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Szoboravatás a Tündérkertben
Újabb 33 kisgyermekkel
lett több és gazdagabb a
város. A Tündérkertben
ezúttal nemcsak a tavaly
születettek neveit örökítet-
ték meg, hanem szobrot is
avattak április 13-án. Bene
Tibor helyi fafaragó mű-
vész tölgyfából készített a
magyar mondavilág szim-
bólumainak megfelelő
szobrot, mely a családot, a
férfit és a nőt, a Napot, a
Holdat, s a gyermekeket,
mint rózsabimbót és leve-
leket ábrázolva alkotott méltó emléket az új nemzedéknek.

4. Soós Eszter Vb bronzérmes  •  6. Tudás Fája  •  7. T\űoltók közgyűlése  • 8. Szalai Lajos kitüntetése

Rendben zajlott az
országgyűlési választás 

Rendben zajlott Vépen és Bozzaiban az országgyűlési
képviselők választása. A sárvári központú 2-es
választókerületben az országos lista alapján 18 pártra,
míg az egyéniben 13 képviselőjelöltre voksolhattak. 

folyt. a 2. old.

folyt. a 2. old.

folyt. a 2. old.

VÉPI
A ciklus utolsó közmeghallgatásáról
Utolsó közmeghallgatását tartotta a képviselő-testület az
önkormányzati választások előtt április 14-én. Kovács
Péter polgármester részletes elemzést adott a 2013-as év
zárszámadásáról, illetve az idei év terveiről.

A jelenlévők ezúttal is tájékozódhattak a előző évi
gazdálkodás céljairól és annak teljesüléséről. Eszerint
2013-ban a bevételek és kiadások – 360 millió 143 ezer
316 forint – egyensúlya jellemezte az igazán célratörő, de
takarékos gazdálkodást. Kovács Péter vetítéses
előadásában elemezte a polgármesteri hivatal munkáját,
melyben kitért az igazgatási, szociális, a gyermekvédelmi
és adóügyekre. Utóbbi kapcsán megjegyezte, hogy
létérdek a kintlévőségek, vagyis az 55 millió 446 ezer
forint lényeges csökkentése. Jó lenne, ha egyáltalán nem
lenne hátralék, de legalább ennek mértéke lényegesen
alacsonyabb lenne, mert az adóbevételekből tud a város
fejlesztésére fordítani az önkormányzat. Kiemelte a szo-
ciális ellátó és gyermekvédelmi rendszert, s a szociális
étkeztetést. Szólt az intézményekről, az iskola
önkormányzati működtetéséről, melyhez fenntartóként
évi 27 milliót költ a város. Ez az összeg kevesebb annál,
mint amennyit az iskola állami működésbe adása esetén
az önkormányzatnak hozzájárulásként be kellett volna
fizetni. Beszélt arról is, hogy a művészeti iskola és óvoda,
a művelődési ház, az idősek klubja és a Gamesz vezetői,
munkatársai is mindent megtesznek a város polgáraiért,
település hírnevének erősítéséért, illetve a feltételek biz-
tosításáért. Az idei tervek közt szólt az önkormányzat, az
iskola és a művelődési ház, a Városháza felújításáról,
energiaellátásukra pedig napelemes rendszert hoztak létre
pályázati pénzből. Ennek eredményeként már „visszafelé
pörög a villanyóra”, vagyis lényeges megtakarításokat
generál az új rendszer.
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A ciklus utolsó közmeghallgatásáról
Az idei költségvetésben 621 milliós bevételt, illetve kiadást terveztek úgy,
hogy ebben 137 millió 899 ezer forint pénzmaradvány van, mely pályázati

önerőre van félretéve. Ami a város kommunikációját illeti, a megyei napi-
lapban tavaly 107 esetben jelent meg írás Vépről. Ezekből 44 pozitív, 10
negatív hír volt. Utóbbiak balesetekről, szabálysértésekről szóltak. 53 írás-
ban pedig hosszabban közöltek anyagot a városi kezdeményezésekről. A
programok közt sikeresnek ítélte a megyei visszhangot is kiváltó Közéleti
teadélutánokat, a városi és nemzeti ünnepek színvonalas műsorait, melyek
nívóját a Hatos iskola, Vadvirág óvoda, a Nyugdíjas klub, az Idősek
otthona, a WEEB színpad szereplői adták. Továbbra is lesz retromajális,
mely az idén az osztrák újságírók és a vépi öregfiúk futballválogatott
mérkőzésével bővül.

Beszélt a civil szervezetek sikereiről, azok támogatásáról éppúgy, mint
a helyi himnusz írója, Nagy János költő-tanár díszpolgárságáról. A tanács-
kozás végén Szijj Vilmos alpolgármester megköszönte a jelenlévők és a
város intézményei dolgozóinak, vezetőinek és a lakosságának bizalmát, a
munkában közreműködésüket. Mivel hozzászóló nem volt, Varga Gyula
képviselő kiemelte: volt elég munka és színvonalas ünnepségek, megem-
lékezések, melyben elévülhetetlen érdemei vannak az iskolának. – Sok
város megirigyelhetné eredményeinket, tette hozzá azt is, hogy jó volt
együtt dolgozni a képviselőkkel, a lakossággal.          gyz
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folytatás az 1. oldalról
KRÓNIKA

Választás
A névjegyzékben Vépen 2777,
Bozzaiban pedig 262 választópolgár
szerepelt, közölte Kiss Károlyné jegy-
ző, a helyi választási bizottság vezetője.
Az összesített adatokból kiderült, hogy
a kisvárosban 1520-an járultak a négy
vépi szavazóköri urnához, Bozzaiban
pedig 152-en. Az érvényes szavazatok
száma 1507, illetve 151 volt.

Érvénytelen szavazat 14. A választás
összesített adatai szerint a pártlistán a
Fidesz Magyar Polgári Pártra 788-an,
illetve 95-en voksoltak. Ez a kor-
mányzó pártnak az országos trendnek
megfelelően 51,84 százalékos győzel-
met hozott. A második helyen meglepe-
tésre 302, illetve 37 szavazattal a Jobbik
Magyarországért Mozgalom végzett
(19,86 %). A harmadik 289, illetve11
szavazattal a Kormányváltók -  MSZP,
PM, DK, Liberális Párt - lett  (19,01 %).
Az LMP 80, illetve 5 vokssal a negye-
dik helyen végzett (5,26 %). Egyéniben
Ágh Péter, a Fidesz képviselőjelöltje
győzött 787, illetve 92 szavazattal
(52,22 %). Második lett Fehér László, a
Kormányváltók jelöltje 309, illetve 12
szavazattal (20,51%) míg a harmadik
Rába Kálmánra, a Jobbik jelöltjére 295-
en voksoltak (19,57 %). Bogáti András
az LMP jelöltje 73, illetve 5 szavazattal
végzett a negyedik helyen.

A vépi Horváth Bianca most voksolt
először. A 18. életévét betöltött lány

szerint furcsa érzés
volt az urnák elé
állni. Mint mondta,
arra szavazott, akire
szeretett volna, s
akinek a programja a
legjobban tetszett. -
A választástól azt

várom, hogy a jövőm legyen megalapo-
zott. Vagyis jobb megélhetést és
megfelelő munkahelyet remélek, ha
elvégzem iskoláimat, fogalmazott a
leendő pénzügyi, számviteli ügyintéző,
aki most ötödéves a szombathelyi
Horváth Boldizsár Közgazdasági és
Informatikai Szakközépiskolában.
Kívánsága vélhetően tükrözi az állam-
polgárok nagy részének véleményét is. 

Szoboravatás a Tündérkertben
A szobrot Ágh Péter országgyűlési képviselő és Kovács Péter
polgármester avatta fel. Előzőleg a Vadvirág óvoda kicsinyei adtak
nívós műsort, majd a városvezető mondott köszöntőt. Hangsúlyozta: a
Tündérkert példáját egy erdélyi kis faluban, Futásfalván látta először,
mely alapján három éve ültették Vépen az első csemetéket az újszülöt-
tek tiszteletére. Ma már 83 név ragyog a szobron azt is bizonyítva, hogy
gyarapodik, fiatalodik a kisváros. Megköszönte a támogatóknak – Bene
Tibornak, a Török Kft.-nek, a Gamesz  és a művelődési ház munkatár-
sainak, a csemetéket Zarowny Ferencnek és a Katona pékségnek – a
hozzájárulást és a felajánlásokat. Ezt követően a gyermekek szülei és a
családok tagjai elültették, majd felszalagozták a kis gyümölcsfákat,
melyek évtizedekig bizonyítják valóságban és jelképesen is az érintettek
gyökereit. Az apróságok kis ajándékot kaptak, majd az ünnepség végén
teával és süteménnyel kínálták a jelenlévőket.   gyz
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Negyven évig volt védőnő
– Halló! Klárikám, Te vagy? Képzeld megszületett a kislányom, egészséges, szép gyerek. Olyan boldog vagyok,
mondta a telefonba Varga Bélánénak az „utolsó anyuka”a napokban. És a védőnő, aki negyven év szolgálat után
nyugdíjba vonult, szintén elérzékenyülve vette tudomásul a csoda, egy új élet, egy kislány születését. Aztán

eszébe jutott, hogy másnap már nem kell magára öltenie
a fehér köpenyt. Végigperegtek a lelkében az elmúlt
évtizedek, melyek során mindig óvta az anyák, a
csecsemők és kisgyerekek életét, egészségét. Előbb
biciklivel, motorral, majd autóval járta a házakat, taná-
csokat adott a családoknak, szervezte a védőoltásokat,
óvta az anyákat, vizsgálatokra küldte a várandósokat.
Egyszóval gondozta a rábízott kis életeket egynapos
koruktól a serdülőkorig.

A kisváros Klárija mindig védőnő akart lenni.
Elhatározásának megvalósulása 1972-ben a celldömölki
érettségi után kezdődött: Budapesten végezte a kétéves
Védőnőképző Iskolát. Dolgozni Jánosházán kezdett,
majd ’75 november elseje óta Sárvárról bejárva Vépen
területi védőnőként folytatta munkáját. Dr. Tüske
Zsuzsanna családorvos vezette be a nagyközség életébe,
s vele dolgozott 15 évig. 1983-ban munka mellett
beiratkozott az egészségügyi főiskolára és két év múlva
diplomát szerzett. 

– A negyven éves munkám eredményének tartom,
hogy a gondozott családok bizalommal fordultak
hozzám, és a szülőkkel együttműködve megoldottuk a
gyermekekkel kapcsolatos gondozási, nevelési vagy
személyes problémát a  család körülményei között.
Legjobb tudásom és erőm szerint segítettem a
családokat, hogy el tudják látni a szülői feladatokat és

egészséges gyermekeket tudjanak felnevelni. Vépen a gondozott családok szociális körülményei nagyon
eltérőek voltak, régen is és most is. Ugyanakkor a szülők nagy gondot fordítottak arra, hogy a gyermekeknek a
tőlük telhető ellátást megadják, és tapasztalataim szerint a családokban és az óvodai és iskolai közösségekben
is a gyerekek szépek, egészségesek és gondozottak voltak. 

Feladatai fokozatosan bővültek, hisz ’89-től a Vép I-es körzetben ellátta a Hatos Ferenc Általános Iskola és
Bozzai Község családjait is.  Előbb dr. Török Tünde, majd 1991 óta dr. Garda Károly gyermekorvos mellett dol-
gozott. 1998-ban létrehozták a Gyermekjóléti Szolgálatot, melyben feladata a problémás gyerekek és családok
segítése volt. Volt időszak, hogy 10 évig helyettesített – Vasszécsenyben, Vép II-es körzetben és Sorkifaludon.
Hogy bírta-e? Hogyne! Hiszen neki hivatása volt, nem munkája. Örült, hogy Vépen dolgozhatott, ugyanis, mint
mondja, senkivel sem volt konfliktusa. Emiatt közéleti emberré is vált: tagja lett a Szociális Bizottságnak, mely
több lehetőséget adott a rászorult családok támogatására. Lelkiismeretes munkája elismeréseként kitüntetést
kapott a Máltai Szeretetszolgálattól éppúgy, mint Csehák Judit Egészségügyi és Balog Zoltán Emberi
Erőforrások Miniszterétől, valamint Vép Nagyközségért Érdemrendet is kapott.

Tisztelték, megbecsülték tehát. De úgy érzi: ő is köszönettel tartozik a vépi és bozzai családoknak, a közvetlen
munkatársaknak, orvosoknak, asszisztenseknek és kolleganőknek és települések vezetőinek, akik mindig
segítették munkájában. Mostantól azonban vége a szolgálatnak. És kedvére olvashat, kertészkedhet, zenét hall-
gathat, kirándulhat, idejét családjával töltheti. De ha újra kezdhetné, újra védőnő lenne. Mindig vépinek érezte
magát és lelkében mindig is az marad. 

Mindent köszönünk Klári! Egyúttal jó erőt, egészséget kívánunk a következő évtizedekre!
Györe Zoltán
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Generációk szavaltak a Költészet Napján
Az óvodások kezdték, iskolások folytatták, majd meglepetésre az idősek

is verset mondtak a Költészet Napján, április 11-én a vépi Agórán, a
Városház előtti téren.

Mintegy száz ajakról szólalt meg József Attila, Szabó Lőrinc, Devecsery
László vagy Gazdag Erzsi. Takács Józsefné, Terike, a Vadvirág Óvoda
vezetője szerint a szavak megtalálták az embert, az ember megtalálta a
szavakat. A hangok tehát összeölelkeztek. S ez már megmutatkozott a
közösséggé lett szavazókórus első versében, József Attila Altatójának
elmondásában is. A felnőttek megkapták tehát az „üveggolyót” az óvodá-
soktól és az iskolai versmondó verseny résztvevőitől, köztük Császár
Noémitől. Viszonzásul pedig a Nefelejcs Nyugdíjasok Klubjának
vezetője, Horváth Józsefné Irénke ajkáról szólt a Kurta kocsma. Végül
meglepetésként Kovács Péter polgármester első gyermekkori ver-
seskönyvét vette elő Gazdag Erzsi Meseboltját interpretálva, majd kis
édességgel kedveskedett a gyerekeknek.  Ünneplőbe öltözött lelkünk,
hiszen ajándékot adtak és kaptak a résztevők. gyz 

Lomtalanítás
A hulladékszállításra vonatkozó
szerződés értelmében Vép váro-
sában május 10-én tartja a limlom
akciót a Szombathelyi Hulladék-
gazdálkodási Kft. Kérik, hogy
reggel 7.30 óráig helyezzék el a ház-
tartásokban feleslegessé vált, és a
hulladékgyűjtő edénybe nem férő
holmikat a szállító járművel meg-
közelíthető közterületre. Lomtalaní-
tásba nem tartozik bele a kerti hul-
ladék, állati tetem, trágya, bontásból
származó autóalkatrész, lapátos hul-
ladék, veszélyes hulladék a bontott
és bontatlan elektronikai (selejtes
hűtő tv stb) hulladék. 
Az elektronikai hulladékot május

10-én  7.30 órától 16.00 óráig az

önkormányzat udvarára lehet

beszállítani.  – önkormányzat –

Vépi Vadvirág
Művészeti Óvoda

májusi programjai

Április 30. Májusfa állítás
Május 5. Anyák napja
Május 9. Madarak, fák napja
Május 13. Ambrózy versmondó

találkozó Tanakajd,
ugyanekkor Rajzpá-
lyázat

Május 26-30. Gyermekhét
Május 30. Vadvirág nap

Veterán Atlétikai Vb   – Soós Eszter bronzérmes –
Március 25. és 30. között Budapesten a Syma csarnokban rendezték a Veterán Atlétikai Fedett
Pályás Világbajnokságot, amelyen 4000 versenyző vett részt. Soós Eszter a Haladás VSE
versenyzője ötpróbában a W40-es kategóriában bronzérmet szerzett. A vépi testnevelő tanár már
számtalan versenyen bizonyította kvalitásait.
– Súlylökésben és távolugrásban első helyen végeztem, magasugrásban második lettem, a gát-
futás és a 800m sikerülhetett volna jobban is. De összességében elégedett vagyok az eredmény-
nyel, mondta el a Krónikának a Hatos iskola testnevelő tanára, aki munka mellett készül évek
óta a versenyekre. Eszti edzője Halmosi Zoltánné Séfer Rozália, akinek köszönettel tartozik a
bevált jó tanácsokért, a mindenkori segítségért. – Eszti szorgalmasan, rendszeres edzéssel
készült a világversenyre. Tehetségének és akaraterejének, nagyszerű emberi mivoltának köszön-

heti a vb-bronzot, fogalmazott az edző. Gratulálunk a sikerhez, mely Vép hírnevét is öregbíti.                             
Gyz. Foto: Ekler József.   
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Kék fény hírek
– Napjainkban a kerékpáros közlekedés Európában és Magyarországon

egyaránt a figyelem középpontjába került. Ennek oka, hogy a kerékpár
manapság már nemcsak hagyományos értelemben vett közlekedési
eszköz. A közelmúltban módosították azt a rendeletet, mely többek között
tartalmazza a kerékpárok kivilágításával kapcsolatos szabályokat. Ennek
keretében az eddigieken felül kötelezővé vált elől a fehér színű
fényvisszaverő prizma kihelyezése, valamint engedélyezték a villogó
üzemmódban működő világító berendezések használatát.  

–  A KRESZ 54.  (6) bekezdése alapján „éjszaka és korlátozott látási
viszonyok között abban az esetben lehet közlekedni, ha a kerékpáron,
vagy a kerékpároson a) előre fehér-, hátrafelé piros színű, folyamatos,
vagy villogó fényt adó lámpát és fényvisszaverőt helyeztek el és
b) lakott területen kívül kerékpáros fényvisszaverő mellényt (ruházatot)
visel.”

– Fontos, hogy a lámpákat és a prizmákat együttesen kell alkalmazni,
külön-külön egyik sem elegendő. A lámpa és a prizma a nem csak a
kerékpáron, hanem a kerékpároson is lehet.

– A márciusi hónapban a Vépi Körzeti Megbízottak működési területén
egy főt fogtak el ittas gépjárművezetés miatt. Ellene büntető feljelentés
készült. Egy másik a Szombathelyi Rendőrkapitányságra vezettek elő,
ugyanis az idézésre nem jelent meg. Négy ember ellen szabálysértési
eljárás indult, mivel jogosulatlan színesfém hulladékgyűjtést végeztek,
valamint műszakira alkalmatlan gépjárművel közlekedtek. Ketten össze-
sen 20000 Ft pénzbírságot kaptak, mivel gépkocsival buszmegállóban
várakoztak, valamint megszegték a gyalogosok közlekedésére vonatkozó
szabályokat.  Vép KMB.

Házszámtáblák, parkolás
Kérjük a tisztelt vépi ingatlan tulajdonosokat, hogy a házszámot az utca
felől láthatóan és egyértelműen helyezzék el. Elsősorban az új övezetben
probléma a levelek és küldemények kézbesítése, az ingatlanok
beazonosítását segítő megjelölés hiánya miatt.

Minden évben közzé tesszük, de sajnos folyamatosan szükséges a lakosság
figyelmét felhívni arra, hogy gépjárműveiket ne az utcán tárolják. Rendkívül
balesetveszélyes, hogy van olyan ház, ahol már több autó is az utca előtti
közúton parkol szinte egész nap, és éjszaka.

A használaton kívüli, vagy hosszabb ideig közterületen elhelyezett
járművek és pótkocsik után, közterület foglalási díjat fogunk kiszabni,
amennyiben láthatóan tároló helyként van az utca használva.

önkormányzat-

A Művelődési Ház programjai

Hétfő: 15.30-16.30  Balett
18.00-19.00  Gyógytorna Ildivel

Kedd: 10.30-11.30 Aerobic

16.30-19.30  Foltvarró szakkör (páros héten)

16.30-19.00  Színjátszó próba

17.00-19.00  KRESZ tanfolyam

19.00-20.00  Aerobic

19.30-20.30  Kangoo

Szerda: 9.00-11.00   Falugazdász fogadóórája

10.00-11.00  Baba-mama jóga

16.00-19.00  Sakk-szakkör

16.30-19.00  Színjátszó próba

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 

Egyéb programok:

május 10. 9.00     Megyei Senior Sakkbajnokság
május 10. 10.00   „TE SZEDD!” Szemétszedési
akció a Vép-Bozzai ÖTE szervezésében
május 16. 16.00     Véradás
május 29. A művészeti iskola záró rendezvénye

június 7. Hastánc bál 

Részletes program a kihelyezett 
plakátokon és a www.vep.hu weblapon

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub februári
programja:
május 8.   Anyák napja

május 15.  Kirándulás a Kámoni arborétumba

május 22.  Férfinap

május 29.  Palacsintasütés, májusfa kitáncolás     

az óvodásokkal 

Május 1. –  Majális  
10.00 órától retro felvonulás a műve-
lődési háztól a focipályáig, ahol az öreg-
fiúk barátságos mérkőzése és a Capito
Gitárklub koncertje, a lovardánál egész
napos program várja az érdeklődőket.

Focipálya- teniszpálya
Megújult a labdarúgópálya világítása és a hangosítás. Szépül a teniszpálya.

Több éve elöregedett világítótesteket sikerült lecserélni saját erőből. A
világítás segíti a késő esti edzéseket, és a kései időpontra szervezett
edzőmérkőzéseket.

A munkák során kiemelkedő támogatókra találtunk. Derdák Árpád a
világítást szerelte Beke Lászlóval. Kovács Zoltán vállalkozó gépi munkával
segített. Kovács Attila műszerész a hangosításhoz a berendezést szerezte be és
végezte a szerelést.

A labdarúgópályán folyó munkával párhuzamosan a teniszpályán is
felújítási munka folyt. A megalakult teniszszakosztály vezetői végezték a
munkát. A feladatból derekasan kivették a részüket az öregfiúk focicsapatának
tagjai.                            Dancs László
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VÉPIOKTATÁS

Tudás Fája: mindent a gyerekekért
Alapos, mindenre kiterjedő beszámolót készítettek a Tudás Fája Közalapítvány
Kuratóriumának tagjai a tavalyi munkáról, illetve a 2014 évi tervekről. S ami
ritka: nívós rendezvényeik nemcsak jól szolgálták a nevelést, az oktatást, a
képességfejlesztést, az egészségmegőrzést, kultúrát, az örökség megőrzést és a
sportolást, hanem bevételeikből a korábbihoz képest dupla pénzt is teremtettek
a célok végrehajtásához. Tavalyi bevételük kétmillió 180 ezer, kiadásuk
egymillió 548 ezer forint volt. A céltámogatásokra pedig egymillió 413 ezer
forintot fordítottak. Kaptak támogatást az alapítótól, az önkormányzattól,
magánszemélyekről és az szja-ból. Megdolgoztak ezért, hogy jöjjön pénz
papírgyűjtésből, jótékonysági estekből (Fábry, és a repülőgépeltérítés-film) 
Molnár Krisztina elnök elmondta: idei programjaikra egymillió forintot fordí-
tanak. A hagyományos feladatok elvégzésén kívül terveik közt szerepel az
iskola névadója 15 éves évfordulójának megünneplése. A Legek jutalmazását
ezúttal felejthetetlenebbé szeretnék tenni. Szükség lenne a balesetveszélyessé
vált kosárlabda pálya újra aszfaltozására is, melynek forrását még keresik. A
bevételek növelésére pedig egy jótékonysági estet rendeznének októberben
neves művészek közreműködésével. Kovács Péter polgármester javasolta,
hogy a partiumi Tasnád legyen a határon túli program célpontja.               gyz 

A Brenner János
cserkészcsapatról

A vépi, kenézi és pecöli cserkészek az
elmúlt időszakban az őrsgyűléseken
kívül számos programban vettek részt.
Február 8-9-én a kőszegi cserkészcsapat
farsangján voltunk. A hétvége
keretmeséhez híven Lúdas Matyival
Döbrögi uraság megleckéztetésére indul-
tunk, s az út során számos kalandban
volt részünk.

Február közepén elkezdődött a
készülődés cserkészbálunkra, melyet
március 2-án rendeztünk. Minden őrs kis
műsorral készült erre a napra, néhányan
pedig jelmezt is készítettek. A bál jó
hangulatban telt, és felszerelés vásár-
lására, valamint a nyári táborozásra is
sikerült adományokat gyűjtenünk.
Ezúton is köszönjük mindenkinek a
támogatást. Különösen köszönjük
Kovács Attilának a nagyszerű zenét,
valamint Illés Annának a celldömölki
Ultraviolák bábműsorának megszer-
vezését.

Nemzeti ünnepünket, március 15-ét
cserkészesen, egy rövid túrával
ünnepeltük, melynek keretében Pecöltől
egészen Kenéz határáig jutottunk el. Az
út során Gróf Batthyány Lajos által ránk
bízott küldetést teljesítettük, és utasításai
alapján a szabadság, egyenlőség és
testvériség jelképeinek keresésére indul-
tunk. Kovács Petra

Egyházközségünk májusi programjai
Május a Boldogságos Szűzanya hónapja. Május hónapban az esti
szentmisék után a loretói litánia imádkozásával köszöntjük Mennyei
Édesanyánkat. Május 2-án lesz a hónap elsőpénteke. Engeszteljük
Jézus Szentséges Szívét szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal!
Május 4-én, az este 1/2 7 órakor kezdődő szentmise után körmenetben
vonulunk a Szent Flórián szoborhoz, hogy a szent közbenjárását kérjük
városunk minden lakójának épségéért. Május 9-én, pénteken délután 5
órai kezdettel lesz az elsőáldozási szentmise próbája, május 10-én,
szombaton délután 3 órai kezdettel pedig az első szentgyónásukat
végezhetik el a leendő elsőáldozók. Imádkozzunk az ünnepre készülő
gyermekekért és családtagjaikért! Május 11-én a reggel 8 órakor
kezdődő szentmise keretében lesz  a hittanos gyermekek
legbensőségesebb ünnepe, az elsőáldozás.  Egyházközségünk 20
gyermeke ekkor járul először az Úr asztalához. Május 13-án, kedden 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 rózsafüzért imádkozunk, majd a
szentmise keretében ünnepélyes körmenettel hordozzuk körül Szűz
Mária Szeplőtelen Szívének kegyszobrát. Németh Tamás plébános

A HATOS FERENC
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI

MÁJUSI PROGRAMJAI:
Május 8. 16:30 Fogadóóra Május 12-
16. Erdei iskola az 5. osztályosoknak a
novai Csicsergő Szabadidőközpontban
Május 19-30. 6-os HETEK Komplex
projekt: ÖKO és iskolai programok.
Kiemelt programok:- 6-os KI-MIT-
TUD, - Országos Kompetenciamérés a
6. és a 8. osztályosoknak / május 28.- A
Művészeti Iskola Záró rendezvénye és
Táncverseny. - XIX. Takács János
Labdarúgó Emléktorna /május 29./ -
Névadó ünnepség /május 30. 16:00/ - -
Túrák, kirándulások, bemutatók Május
24. GYEREKNAP Pályaavató ünnepség
Június 2. LEG-ek kirándulása

Foci: szeszélyes április
Folytatódott a továbbra is  nagyon nehéznek ígérkező tavaszi szezon. Az eddi-
gi fordulók eredményei: tisztes vereség a bajnokjelölt Répcelaktól (2-0),
bravúros győzelem a dobogós Celldömölk ellen (3-1), és két vereség a hozzánk
hasonló Kemenesalja (3-0), illetve Vasvár (2-0) ellen. - MR

Pályázat 
Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet gyer-
mekjóléti szolgálat családgondozó munkakör betöltésére. Részletek a
kozigallas.gov.hu és a www.vep.hu oldalakon.
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Tűzoltóság: régi-új vezetőség
A következő öt évben is a régi vezetőség irányíthatja a Vép-Bozzai
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet: így döntött március 21-én a tagság. Az
elnök ismét Varga László, a titkár Beke Szabolcs, a parancsnok
helyettese pedig Horváth Péter lett. A tisztújító közgyűlésen Kóbor
Attila parancsnok 28 olyan városi nagyrendezvényt sorolt fel, melyben

részt vettek az egyesület tagjai. Szerencsére tavaly csak 25 esetben
kellett hivatásuknak megfelelő beavatkozást végezni.  Bővítették
szakmai tudásukat, műszaki és védelmi felszereléseiket. Jól sáfárkodtak
az anyagi eszközökkel is, ugyanis a költségvetés szerint csaknem 800
ezer forintos vagyonnövekedésről adhattak számot. A pénz önkor-
mányzati támogatásból, pályázatokból, illetve adományokból szár-
mazik. Kovács Péter vépi és Kéry Szabolcs bozzai polgármester
megköszönte a jól együttműködő csapat munkáját, a lakosság segítését,
a szakmai fejlődést és azt, hogy kapcsolatot teremtettek az osztrák
Aschau tűzoltóival, mely előbb-utóbb testvér-települési együttműködést
teremt-het. Kiemelték: a gyökerek tovább erősödtek, hiszen az
idősebbek mellett jelen vannak a fiatalok is. Ezúttal négy új taggal
gyarapodott a testület. Göncz Szabolcs szombathelyi tűzoltó parancsnok
is dicsérte munkájukat, mely szerint olyan feladatokat is ellátnak,
melyek nem kötelezőek. Hárman parancsnoki tanfolyamot is végeztek.
– Példa értékű együttműködésük a várossal, segítőkészségük a lakosság
részére, pályázataik pedig eredményesek. Minderre büszkék lehetnek,
mondta. Ezt követően elismerő oklevelet adott át Virág Balázsnak,
Lakner Györgynek, Pájer Andrásnak, Horváth Bálintnak és Kóbor
Attilának. Egyed László, a katasztrófavédelem alezredese azt emelte ki,
hogy az egyesület tagjai rendkívüli helyzetekben azonnal cselekednek,
s nem véletlen, hogy tagjai lettek a Borostyánkő Mentőcsoportnak,
melynek minősítő gyakorlatán is részt vesznek majd.

ORVOSIKRÓNIKA
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Az asszisztensek
munkájáról

A Vasútegész-
ségügyi Rende-
lőintézet szom-
bathelyi központ-
jában, 24 szak-
rendelésen orvo-
sok és asszisz-
tensek odaadó
munkájának kö-
szönhetően egyre

növekszik a betegforgalom. Hiva-
tásunk során nélkülözhetetlen a pszi-
chológiai kulturáltság és az empátiás
kézség a betegben zajló folyamatok
megértéséhez és a jó compliance
kialakításához. Az egészségügyi
asszisztenseink a szakrendelőkben,
orvosok irányítása mellett, az
egészségügyi team tagjaként önállóan
vagy együttműködve végzik a
munkájukat. Feladatuk szerteágazó,
adott esetben specifikus, több szakren-
delésen is asszisztálnak. Folyamatosan
tájékoztatják a beteget és hozzátar-
tozóját rendelésekkel kapcsolatban az
estleges változásokról. A pácienseket
felkészítik a vizsgálatokra, közre-
működnek a beavatkozások során.
Sürgősségi esteket felismerik, meg-
kezdik azok ellátását, és orvosi segít-
séget hívnak. Szükség esetén beteg-
szállítást, mentőszállítást intéznek. A
fertőző betegek bejelentését végzik. Az
egészségügyi dokumentációt számí-
tógépes adatbázisban kezelik. A
szakrendelőkben lévő műszereket,
eszközöket tisztán, sterilen tartják,
sterilizálásra előkészítik.
Veszélyes hulladékot kezelik,
elszállításra előkészítik.

Továbbképzéseken, tanfolyamokon
vesznek részt.

Köszönet nekik a lelkiismeretes és
kitartó munkáért, hogy hivatásukat
etikai normák betartásával
gyakorolják. Kívánok kitartást, erőt,
egészséget az emberi szenvedések,
problémák iránti megértéshez, amely
nem érhető el bizonyos fokú műveltség
és szellemi színvonal nélkül.

Nagyné Burka Valéria
vezető asszisztens

Anyakönyvi hírek 

Születés:
Bóta Gábor és Janzsó
Hajnalka lánya Hanga

Haláleset: Simon Ferencné
1949. Kinizsi u 25. • Kányási
Géza 1948 Kossuth u 5. •
Holczer Ferenc 1931 Arany
János u 22. • Kiss Tibor 1941
Kassai u 46. • Süle Ferenc 1956
Petőfi u 20. • Németh István
1938 Vasút u 33.
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Szalai Lajos kitüntetése
A Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatával tüntették ki Szalai Lajost, a
Vépi Polgárőr Egyesület parancsnokát. Az Országos Polgárőr Szövetség
legmagasabb elismerését Dr. Túrós András elnök, illetve Dr. Pintér
Sándor belügyminiszter adta át március 30-án a fővárosban, az ORFK
Auditóriumában rendezett
közgyűlésen.

A kitüntetett, aki 2000
óta alapító tagja a Pol-
gárőrségnek, elmondta: a
magas elismerés várat-
lanul érte, s azt az egye-
sület minden tagja érde-
mének tekinti. Ugyanis a
csapat mindig ott van,
ahol szükség van rájuk.
Ahol kell, segítenek. Ott
voltak az árvízi-, és vörö-
siszap-katasztrófai men-
tésnél, segítettek magate-
hetetlen, beteg emberek-
nek otthonukban rosszul-
lét esetén, vagy részt
vettek eltűntek felkutatá-
sában. Járőrözéssel igyekeznek megelőzni a lopásokat, rablásokat,
illetve nyomon követik a házalókat, akik különböző trükkökkel akarnak
pénzt kicsalni áldozataiktól. S az sem mellékes, hogy minden vépi és
bozzai önkormányzati rendezvény megtartását jelenlétükkel támogatják.        

Szalai Lajos egyúttal köszönetét fejezte ki a munkájukat segítő
lakosoknak, a körzeti rendőröknek, a két település önkormányzatának. A
parancsnok ezúttal is jelezte: szívesen várnak csapatukba új tagokat,
illetve kéri a lakosságot, hogy veszély, baj esetén továbbra is hívják a
polgárőröket a 70/331-5038-as telefonszámon. 

Gratulálunk a kitüntetéshez!     gyz 

KITÜNTETÉS VÉPI

8

KRÓNIKA

Jobbik: Rába Kálmán választási gyűlése
A Jobbik országgyűlési képviselőjelöltjeként (2.vk) Rába Kálmán (képükön) a Vas
Megyei Közgyűlés tagja tartott választási gyűlést március 29-én Vépen. A
Kőszegen élő és a vendéglátásban dolgozó 3 gyermekes apa elmondta: az elmúlt
24 évben semmit sem változott az ország sorsa. Vasban például a fidesz minden
alkalommal fölényesen nyert a választásokon, mégis igen kevés tőke jött a
térségbe. A 2010-2012-es időszakban az Új Széchenyi tervből csupán 3,5 száza-
léknyi érkezett Vas megyébe. Még rosszabb a helyzet 1996-2008 között, hiszen e
tekintetben a nyugat-dunántúli régió utolsó helyen végzett, ugyanis mindössze
31,6 milliárdos támogatást sikerült megszerezni. Ez 6 milliárddal marad el az
utolsó előttitől. Szerinte az egészségturizmusban van kiugrási lehetőség. Bük és
Sárvár gyógyfürdők jól működnek, de úgy véli: finomhangolással elérhető lenne,
hogy az Eu-ból még több vendég érkezhetne, így az egészségügyi ellátás
keretében lévő szabad áramlási egyezményt jobban kihasználnánk, melyet a

tagországok tb-je is támogatna. A politikus kifejtette: a falvak helyzete Vasban rendkívül rossz.Átfogó vidékfejlesztési pro-
gramot kellene alkotni. – A Jobbik létrehozná és feltőkésítené a vidék bankját, melynek az előnyeit a vidéken élők
élveznék, mondta. A gyűlésen részt vett Magyar Zoltán, az országgyűlés mosonmagyaróvári képviselője is.

gyz

Polgármesteri napló

2014. március 19.
MSZP kam-
pánygyűlés 2014.
március 20.
Megyeháza, mű-
szakiak fóruma
2014. március 21.
Tűzoltóink be-
számoló közgyű-
lése   2014. már-
cius 25. Választási

bizottsági tagok eskütétele  2014. március
26. Szombathely, Sportház átalakítás előtti
záró kiállítás  – 2014-20 időszak tervezési
értekezlet az erdészeti központban    2014.
március 28. Bük: TÖOSZ konferencia
2014. március 31. FIBAG biogáz kísérleti
üzem építési engedély egyeztetése  2014.
április 01. Tudás Fája Közalapítvány
gyűlése 2014. április 02. Budapest
Construma, TÖOSZ fórum  2014. április
06. Választás  2014. április 11. Költészet
Napja a városháza előtti téren közös
szavalattal  2014. április 12. Novák
Lajosné, Táncsics utca születésnapja 2014.
április 13. Tündérkert a kultúrházban,
szoboravatóval 2014. április 14.
Megyeháza, 14-20-as járási program
egyeztetés        – 17:00 Kistérségi gyűlés           

– 19:00 Közmeghallgatás   2014.
április 15. Sárvár: Porpác-Bögöt ivóvíz
ellátás egyeztetése    – Az orvosi ügyelet
miatt egyeztetés a mentőállomáson   2014.
április 18. Helyi Védelmi Bizottsági
gyűlés a járási hivatalban     – Tojáskereső
a kultúrház udvarán          

-polgármester-
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Novák Lajosné köszöntése
Ausztrália fővárosából köszöntötte 93. születésnapján internetes videotele-
fonon Novák Lajosnét két dédunokája magyarul és angolul április 12-én.  A
3 éves Fanni és a 18 hónapos Flóra boldog születésnapot és jó egészséget

kívánt Ili néninek, aki nagy boldogság-
gal beszél naponta Andrea unokájával
és családjával. Természetesen négy
unokája és a másik 5 dédunokája is
gratulált Ili néninek, aki Tamás fiával,
Marika menyével és Tamás unokájával
él együtt. Mint mondták, a dédi vis-
zonylag jó egészségnek örvend. Tesz-
vesz a lakásban, és ápolja virágait a
kertben. Szeret olvasni, rádiót hallgat,
tv-t néz, érdeklik a hazai és nemzetközi
események. Szívesen emlékszik a régi
időkre. Az ünnepeltet virággal és kis
ajándékkal köszöntötte Kovács Péter

polgármester is. 

A víz világnapja
Március 22-e jó alkalmat teremt arra, hogy végiggondoljuk, mit jelent szá-
munkra a víz, mint az élet jelképe, szimbóluma, melyet joggal tekinthetünk
az élet bölcsőjének.
Iskolánk diákjai is szorgalmasan készültek erre a napra. A 6.b osztály egy
figyelemfelkeltő plakátot  készített, amelyen hasznos és elgondolkodtató
információk olvashatók az ökofalon. Az első osztályosok A víz tündére c.
magyar népmesét, illetve Jékely Zoltán: Csodamalom a Küküllőn című
verses meséjét illusztrálták. A 2-8. osztályos diákok vízzel kapcsolatos totót
töltöttek ki. Meghirdettük a Tutaj-és hajókészítő versenyt, amelyre házilag,
természetes anyagok felhasználásával készített vízijárműveket hoztak a
gyerekek. Az összesen 58 darab alkotásból kiállítást rendeztünk. A
gyönyörű medelleket jutalmaztuk, majd megismerkedhettünk ifj. Eredics

István versenyhajójával
is, aki mesélt nekünk a
hajómodellezés szépsé
géről. A gyerekek szebb
nél szebb kivitelezésű,
ötletes hajókat, csó-
nakokat, tutajokat hoz-
tak. Készült hajó tojás-
tartóból, parafadugóból,
hurka-pálcikából, gyu-
faszálból, papírból és
dobozból. A gyönyörű
árbócos, fából faragott
járműveket színesre fes-
tették a gyerekek. Nagy
örömöt szerzett a

diákoknak az a testvérpár, aki csokiból készített hajótortával lepte meg őket.
Hálás köszönettel tartozunk minden szülőnek, aki segítette a gyerekeket
ebben a munkában. Nagyon büszkék voltak alkotásaikra. 

Szívből köszönjük! Bándoliné Pájer Éva

Nyuszi hopp!-
tojáskeresés

Megtalálták az összes tojást nagypén-
teken azok a picik és kicsik, akik a
művelődési házban kézműves foglal-
kozás keretében készültek az ünnepre.

Szerencsére jó idejük volt a nyusziknak
ahhoz, hogy titokban elszórják a szebbnél
szebb tojásokat a fűben, mígnem az
anyukák segítségével kis kosarakba

kerültek a kincsek. Odabent pedig a
nagyobbak Völgyi Eszter leendő tanító
néni és más önkéntesek segítségével
szorgosan rajzoltak, hajtogattak tyúkot,
kakast a színes papírokból. A másik asz-
talnál pedig nagy kedvvel kevergették a
tojásfestéket, hogy szépüljenek a tojások.     

Köztük ült az ünnepre Németországból
érkezett Drexl Nikolas és Kilián, akik
ajándékként egy focikaput vártak a nagy-
papától, Török Sándortól. Bár az ötéves
Kilián a csokit és a bújócskát sem veti
meg, derült ki. Dömötör Hanna pedig
megsúgta, hogy kiskutyust remél a
nyuszitól. (Talán elbírta a nyuszi.) 

Ezen a napon mindenki jól járt. A szü-
lők azért mert nyugodtan készülhettek, a
gyerekek pedig örömmel töltötték ide-
jüket.  gyz

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!
PÁLMA VIRÁGBOLT, PITYU BÁCSI
OLCSÓ BOLTJA , SALVATOR GYÓGY-
SZERTÁR, SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÜGY-
NÖKSÉGE SZOMBATHELY, KÃSZEGI U.
15/II, TITOK DISCONT, TÖRÖK KFT.
ZAVA BT. ZÁTONYI IMRE, VÉP VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA kj
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május 7-én 
17.00 órakor

VÉPEN
a Művelődési Házban.

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 

Felelős kiadó: Kovács Péter polgármester  
Lapzárta: minden hónap 15-én 

ISSN 2060-1832  

Felelős szerkesztő: Györe Zoltán (gyorez@gmail.com  

Nyomda: VM DASzk Nyomda, Vép  (varya6127@gmail.com) 

HOL-MI ?  3. forduló
Öt hónapon keresztül 3-3 fotót találnak króni-kánkban, 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 címére 9751 Vép,
Kolozsvári u. 3/a.(9751 Vép, Kolozsvári u. 3/a).

Az idén még több 
ízben kóstolja meg az 

eredeti olasz krémfagylaltot, 
Vépen a 

Nefelejcs Eszpresszóban!
(Gazda bolt mellett.)

Szeretettel várjuk a meglévő és
leendő vendégeinket!

Feladhatja nálunk lottóját hétvégén is.

5 lottót szombat este 17.30 óráig

6 lottót vasárnap délután 15.00 óráig
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