkal! Április 17-én, Nagycsütörtökön este 1/2 7 órakor ünnepi szentmisével emlékezünk az utolsó vacsorára. A szentmise után oltárfosztás lesz, majd Szentségimádási órát tartunk Jézus Olajfák-hegyi
figyelmeztetésére emlékezve: „Még egy órát sem tudtok virrasztani velem?" Április 18-án, Nagypénteken délután 3 órakor
keresztúti ájtatosságot tartunk templomunkban. A Jézus kereszthalálára emlékeztető szertartás este 1/2 7 órakor kezdődik. Ezen a
napon a Szentsír 15-18 óráig látogatható. A Szentsír mellett a cserkészek állnak díszőrséget. Nagypéntek szigorú böjti nap! Ez azt
jelenti, hogy a 18 és 60 év közöttiek ezen a napon húst nem fogyaszthatnak, háromszor étkezhetnek, és csak egyszer lakhatnak jól.
A hústilalom 14 éves kortól kötelező. Itt felső korhatár nincs. Április 19-én, Nagyszombaton Jézus sírja reggel 8-12 óráig látogatható. A feltámadási szertartások este 7 órakor kezdődnek. Kérem a Kedves Híveket, hogy gyertyát mindenki hozzon magával! A feltámadási körmenet kb. este 1/4 9 – 1/2 9 órakor kezdődik. Április 20-án, Húsvétvasárnap Jézus Krisztus feltáNémeth Tamás plébános
madását ünnepeljük. A reggel 8 órakor kezdődő szentmise után ételszentelés lesz.
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Foci: nehéz szezon lesz

Új ügyvezető elnöke van a
Sportegyesületnek
Az elnökség mandátumának lejárta miatta új vezetőség választása vált szükségessé
a városi sportkörben. Február 10-én új vezetőséget választott
a Vépi Városi Sportegyesület. A társadalmi elnök továbbra is
Varga Elek maradt, az ügyvezető elnök személyére Dancs
Lászlót választották titkos szavazással. A pénzügyekért a
neves szakember, Jagodits Rómeó felel. A labdarúgó
szakosztály vezetője Németh Attila, az utánpótlásé Takács
Csaba, az Öregfiúké Zátonyi Zoltán, a sakké Hőbér András.
A szabadidősport felelőse pedig Szőnye Róbert, illetve
Bezdi József lett.
Dancs László a Krónikának elmondta: fontosnak tartja,
hogy a kisvárosban a labdarúgástól a szabadidő sportig minden sportág fejlődjön. A
labdarúgás sikerét pedig a minőségi utánpótlás nevelés teheti teljessé a test és a lélek,
illetve a gondolkodásmód harmóniájának megteremtésével. Meggyőződése ugyanis, hogy a labdarúgást választó gyerekeknek nemcsak a tanulásban van szükségük
a családi támogatásra, hanem a sportolás megszerettetésében is. Tehát a mérkőzések
szülői látogatása is teljesítménynövelő lehet.
Megtudtuk azt is, hogy a vidéki mérkőzésekre új, jól felszerelt bérelt busszal
viszik majd a csapatokat. Szerződést kötöttek a Sport 36 nevű céggel azzal a céllal,
hogy minőségi felszerelésük legyen a sportolóknak. Az új elnök azt is tervezi: bővíti
a támogatók körét, és baráti kört is létre hoz. Újjászervezi például az erős emberek
csapatát. Alakulóban van a tenisz szakosztály is. Mindez a rendezvények számának
bővítését és a sport népszerűsítését is jelenti, mondta Dancs László.
S íme máris megvan az első kedvcsináló: a fiatalok egy csoportját elvitték a
gyz
magyar-finn válogatott mérkőzésre.

Megkezdődött a nagyon nehéznek
ígérkező tavaszi szezon. Az eddigi fordulók eredményei: nem várt hazai
vereség a rivális Rábapatytól, bravúros
győzelem Jánosházán, majd szintén
hazai vereség az előkelő helyen lévő
Király SZE-től.
–MR

Óvoda programjai
Április 11. Költészet napja, húsvéti
ünnepkör, -tojásfestés -locsolkodás
Április 24-25-26 Nevelés a mıvészetek
eszközeivel Országos Konferencia és
Nemzetközi Esztétikai Tanácskozás
Budapesten
Beiratkozás a 2014-2015-ös tanévre
a Vépi Vadvirág Mıvészeti Óvodába.
Időpontja: 2014. április 28-29-30. 815 óra között .
A beiratkozáshoz szükséges: a gyermek születési-anyakönyvi kivonata, a
gyermek lakcímkártyája, TAJ száma, a
szülő személyi igazolványa és a szülő
lakcímkártyája.
Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!
Takács Józsefné óvodavezető

Óvodánkban történt
Föl-föl vitézek! Ünnepeltünk az Óvodában és a Kopjafánál.

Tavaszi OVI- galéria. Egy kiállítás képei Nagy
László helyi alkotó munkái.

"Jöjjön a tavasz, vesszen a tél"
Kiszézéssel űztük el a telet,
tűzre vetettük várjuk már
a kikeletet.
Munkaközösségünk soros megbeszélését óvodánkban tartottuk.
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HOL-MI ? A Vépi Krónikában
2. forduló

április 9-én
17.00 órakor
VÉPEN
a Művelődési Házban.

Öt hónapon keresztül 3-3 fotót találnak krónikánkban, amelyek egy-egy vépi képet, vagy képrészletet ábrázolnak. Aki kitalálja, hogy mit ábrázol a 15
kép és a kisvároson belül hol található, részt vesz a
Világ Közepe Fesztiválon megrendezésre kerülő sorsoláson. A hibátlan megfejtést beküldők többek
között a bozsoki Imperiál Vendégház és a Mad-Mex
Étterem utalványait is megnyerhetik.
A megfejtéseket (15 képet egyben) a játék végén,
a június 26-i Vépi Krónika megjelenése után várjuk,
július 1-ig küldheti a holmivep@ gmail.com e-mail
címre, vagy juttassa el a Vépi Művelődési Ház és
Könyvtár címere 9751 Vép, Kolozsvári u. 3/a.(9751
Vép, Kolozsvári u. 3/a).

TOJÁSVADÁSZAT!
Április 18-án, pénteken a 10.00 órakor kezdődő játszóház után vidám tojásvadászatot tartunk a kultúrház
udvarán.
Várunk minden vépi kisgyermeket, 10 éves korig, a
meglepetés ajándékok összegyűjtéséhez hozzatok magatokkal kis kosarakat.
- nagycsaládosok egyesülete-
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