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Május 1.: retro felvonulás
Most sem szakítottak a hagyományokkal a vépiek, akik mintegy százan vonultak fel a munka ünnepén úgy, mint
évtizedekkel korábban. A tızoltóautó hangszórójából most is felhangzott „ A Munka hadának lépése dobog, épp-
úgy, mint a Száll az ének, vagy a Dózsa népe” címı induló.” Az idősebbek,  például a Nefelejcs Nyugdíjas Klub
tagjai nosztalgiáztak a fiatalságról, az érdekérvényesítésről, az ünnepi hangulatról. A fiatalok többsége azonban
még mindig nem nagyon
érti miről van szó. 

Volt, aki azt mondta: -
Május 1. a tavasz ünnepe,
lehet sörözni, vége lesz az
iskolának, vagy hogy jön
a nyár. Más megközelí-
tésben: - Most kihagynám
az értékelést, mert sietek.
Kovács Péter polgármes-
ter vezetésével a felvo-
nulók azonban a városi
kis kör után a sportpá-
lyához érve letelepedtek,
és jól érezték magukat. Virslit, sört kaptak jegyre, vagy éppen babgulyást főztek, mint régen. A későbbi hangula-
tot pedig a Capito Gitárklub koncertje színesítette.     gyz

3. Kiváló tanulók  •  4. Győztek az öregfiúk  •  8.  Mozgássérültek versenye • 9. Fesztivál előzetes

Közgyűlési döntések,
sportcsarnok építési terv

A város és Bozzai képviselő-testületének május 15-i
ülésén döntöttek a gyermekjóléti szolgálat családgon-
dozó munkakörére beérkezett pályázatokról. A 10
pályázó közül négyet hívtak be személyes meghall-
gatásra. Közülük nyílt szavazással a vépi Kiricsi Adélt
találták a legalkalmasabbnak a munkakör betöltésére.     

Az Államháztartási Törvény és más rendeletek
alapján módosították a közös önkormányzati hivatal
szervezeti és működési szabályzatát, mely a feladatel-
látás részletes tennivalói szerint egészíti ki a működés,
a vagyonvédelem, a belső ellenőrzés, a kockáza-
telemzés rendszerét, és meghatározza a vagyonnyi-
latkozat-tételre kötelezettek körét. 

folyt. a 2. old. folyt. a 2. old.

VÉPI
Vasi lovasok jótékonysági

majálisa
Monstre jótékonysági lovas-
versenyt és bemutatót
rendeztek hagyományte-
remtő szándékkal május
elsején a vépi Pata Tanyán,
hogy adományt gyűjtsenek
a Markusovszky kórház
gyermekonkológiai osztá-
lyának javára. A Vasi Lovas
Szövetség és az Alpokalja
Daganatos Gyermekekért
Alapítvány által szervezett
akció bevételéből meg

tudtak vásárolni egy csaknem kétmillió forintos monitort és
egy gyógyszeradagoló mérleget, melyek segítik a kis betegek
gyógyítását. A nemes cél elérése sok közreműködő mellett
Görög Richárdnak (Bögöte) és Rába Andrásnak
(Jánosháza) köszönhető.

A mintegy száz versenyzőt és több száz érdeklődőt 
V. Németh Zsolt (képünkön Kovács Péter polgármesterrel) a
Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára köszöntötte, aki
Böjte Csaba szerzetest idézte: ha nem hiszel abban, hogy
mennyi jó ember van, akkor állj valami mögé s meglátod
mennyi követőd lesz. Nos a megyei lovas szövetség és más
önkéntes segítők mutatták meg, hogy egy karitatív cél
érdekében emberek és lovak is össze tudnak fogni. 
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AKTUÁLIS VÉPI

folytatás az 1. oldalról

Vasi lovasok jótékonysági majálisa
Hiszen a ló hatezer éve segíti az ember munkáját, s más törekvéseit.
Kitért rá: a lovak szeretete által gyerekek tízezrei tanulhatják meg a

gondoskodást, a hűséget, a kitartást, a küzdeni tudást. – De ezek az álla-
tok gyógyítói is lehetnek a beteg vagy sérült gyerekeknek. Most ezen a
rendezvényen az is fontos, hogy a lovassport, az ügyességi verseny, a díj
ugratás segítségével nagyszerű támogatást kaphatunk nemes célokhoz,
hangoztatta az államtitkár. Dr. Bárdi Edit, a kórház gyermekonkológiai
osztályának vezetője arról beszélt, hogy mennyire fontos a gyermekek
gyógyításában az ilyen összefogás. Kiss Ágnes a megyei lovas szövetség
elnöke azt hangoztatta, hogy a megye lovas-társadalma egy emberként
állt a hívó szó mögé. Egyúttal kis serleggel köszöntötte Simon Borókát,
a 4 évesen legfiatalabb versenyzőt.   

Németh László, a Pata Tanya üzemeltetője elmondta: Vépről,
Bozsokról, Várpalotáról, Ajkáról, Bagodról, Celldömölkről és Séből
érkeztek a versenyzők. Külön öröm volt látni, hogy miként segítették a
vezetőszárat fogó oktatók az eleinte félős kicsiket a lovat helyesen
megülni, egyensúlyt tartani, szoktatni a helyzethez. Erre jó példa volt a
képen látható 5 éves Varga Tamara. A különböző versenyszámokban a
vépiek közül Budai Liza, Lakner Elizabet, Rozgonyi László, Dömötör
Doren, Horváth Márkó és Rába Anna ért el jó eredményt. A tombola
főnyereményét – a vépi pónilovat – vasváriak nyerték.                  gyz
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folytatás az 1. oldalról
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Közgyűlési döntések 
A vízközművek vagyonértékelése kapcsán úgy döntöttek, hogy megvárják a Vasivíz közgyűlését, melynek
határozata befolyásolja a vépi teendőket.A testület felhatalmazta Kovács Péter polgármestert arra, hogy kérje ki
a helyi Karitasz véleményét egy   győrújbaráti vállalkozó karitatív célokra szánt használtruha gyűjtőedényeinek
kihelyezésével és a ruhák hasznosításával kapcsolatosan. Kiss Károlyné jegyző előterjesztette a Tudás Fája
alapító okiratának módosítását, melyet egy kuratóriumi tag lemondása, illetőleg az új Polgári Törvénykönyv és
a Civil törvény szerint kell átdolgozni. 

A testületek április 29-i ülésükön elfogadták azt a megvalósítási tanulmányt, mely Porpác, Bögöt és Vép
települések ivóvíz minőségének javítását szolgálja a vépi vízműgépház korszerűsítésével. Többek közt megtár-
gyalták a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat ellátásáról szóló, valamint Vép-Bozzai Családsegítő
Szolgálat beszámolóját. Az Idősek klubjának beszámolójához Kovács Viola intézményvezető hozzáfűzte: arra
törekszenek, hogy  az idős emberek jól érezzék magukat a klubban, ahol kellemes légkört biztosítva járulnak
hozzá a klubtagok életminőségének javításhoz. Döntöttek a civil szervezetek idei pénzügyi támogatásáról,
melyre összesen 1.5 millió forintot fordítanak. A sportcsarnok építésével kapcsolatos programtervről lapunk 5.
oldalán külön olvashatnak.                                   gyz 

Kék fény hírek
Betörések

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
márciusi és az áprilisi hónapokban,
városunkban elszaporodtak a csalá-
di házakból, és a hozzájuk tartozó
melléképületekből történő betöréses
lopások. Az elkövetők kisgépeket,
műszaki cikkeket, kerti gépeket, fel-
szerelési és lakberendezési tár-
gyakat tulajdonítottak el. Megké-
rünk mindenkit, ha lakóháza, vagy
építési telkén, annak környékén
gyanús körülményeket, idegen né-
zelődő személyeket látnak, vagy ha
az éjszaka folyamán a házőrző
többször jelez, értesítse a
Rendőrható-ságot.

Az áprilisi hónapban a Vépi
Körzeti Megbízottak működési
területén egy személyt fogtak el ittas
gépjárművezetés miatt. Ellene bün-
tető feljelentés készült. Egy másik
ember biztonsági intézkedésként a
kórházba lett szállítva, mivel közte-
rületen zavartan viselkedett. 14 fő
ellen szabálysértési eljárás indult,
mivel gépjárművüket nem íratták át,
gépjárművükre nem kötöttek biz-
tosítást, lopást követtek el, és
jogosulatlan színesfémhulladék
gyűjtést végeztek.                      

Vép KMB.
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Újra vépi diák a szakma kiválója
Benkő Tibor nyerte az idén a Szakma Kiváló Tanulója verseny országos döntőjét. ( képünkön Hollósi Éva igazgatónővel),
Zámbó Dániel pedig ötödik lett. Mindketten megkapták a jeles szakmai bizonyítványt is. 

Az elmúlt 5 évben mindig állt dobogón vépi diák az SZKTV országos döntőjén. Most 3. alkalommal sikerült elhozni
az első helyezésért járó vándorkupát, amely ezzel végleges helyére ért. A verseny írásbeli középdöntőjére 2014. február
28-án került sor. A versenyzők 180 perces feladatlapot töltöttek ki anyagismeret, szakmai számítás, gépjavítás,
mezőgazdasági erőgépek és munkagépek témakörben. A döntőbe 21 diák jutott, iskolánkat 2 tanuló, Benkő Tibor és

Zámbó Dániel képviselte. 
Az országos döntőt a VM DASzK Sellyei Mezőgaz-

dasági Szakképző Iskolája és Kollégiumában rendezték
2014. április 22-25. között. A kedd esti rajtszámhúzást
követően szerdán a szóbeli verseny zajlott. Mezőgazda-
sági erőgépek, munkagépek, gépjavítás, vállalkozási és
gazdálkodási ismeretek modulokból adtak számot tudá-
sukról a diákok.

Csütörtökön a gyakorlati feladat kiírását a nem
megfelelő időjárási viszonyok miatt módosítani kellett.
Elmaradt a szántás, helyette műbarázdás ekebeállítást
végeztek a versenyzők. A gyakorlati versenyrészben
többféle feladatot oldottak meg a tanulók: Szegecselés
Lajta vetőgép csoroszlyáján, ekefej összerakása, MTZ
traktoron fékjavítás, elindulás előtti és napi karbantartás
végzése. 

Mind az elméleti, mind a gyakorlati feladatokat
kiemelkedően teljesítette Benkő Tibor, aki ezzel meg-
nyerte a versenyt. Különdíjjal jutalmazták, hogy a legjobb
gyakorlati eredményt is ő érte el a verseny során. Zámbó
Dani az 5. helyen fejezte be a megmérettetést. Mindketten
megkapták a jeles szakmai bizonyítványt is.

A tehetséggondozás legalább annyira fontos része
pedagógiai munkánknak, mint a felzárkóztatás. A szakmai
felkészítésben szakmai elméleti tanárok, szakoktatók

közösen vettek részt. A versenyt megelőzően két héten át külön beosztás szerint gyakoroltak, ismételtek.
Tibit kisgyermek kora óta érdeklik a gépek, szabadidejében otthon is rendszeresen szerel, besegít a mezőgazdasági

munkákba. Dani a bátyját követte, amikor iskolánkat választotta. Terveik: folytatni a tanulást szakmai vonalon, illetve
érettségi vizsgát tenni. Hollósi Éva igazgató

Vépi sikerek a Teke Diákolimpián
A márciusban megtartott Vas Megyei
Diákolimpián Amatőr "A" korcsoportban
négy agrárszakképzős vépi tanuló ver-
senyzett. Eredmények: második helyezett
Morócz Bálint 10/B, harmadik Molnár
Bence 12/A., negyedik Kása János 10/B,
ötödik .Moravecz István 12/A. Az igazolt
"A" korcsoportban pedig Berta Dorina 10/C
győzött. A területi diákolimpiát aztán
Kőszegen tartották, melyről az első és a
második helyezettek jutottak az országos
döntőbe. Berta Dorina másodikként került
az országos döntőbe, ahol 6.-k helyen
végzett. A fiúknál a területin Kása János negyedik,  Molnár Bence ötödik, Moravecz István hatodik, Morócz Bálint pedig
a hetedik helyen zárt. Szijártó Róbert technikai vezető

Balról jobbra Szijj Vilmos felkészítő tanár, Molnár Bence, 
Moravecz István, Morócz Bálint, Kása János, Berta Dorina tanulók
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Ismét vendégünk volt az osztrák sportújságírók csapata
Egy év után, immár második alkalommal látogatott el hozzánk az osztrák csapat a vépi öregfiúk meghívására. A
vendégek nagyon készültek, hogy győzelemmel távoznak majd kis városunkból, de „Öregfiúk” csapatunk keresztül
húzta számításukat és Németh József
góljával megnyerte a mérkőzést. A
vendégek próbálkoztak az egyenlítést
megszerezni, de komoly helyzetet nem
tudtak kialakítani. Megérdemelt hazai siker
született. Vép Öregfiúk – Ausztria
Sportújságírók csapata 1:0

Az öregfiúk a vendéglátás terén is kitet-
tek magukért, hisz több napig készültek az

eseményre.
Készítettek
gulyást (Tóth Árpád, Károlyi József), rétest (Bezdi család), langallót (Pogácsás Péter,
Orosz György), sütöttek kenyeret (Horváth Balázs) és természetesen a jó magyar házi
pálinka is előkerült. A vendégeink is készültek ajándékokkal. Csapatvezetőjük Hans
Hofstätter egy bekeretezett, Vépi Öregfiúkról készült csapatképet, és a bécsi pol-
gármester ajándékát (képünkön) hozta el és adta át. Egy külön ajándékkal is ked-
veskedett tolmácsunknak és kapcsolattartónknak, Mészáros Katának. Véleményem
szerint egy hosszú baráti kapcsolat alakult ki a két csapat között, és ezt az is bizonyít-
ja, hogy meghívást kaptunk május 31-én egy hármas tornára Bécsbe, az Ernst Happel
stadionba.      

Köszönet mindenkinek, aki segített a rendezvény lebonyolításában. A további
képek megtalálhatók a www.vepvse.hu oldalon, a galériában. 

Zátonyi Zoltán   Vép Öregfiúk

Óvodai tájékoztató
Madarak és fák napja, versmondó találkozó
Tevékeny, programokban bővelkedő délelőttöt terveztünk a Madarak Fák
napjára. Az eső tréfát űzött velünk. Kipakoltunk, eleredt, fedél alá
költöztettük a szülők, gyermekek, óvónénik által alkotott remekműveket. A
tornaszobában kezdtük a napot, madarakat társítottunk madárhangokkal,
majd mesét vetítettünk. Az akadályverseny felszította a versenyszellemet a
gyermekekben.
Találós kérdés,
képek válogatása,
gondolkodás, fej-

törés – buksik összebújtak – megvan, győztünk! Végre!
Győzött a nap is, felhők távoztak!  A hátizsák tömve volt
finomságokkal, indultunk túrázni. Hazaérve az udvaron még
volt erőnk, hogy élőképben megalkossuk az erdő fáit. Szuper
volt a nap, kellemesen elfáradtunk, élményeinket beraktuk a
nagy ovis zsákunkba, majd időnként elővesszük őket.

Tanakajdon az Ambrózy versmondó találkozón ovisaink
szépen helytálltak. A rajzversenyből két díjjal tértünk haza. Prisznyák Emese és Nagy Vanda rajzait emelte ki a zsűri.
Gratulálunk és köszönet minden résztvevő kisgyermeknek, szüleiknek és óvónéniknek.

Júniusi programok: Családi napok     
Június 2. Pipitér csoport  •  Június 3. Csillagvirág csoport   •  Június 5. Rezeda csoport  •  Június 10. Búzavirág csoport

A Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda gyermekei és dolgozói élménydús, szép nyarat, kellemes pihenést kívánnak a
város minden lakójának!
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Új lehetőség tornacsarnok
építésére

A városban már hosszú évek óta meglevő igény egy tornacsarnok megépítése.
Az egymást követő önkormányzatok több esetben is terveket készíttettek
különböző méretű épületekre. A pályázatok beadása is megtörtént, és egy eset-
ben nyertesnek is kihirdettek bennünket. De ez az elhíresült PPP konstrukció lett
volna, ami évtizedeken át évente 70 millió forint költséget jelentett volna,
melyet az önkormányzat költségvetése nem fedezhetett.

Az elmúlt évek során csak fokozódott az igény egy sportcsarnok megépítésére
azért is, mert az iskolában csak két tornaszoba van, és a mindennapos test-
nevelés bevezetésével áldatlan állapotok alakultak ki, amit Ágh Péter
országgyűlési képviselőnk is tapasztalt a városban történt látogatása alkalmával. 

A kultúrházban is egyre többször felmerült nagyobb rendezvényeink kapcsán,
hogy „kinőttük a nagytermet”, így ez az új épület kiemelt rendezvényeink
lebonyolításában is segítene. A márciusi képviselő-testületi gyűlésen határoz-
tunk, hogy elindítjuk egy korszerű, minden igényt kielégítő kézilabdapálya
méretű sport- és rendezvénycsarnok felépítésének előkészítését. Erre, az
önkormányzati tulajdonban levő kiskastély mögötti területet jelöltük ki. A
képviselő testület megbízott engem, hogy tárgyaljak a szomszédos ingatlanok
tulajdonosaival arról, hogy az iskola és az önkormányzati telek közötti kertrés-
zleteket megvásárolhassuk. Ennek következtében az iskolából az épület
megközelítése pár perc alatt megtörténhetne, valamint egy olyan sportot és
egészséges életmódot kiszolgáló terület alakulna ki a város szívében a
patakparton, ahol gyermektől nyugdíjasig mindenki megtalálhatná majd a
számára használható eszközöket és létesítményeket. Gondolunk itt szabadtéri
pályákra, rekreációs parkra.

Mindezek megvalósításában nagy szerepet szánunk az energia-megtakarítás-
nak, és a zöld energiák felhasználásának. A csarnok épületet szeretnénk minden
olyan tulajdonsággal felruházni, mely megfelel a passzív ház követelmé-
nyeinek. A némileg magasabb beruházási költségek után a fenntartási költ-
ségeket azonban szeretnénk minimalizálni. Reméljük, hogy alapos előkészítő
munka után a központi támogatásokat igénybe véve rövid idő alatt megvaló-
síthatjuk elképzelésünket, mellyel terveink szerint minden vépi sportszerető pol-
gár vágyát teljesíthetjük.. Kovács Péter polgármester

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:
június 12. 18.00 Kiállítás megnyitó
A teljesség felé Emlékkiállítás Weöres Sándor
születésének 100. évfordulójára A Berzsenyi
Dániel Könyvtár elnyerte a Nemzeti Kulturális
Alap Közgyűjteményi Kuratóriuma támogatását
a Weöres Sándor emlékév alkalmából szervezett
vándorkiállításához. Szlovénia és Ausztria ma-
gyarok által is lakott területein, valamint négy
Vas megyei településen bemutatásra kerülő kiál-
lítás célja megismertetni Weöres Sándor korsza-
kos költészetét és a szélesebb közönség
figyelmét ráirányítani az életműre. A kiállítás
július 12-ig tekinthető meg a Vépi Művelődési
Házban.

június 16. 13.00 Karitász szociális vásár

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

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja:
Június 5. Piknikezés
Június 12. Egészségünk titkai
Június 19. Társasjáték
Június 26. Névnapok

Idősek Klubja júniusi program
4-én 14.00 óra: Régi idők játékai
6- án 14.00 óra: Pünkösdi népszokások 
11-én egész nap ingyenes ruhabörze
16-án 14.00 óra: Régi idők mozija – filmvetítés
20-án 16.00 óra: Juniális
24-én 14.00 óra: Séta a természetben
26-án 14.00 óra: Fonalgrafika dísz készítése

A Weöres Sándor Színházról
Teltházas produkciók és 7800 bérletes jelzi, hogy sikeres a szombathelyi Weöres Sándor
Színház, melyet vépiek is látogatnak. Az idei tavaszi szezon jó volt, s várhatóan az őszi
is jó lesz, mondta Jordán Tamás igazgató lapunknak. Ennek alapja, hogy továbbra is
sokféle nézői igénynek kívánnak eleget tenni. A bérletes előadások ősszel Eisemann
Mihály – Szilágyi László: Én és a kisöcsém című operett-őrülettel indulnak, majd
Dosztojevszkij színműve: A szelíd teremtés, Georges Feydeau: A hülyéje, című bohózat,
Pintér Béla – Darvas Benedek: Parasztoperája következik. Tavasszal Eugene O’Neill:
Hosszú út az éjszakába című drámája, Székely Csaba: Vitéz Mihály komikus történelmi
tragédiája,  Neil Simon – Cy Coleman- Dorothy Fieds vígjátéka, a Sweet Charity , majd
Victor Hugo: A király mulat című drámát mutatják be. Bérleten kívül Shakespeare:
Hamlet, illetve a Makrancos Kata lesz színen. A nagyszínpadon repertoáron marad Füst
Milán: Máli néni, László Miklós: Illatszertár, Dés-Geszti-Békés: A dzsungel könyve és
Ion Luca Caragiale: Zűrzavaros éjszaka című darabja.  gyz

Foci – két megnyugtató győzelem
A bajnokesélyes sárváriak otthonában kitűnő hozzáállással, jó játékkal szoros
csatában szenvedtünk vereséget. Majd egy Haladás elleni ellentét: katasztrofális
első félidő után – dörgedelmes mondatok a szünetben az öltözőben – egy pon-
tot sikerült megmenteni. Két megnyugtató győzelem a Bük és a Kőszeg ellen.
Így indulunk neki az utolsó négy fordulónak. MR
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Papírgyűjtés 
Tavaszi papírgyűjtésünk alkalmával diákjaink 10 tonna papírt gyűjtöttek össze.
Ezért iskolánk 200 ezer Ft-t kapott. Kedves Diákok!10 tonna papír újrafel-
használásával 170 fa életét mentettük meg! Néhány adat:  – A világon több
mint 300 millió tonna papírt használunk fel! - Magyarországon egy év alatt egy
ember átlag 60-70 kg papírt fogyaszt el! – Egy idős fa egy év alatt 200 kg-nyi
oxigént termel. A papír újrafelhasználásával fenntartható bolygónk
oxigéntermelő képessége. Bízunk benne, hogy ősszel sem apad a szülők és
iskolánk tanulóinak lelkesedése!                                    Diákönkormányzat

PAPÍRGYÙJTÉS EREDMÉNYE: ALSÓ TAGOZAT: I. hely 3.o. 70 kg/fő,
- II. hely 2.A 65 kg/fő, - III. hely 2.B 62 kg/fő, - IV .hely 1.B 47 kg/fő, - V. hely
1.A. 41 kg/fő, - VI. hely 4.o.  38 kg/fő. Egyéni: I. hely Pados Dominik 540 kg, II.
hely Varga Marcell 510 kg, III. hely Takács Eszter 255 kg. Felső tagozat: I. hely
5.A 46 kg/fő, II. hely 7.B 45,5 kg/fő, III. hely 6.A 45,1 kg/fő, IV. hely 7.A 44 kg/fő,
V. hely 5.B 43 kg/fő, VI. hely 8.A33 kg/fő, VII. hely 6.B 30 kg/fő, VIII. hely 8.B
14 kg/fő. Egyéni: I. hely  Prátpál Balázs 306 kg, II. hely Borovics Martin 300 kg,
III. hely Takács Andrea  250 kg   
Köszönjük a gyűjtést, a nyerteseknek gratulálunk!

A nyelv híd, ami összeköt
A Hatos Ferenc iskola mindig is nagy
hangsúlyt fektetett az idegen nyelvek
oktatására. A mai világban pedig elen-
gedhetetlen legalább egy idegen nyelv
ismerete. Témahetünknek a „A nyelv
híd, ami összeköt” címet adtuk. Multi-
kulturális világunkban a mindennapi élet
is számtalan olyan helyzetet teremt,
amelyben nyelvtudás nélkül nem vagy
csak alig lehet boldogulni. Ahogy a híd
összeköti a két partot, úgy teremt kap-
csolatot a nyelv az emberek között.

Nem szavakat, nyelvtani ismereteket
akartunk tanítani, hanem meg akartuk
ismertetni a gyerekekkel az adott nyelvet
beszélő népek művészetét, történelmét,
mindennapi kultúráját. Eszerint állítottuk
össze a témahét programját. Csak né-
hány ezek közül. Nagy sikere volt a ze-
neszalonnak, a lányok lelkesen tanulták
az angol és a bécsi keringő lépéseit, a
fiúkat az amerikai foci érdekelte. Volt
előadás Ausztriáról, Finnországról, a
siketek jelbeszédéről, az orosz teázóban
pedig igazi orosz szamovár is volt. A
témahetet akadályverseny zárta.

A fenti programok mellett számos más
program is színesítette a hét programját,
melyekkel – reményeink szerint – sike-
rült nagyobb kedvet csinálni a nyelvta-
nuláshoz.              A témahét szervezői

Egyházközségünk júniusi programjai
Június Jézus Szentséges Szívének hónapja. Az esti szentmisék után a Jézus Szíve
litániát imádkozzuk. Június 6-án lesz a hónap elsőpénteke. Engeszteljük Jézus
Szentséges Szívét szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal! Június 13-án,
pénteken 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 Szívének kegyszobrát. A
körmenetre gyertyát, vagy mécsest is hozzunk magunkkal! Minél többen halljuk
meg Mária kérését és vegyünk részt ezeken az engesztelő ájtatosságokon! Június
22-én, 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 gyermekeket is, hogy minél nagyobb számban és örömmel
vegyenek részt a szentmisén és a körmenetben! Valamennyi elsőáldozót és kisgy-
ermeket megkérek arra hogy a körmenetben hintsenek virágszirmokat az
Oltáriszentség előtt! Június 26-án, csütörtökön egész napos Szentségimádást tar-
tunk 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 tag-
jainak és a minisztránsoknak a közös imaórája, majd 1/2 7 órakor szentségeltétel
és ünnepi szentmise lesz. Június 27-én, pénteken Jézus Szentséges Szívének
főünnepe lesz. Az ünnepélyes körmenetet június 29-én, vasárnap a 8 órakor
kezdődő szentmise után tartjuk meg. Németh Tamás plébános

A HATOS FERENC
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI

PROGRAMJAI:
Június 2. LEG-ek kirándulása a Sobri
Jóska Kalandparkba. Június 4. 10.00
órakor Megem-lékezés a Nemzeti Össze-
tartozás Napja alkalmából. Június 10.
osztálykirándulások napja. Június 14.
9.00 óra Tanévzáró ünnepély, ballagás.
Június 16–27: HATOS-tábor az
iskolában

Június 28-án 
III. KÖVÉR FERENC 
éjszakai kispálya labdarúgó

emléktornát rendeznek.
Érdeklődni június elseje után a

Sportpresszóban vagy 
a 06 70 245 5935 telefonszámon.           

Felhívás!
A közbiztonságért felelő szervezetek felhívják az intézmények, civil szervezetek
vezetőnek és a lakosság figyelmét arra, hogy az általuk közúton vagy közterületen
tartandó rendezvények időpontját és helyét szíveskedjenek előzetesen – legalább 8
nappal előbb – bejelenteni a területileg illetékes rendőrségen. Ennek oka, hogy a
Polgárőrség vagy a Rendőrség időben fel tudjon készülni a helyszín biztosítására.
Ezáltal megelőzhetők a nem várt zavaró események, balesetek, közölte Szalai
Lajos, a vépi polgárőrök vezetője.  gyz
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Ballagási ünnepség a DASzK-ban
„Nincs szebb kora az emberiségnek, mint az ifjúság első évei. Azon
láncok, melyek akkor köttetnek nem szakadnak el soha, mert nem a
világban kerestünk még akkor barátokat, hanem barátainkban leltük fel
az egész világot." E  gondolatok jegyében kezdődött a ballagási
ünnepély május 30-án iskolánkban. Az alsóbb évesek nevében

Dankovics Dániel 11/C osztályos tanuló köszönt el a végzősöktől.
Hollósi Éva igazgatónő beszédében kiemelte: az iskolában meg-
szerzett tudás hasznos és jó alapokat ad. De a  tanulás ezzel még nem
fejeződik be. Sokak számára azért sem, mert jönnek még újabb iskolai
évek. De azért sem, mert mindenkinek az Életet kell majd
megtanulnia. A végzős tanulók nevében Benkő Petra 12/C osztályos
tanuló bú-csúzott a diákévektől, az iskolától. A ballagás alkalmával az
igazgató-nő elismeréseket adott át Benkő Tibor 12/a osztályos tanuló-
nak az SZKT versenyen elért 1. helyezéséért és Zámbó Dánielnek, az
SZKT versenyen elért 5. helyezésért. Kiemelkedő tanulmányi
munkájáért jutalomba részesültek: Varga Krisztián 11/b, Tóth Tamara
12/b, Doncsecz Martin 12/c, Páhi Patrik 12/c osztálybeli tanulók. A
diákönkormányzatban végzett tevékenységért Baranyai Bernadett
12/b és Császár Gábor 14/T osztályos tanulók kaptak elismerést. Vép
város önkormányzatának részéről Szijj Vilmos alpolgármester adott át
ajándékokat. Marton Dániel 12/c , Elekes Szabina 12/d, Tulok Ramóna
12/d osztályos tanulók pedig a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
jutalmát kapták Török György rendőr alezredestől, Humán oktatási és
képzési csoportvezetőtől.                 SzV
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Az igazságügyi 
elmeorvos szakértő

munkájáról
Ha meghalljuk az
igazságügyi elme-
orvos szakértő ki-
fejezést a rádióban,
vagy televízióban,
gondoljunk az aláb-
biakra. Az orvostu-
dománynak egy
olyan speciális ré-
széről van szó, mely
az igazságszolgál-

tatást segíti. Napjainkban a tudomány
fejlődése minden téren felgyorsult, egyes
részei óriási tudásanyagot tartalmaznak. Így
van ez az orvostudománnyal is. Nem várható
el a bűnüldöző és az igazságszolgáltató
hatóságoktól, hogy éppoly járatosak
legyenek minden területen, mint a
jogtudományban. Szakértőt vesznek igénybe,
aki segíti a munkájukat „ha bizonyítandó
tény megállapításához vagy megítéléséhez
különleges szakértelem szükséges”. Az
igazság-ügyi elmeorvostan alkalmazott
tudomány. Az igazságszolgáltatás számára
készít a szakértő elfogulatlan, érthető,
tényszerű véleményt, a tudomány ered-
ményeinek felhasználásával. Az elmeorvos
szakértő feladata az elmeállapot megítélése.
Nem elegendő annak eldöntése, hogy van-e
elmebetegsége az illetőnek, vagy nincs.
Megvizsgálandó, hogy kóros elmeállapotával
magyarázható-e a cselekmény elkövetése.
Ehhez a pszichiátriai vizsgálaton kívül szük-
séges a korábbi orvosi leletek, a nyomozati
anyag, az érintett vallomása és a tanúval-
lomások áttekintése. Mindezek szintézisének
eredménye lesz a szakértői lelet és a
vélemény. Néhányan megpróbálnak
mentséget találni azzal, hogy annyira sok
alkoholos italt ittak pl. egy betö-rés előtt,
hogy nem emlékeznek rá, mi történt. Egy jó
tanács a részegeskedőknek: az önhibá-ból
bekövetkezett ittas, vagy bódult állapot nem
vehető figyelembe a szakértői értékelésnél.
Az igazságügyi pszichiátriai vélemény
kialakításakor szabályok szerint járunk el.
Ezeket a szakvizsgára való felkészülés idején
sajátítjuk el és rendelkezésünkre áll egy kivá-
ló könyv is iránymutatónak. Az igazságügyi
pszichiátria múltja az ókorig követhető visz-
sza. Akkor is orvostudósokat kérdeztek meg
a furcsa viselkedés okáról. Az igazságügyi
elmeorvostan nem fiatal tudományág – ahol
most keresik a „biztos pontokat” –, hanem
kiforrott, szigorú szabályok szerint működő
része a pszichiátriának. Dr. Varga Éva

Igazságügyi elmeorvos szakértő 

Anyakönyvi hírek 
Születés:
Szép Krisztina és Rádi Ammár leánya: Amina  •  Szalai Edit és
Kányási Gábor leánya: Kármen  •  Takács Éva és Hujber Kálmán
Tamás fia: Kálmán   

Halálozás:
Mándli Ferenc (1920) Kassai u. 55.  
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Mozgássérültek nemzetközi versenye
Hat országból érkezett mozgássérültek nemzetközi sportversenyét ren-
dezték meg május 16-tól három napon át Vépen a DASzK pályáin. Az
idén 40 éves Vasakarat SC által szervezett verseny megnyitóján Hollósi
Éva igazgatónő köszöntötte a mintegy 90 hazai, szlovén, osztrák, mon-

tenegrói, szerb és horvát versenyzőt, akik valóban vasakarattal álltak
pályára, vagy asztalhoz, hogy megmutassák: akár tolószékből is tudnak
pingpongozni, tekézni,súlyt lökni, gerelyt hajítani vagy éppen diszkoszt
vetni. A 18-70 éves versenyzőket Malvai Ferenc, a szombathelyi
Vasakarat SC elnöke biztatta éppúgy, mint Kovács Ferenc, a Vas Megyei
Közgyűlés elnöke. Utóbbi azt mondta: az ember ura tud lenni saját ter-
mészetének. Vagyis ez a kihívás a legfontosabb, ugyanis a fogya-
tékosság ellenére képesek kiváló sportteljesítményt is elérni. Jelen volt
Kovács Péter Vép polgármestere is. A nemzetközi mezőnyt kedves
műsorral köszöntötték a szombathelyi Nyitra utcai iskola, a Galaxy rock
együttes és helyi a Hatos Ferenc művészeti iskola növendékei.         gyz

SZÉPKORÚ VÉPI

8

KRÓNIKA

Szalai Gyuláné születésnapján 
93. születésnapját ünnepelte áp-
rilis 23-án Szalai Gyuláné. Anna
nénit családja körében köszöntötte
virággal és kis ajándékkal Kovács
Péter polgármester. Az ünnepelt
szédülései és mıtétjei miatt járó-
kerettel közlekedik ugyan, de
kávéval doppingolja magát. Házi
elfoglaltságai között újságot olvas,
tévét néz, rádiót hallgat. Szereti a
süteményeket és a kertet is gon-
dozná, de már arra nem telik
energiájából. Két dédunokája

Botond és Zalán, akiket mindig szeretettel vár. S ők jönnek is: nemcsak
Szombathelyről, de még Dunaújvárosból is megszaladnak szüleikkel.
Családja nagy gondot fordít ápolására, gyógyszereire és azok
bevételére. Továbbra is minden jót kívánunk neki! 

Polgármesteri napló
2014. április 22.
Szalai Gyuláné,
Alkotmány utca 92
éves    - Ágh Péter
képviselő beik-
tatása Sárváron
2014. április 23.
2014-20-as terv
megbeszélés a
megyeházán  2014.
április 24. Napele-
mes rendszereink
mıszaki átadása

- Táncsics utca telefonoszlopok áthelyezés
bejárása  2014. április 25. Rendőrségi nap
Szombathelyen  2014. április 28. Járási
rendőrségi fórum Szombathelyen  2014.
április 29. Testületi gyılés   2014. április 30.
Középiskolai ballagás  2014. május 01.
Retro felvonulás - majális    - Megyei gyer-
mek lovas jótékonysági verseny a
lovardában     - Öregfiúk foci az osztrák
újságírók csapatával   2014. május 07. Eon
oszlopok áthelyezésének bejárása a Táncsics
utcában   2014. május 08. Szombathely 2020
programterv egyeztetés  2014. május 09.
Szombathely, megyeháza energetikai konfe-
rencia   2014. május 13. Kistérségi gyılés
2014. május 14. Megyeháza munkacsoport
gyılés   2014. május 15. Testületi gyılés
2014. május 16. Répcelak: TÖOSZ pol-
gármesterek fóruma   - Vasakarat sportver-
seny megnyitó a Gépészben   2014. május
19. Önkormányzati feladatokról értekezlet
Balatonfüreden   2014. május 20. Egyeztetés
Kiss Zoltánnal, a COOP vezérigazgatójával

- Horváth Sándorné, Petőfi utca 92 éves     
-polgármester-

Június 21-én DERES-KUPA
öregfiúk labdarúgótornát

szervez az 
ÖREGFIÚK LABDARÚGÓ

SZAKOSZTÁLYA.   
Résztvevő csapatok: 

Gérce, Katafa, Bozsok, Vép

A mérkőzések 
13.30 órakor kezdődnek.

Szeretettel vár mindenkit a
rendezőség!
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Amerikai focisuli

A szombathelyi amerikai focicsapat néhány lelkes tagja jött el a Hatos iskola diák-
jaihoz azzal a nem titkolt céllal, hogy népszerűsítse tanulóink körében ezt a sportá-
gat. Már a bemelegítést is érdeklődve nézték a felső tagozatos fiúk és ez a
lelkesedés csak fokozódott, amikor a csapat tagjai pályára léptek és megmérkőztek.
A mérkőzés után tanulóink fel is próbálhatták a nehéz védőfelszerelést. Mókásan
néztek ki ebben a ruhában. Eleinte kissé ügyetlenül mozogtak, de a végére nagyon
belejöttek. A bemutató sikerét bizonyítja, hogy már több diákunk ellátogatott a
csapat edzésére. tbe

5. Világ Közepe
Fesztivál

2014. július 4-5.
Július 4. péntek
Délután nyitja kapuit a fesztivál a sport-
pályánál felállított nagyszínpadon. A
tavalyi évhez hasonlóan feltörekvő fiatal
zenekarok mutatkoznak be. 

21.00 órától a 10 éves Rock and dili
show fergeteges és látványos jubileumi
műsorát élvezhetjük.

Július 5. szombat
A délelőtti órákban a hagyományos
kutya- és kisállat szépségverseny és
sportprogramok várják a kihívásra
vállalkozókat és az érdeklődőket.  Az im-
már hagyománnyá váló Fantasztikus
futóverseny résztvevői az öt éves város
tiszteletére 2009+5 m távon a szokásos
útvonalon próbálhatják ki kitartásukat.

A művelődési házban 10.00 órakor
Méhész konferencia várja az érdek-
lődőket. Dr. Mészáros László az OMME
elnöke Méhészeti aktualitások című
előadását hallgathatják meg, és feltehetik
kérdéseiket a témával kapcsolatban. A
délelőtt folyamán mézkóstolásra és
vásárlásra is lehetőség nyílik.

Várjuk a nevezéseket a Mézes süte-
mény sütőversenyre. A gyerekeket is
versenyre hívjuk „Csípem a méheket”
„Esetem a méhecskével.” ” Miért szere-
tem a mézet?” témában nevezhetnek kép-
pel (rajzzal, festménnyel, fotóval) vagy
irodalmi művel (fogalmazás, mese, vers). 
A nagyszínpadon 15.00 órától változatos
műsor szórakoztatja a nagyérdeműt, lesz
motoros kaszkadőr bemutató, tombola-
sorsolás.

21.00 órakor Lord koncert, majd haj-
nalig 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.

Minden évben nagy segítséget jelent a vál-
lalkozók és a lakosság támogatása. Idén is
várjuk felajánlásukat akár a tombola nye-
reményekre, akár a versenyek díjaira vagy
a műsorok, fellépők támogatására.   

Nagylelkű adományaikat  előre is
köszönik a szervezők.

Mézes sütemény verseny
Keressük a legfinomabb mézes süteményt! 
Az 5. Világ Közepe Fesztivál keretében megrendezett Méhész-
konferencia alkalmából versenyre hívjuk a vépi háziasszonyokat. 
A részvétel feltétele egy tálca mézes sütemény, amit a sütemény 
receptjével és külön lapon a nevező nevével együtt július 5-én 10.00 óráig várunk a
Vépi Művelődési Házba. A legfinomabb sütik készítőit díjazzuk, az alkotások
elbírálására neves cukrászokat kérünk fel.

Jelentkezés és információ: 2014. május 27-ig a Vépi Művelődési Házban, az 543-
052 vagy a 06-30/419-9799 telefonszámon vagy az mhkvep@netkabel.net e-mail
címen. 

Mézes – méhes pályázat gyerekeknek!
„Csípem a méheket.” „Esetem a méhecskével.” ” Miért szeretem a mézet?”
témában nevezhettek képpel (rajzzal, festménnyel, fotóval) vagy irodalmi művel
(fogalmazás, mese, vers). A legjobb alkotásokat díjazzuk!

Jelentkezés és információ: 2014. május 27-ig a Vépi Művelődési Házban, az
543-052 vagy a 06-30/419-9799 telefonszámon vagy az mhkvep@netkabel.net e-
mail címen. 

Mi van a konnektor mögött? - Nyílt nap a MAVIR-nál
A Világ Közepe Fesztiválhoz kapcsolódva a MAVIR szombathelyi alállomása
megnyitja kapuit, hogy az érdeklődők – kicsik és nagyok – bepillantás nyerhessenek
hazánk villamosenergia-ellátását biztosító hálózat és alállomás működésébe.
Helyszín: MAVIR ZRt. szombathelyi alállomása - 9751 Szombathely, Vép
külterület (a Ferencmajor utáni első bejárat) 
Látogatási időpontok: 2014. július 5. 10:00 óra és 14:00 óra
További információ, csoportok előzetes bejelentkezése: a mavir_ko@mavir.hu e-
mail címen vagy a 06-1/304-1780-as telefonszámon.
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június 4-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 ?  4. forduló
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 címére 9751 Vép,
Kolozsvári u. 3/a.

Nyár, meleg!!! 
Fáradt vagy?

Pihenj meg a

vépi

Sportpresszóban
és

kellemes környezetben 

kóstold meg a gyenesdiási

Somogyi fagylaltmühely
fagylaltjait. 
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