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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket!
Rohan az idő! Még alig kezdtük meg a 2012-es évet, és máris
nyakunkon a karácsony, és azon kell törni a fejünket, hogy hon-
nan szerezzük be az éppen divatos karácsonyfát, mit tudunk
alácsempészni szeretteinknek. Vép karácsonyfája idén igazán
dekoratív és szép lett a pályázati nyereménynek köszönhetően,
de mindenképpen különleges ez a karácsony, hisz az idén először
készítettünk városunkban ádventi koszorút, melynek három
gyertyalángja már vidáman lobog, és vasárnap a negyedik is
beteljesíti küldetését. Az elmúlt időkben, ha megállítottam vala-
kit az utcán, vagy beszélgetésbe elegyedtünk valamilyen rendez-
vényen, szinte mindig a politika, a gazdaság, a lehangoló, nega-

tív hírek kerültek szóba. Bizony nekem is törni kell a fejemet,
hogy mivel tudom ilyenkor pozitív irányba elvinni a beszél-

getés irányát, de ha a jövőben csak a rosszat, a lehan-
golót keressük, akkor mintegy önmagát megvalósító    
ígéret, az fog teljesülni. Így én azt képviselem, hogy

tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a je-
lenlegi viszonyokhoz képest legyen a jövőnk, ha

csak egy csipetnyivel is jobb, és ha ezt sikerül tel-
jesítenünk, akkor legyünk egy pillanatra elé-

gedettek, de aztán tızzünk ki az újabb célokat.
Az látható, hogy a városunk a jövőben 

sokkal jobban rá lesz kényszerrítve ar-
ra, hogy olyan dolgokra vállalkozzon,
amely a későbbiekben nem csak ki-
adásokat, de akár bevételt is jelent.
Ebbe az irányba kell elmozdulnunk,

és fel kell tárnunk ennek lehetőségeit, 
szorgalmaznunk kell ebbe az irányba 

a lépéseket. Annyi jó „koponya”, talá-
lékony, energikus középkorú és fiatal 

van itt városunkban, akik ötletekkel,       
kapcsolataikkal sokat tudnak tenni la-
kóhelyünkért, városunkért. Mozduljunk       

meg, ötleteljünk, mert a közös gondolko-
dás sok mindent felszínre hozhat. Ezért ké-

rem,hogy a közeljövőben, ha megkeresem  
őket, nyíltan fogadják kezdeményezésemet.

4.o. Vállalkozás • 5.o. Karácsonyi emlék  • 6.o. Eon ájándék • 8.o. Motorkiállítás • 11.o. Jön Fábry

Hatos Ferenc iskola, polgármesteri hivatal
Változások a működtetésben

Az elmúlt hetekben többször szerepelt Vép és Bozzai ön-
kormányzatának együttes ülésein a Hatos Ferenc Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
mint önkormányzati fenntartású intézmény átalakítás-
sal történő megszüntetése, valamint a Polgármeste-
ri Hivatal vagy közös önkormányzati hivatal 
létrehozása.  Az elmúlt negyedévben a hivatal-
munkájának nagy részét kitöltötte a járási 
hivatalok megszervezésével kapcsolatos 
személyi, tárgyi feltételek biztosítása. 
2013. 01. 01-jétől elkerülnek a járási hiva-
talhoz a gyámügyi feladatok, egyes szo-
ciális ügyek, védelmi feladatok. Az év hát-
ralévő két hetében mégsem a járási hivata-
lok kialakításával kapcsolatos feladatokból
adódnak a fő teendők, hanem a köznevelési 
intézmények önkormányzati fenntartásból 
állami fenntartásba kerüléséből. A nemzeti köz-
nevelésről szóló 2011. évi CXC tv. alapján az 
önkormányzat 2013. 01. 01-től kötelező iskolai 
alapfeladatot nem láthat el a 3000 lakosság szám 
alatti településen.

A szeretet soha el nem múlik és mindent elvisel
Karácsony ünnepére készülve találtam és szeretettel megosztom a következő elmélkedést, Szent Pál apostol
Szeretethimnuszának napjainkban aktuális gondolatait. „Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő
harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszletrendező. Ha a kony-
hában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kiló számra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített
asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő. Ha a szegénykonyhán segéd-
kezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket éneklek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom
felé nincs bennem szeretet, mindez semmit sem használ nekem. Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópely-
hekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de nem Jézus Krisztus a szívem titka, akkor
nem értettem meg, hogy miről szól a karácsony. A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagy-
ja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is. A szeretet nem irigyel másokat
házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van. A szeretet nem kiált rá a gyere-
kekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. A szeretet nem 
csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják vi-
szonozni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. 
A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak. A szeretet ajándéka megmarad. Áldott,
boldog, szeretetben gazdag Szent Karácsonyt kívánok mindnyájuknak! Németh Tamás plébános

folytatás a 2. oldalonfolytatás a 2. oldalon
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Változások a működtetésben
Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat kötelező feladata: az iskolai

oktatás, művészetoktatás állami fenntartásba és működtetésbe kerül. A 3000 lakosság
szám feletti településeken a köznevelés állami fenntartásba kerül, a működtetés önkor-
mányzati feladat lesz. A Hatos Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény
megszűnik, beolvad jogutódlással a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba, amely
2013. 01. 01-jétől biztosítja továbbra is  zökkenőmentesen - úgy, hogy sem a szülők, sem
a gyerekek a változásról mit sem tudnak – az alapfokú oktatást és a művészetoktatást.
Az Intézményfenntartó Központ fedezi, biztosítja a tanárok, a pedagógiai munkát
segítők bérét, az iskola fenntartásához szükséges taneszközöket. A működtető önkor-
mányzat pedig biztosítja az iskolai (víz, villany, gáz, szennyvíz) közmű költségeket, biz-
tosítási díjakat, karbantartási költségeket a tűz- és munkavédelmi szabályok betartását,
továbbá a takarító személyzet továbbfoglalkoztatását. Mindezen döntések, átszer-
vezések meghozatala, áthelyezések biztosítása a hivatal feladatát képezik a GAMESZ-
szal közösen, akik ez ideig is ellátták az iskola pénzü-
gyi-gazdasági feladatait. Az iskola továbbra is önkor-
mányzati tulajdonban marad. Az oktatáshoz szükséges
tárgyi feltételek az intézményfenntartóhoz kerülnek
ingyenes használatra. A helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 2013. 01. 1-jén lép hatályba,
amely több változást is tartalmaz. Most január 1-jétől a
hivatali feladatok ellátása két módon történhet: önálló
polgármesteri hivatal vagy több önkormányzat által
létrehozott közös hivatal útján. Lényeges változás,
hogy azon községek, amelyek lakosságszáma nem éri
el a 2000 főt – közös hivatalt hoznak létre, nem tarthat-
nak fenn önálló polgármesteri hivatalt. Valamennyi közös hivatalhoz tartozó önkor-
mányzatnak egy járáson belül kell lenni. A közös önkormányzati hivatal szervezeti
felépítését is az érintett képviselő-testületek határozzák meg. A város által működtetett
közös hivatal esetén is fő szabály a konszenzus, a közös döntés. Itt létezik a kisegítő

szabály: megállapodás hiányában a városi önkormányzat képviselő-
testülete határozza meg a létszámot. Ha a közös hivatalt működtető önko-
rmányzat egyike város, akkor a város székhelye indokolja, hogy a város
rendelkezzen azzal a hivatallal, amely biztosítja a feladatok ellátását. A
hivatal elsődleges rendeltetése a döntések előkészítése, illetve a döntések
végrehajtásának szervezése. A hivatalnak továbbra sincs önálló döntési
jogköre. Új elem: a hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködés összehan-
golásában is. A december havi képviselő-testületi üléseken a hivatal átsz-
ervezésével, létrehozásával kapcsolatos döntések sorozata és a hivatali
működéssel kapcsolatos valamennyi szabályzat átdolgozása
megkezdődött. A december 11-i együttes közgyűlésen Kovács Péter pol-
gármester – Kéry Szabolcs bozzai polgármesterrel egyetértéssel – azt is
bejelentette. hogy Vép és Bozzai tovább-ra is fenntartja a közös önkor-
mányzati hivatalt 2013. január 1-jétől. Nemesbőd viszont kilép. A közös
feladataikból eredő problémákat a szomszédos településekből létrehozott
önkormányzati hivatallal próbál-ják megoldani. Nemesbőd székhellyel.
Kiss Károlyné jegyző (képünkön)

Boldog Új Évet!

Mit is kívánhat egy polgármester a tele-
pülése lakói számára karácsonyra?

Mindenekelőtt jó egészséget, hogy
minél több szépkorú állampolgárunk
kapja meg a kormány kilencven évesek-
nek járó oklevelét. Kívánom, hogy min-
den vépi töltse a karácsonyt meghitt csa-
ládi közösségben, meleg otthonban,
terített asztal és ajándékokkal teli kará-
csonyfa mellett, ahová a jókedv ne csak
betekintsen az ablakon, hanem teleped-
jen le, és költözzön be a családba.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és

boldog új évet kíván:   Kovács Péter
polgármester

folytatás a 1. oldalról

folytatás az 1. oldalról

2

2013-ban az első szelektív 
hulladékgyűjtő nap január 8.
(kedd), majd minden hónap

első keddi napja!
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TEADÉLUTÁNKRÓNIKA
VÉPI

Munka nélkül nem
jutunk előbbre

Dr. Varga László urológus főorvost úgy fogadták a
november 23-i teadélutánon, mintha el sem ment
volna soha. Ma is az a Laci, akivel együtt játszot-
tak, kergették a labdát, s tanultak a helyi iskolában,
majd a Nagy Lajos Gimnáziumban. Mondták is
beszélgetőpartnerei, – Kovács Péter polgármester
és Szijj Vilmos alpolgármester – hogy ők is sokat
megtudtak gyerekkorukról. Például azt, hogy Laci
már négyéves korában orvos akart lenni. Már
akkor, amikor a gyerekkórházban (ma a Villa

Pelikán) kivették a manduláját, s megkérdezte Ruzsa főorvostól, aki egy közös tálba
dobálta a kioperált részeket: – melyik az én mandulám? Erre a ma már nyugdíjas
Szuák Józsefné, akkori ápolónő emlékeztette a ma már szintén doktort. Aztán jött
ama bizonyos fürdőzés a zanati bombatölcsérben, melynek hirtelen mélyülő vizében
„életmentő” módon tanult meg úszni. Talán épp ezért lett a foci szerelmese. Mégis
az orvostudomány mellett döntött, melyről szerinte már sokat tudunk, de még több,
amit nem. Ezért kötelező a szerénység, mondta. A gyökerek nagyon erősek, a
barátság pedig örök: erről győződhettek meg a szép estén a jelenlévők. Mert Laci
mindenre és mindenkire emlékezett. Fekete Sanyitól Vörös Lajosig, Lakner tanár
úrtól a Barabásig. A Nagy Lajos-béli társai közül pedig Doktor Ferin át Szántó
Ildiig. Nem voltak hátrányban a vépi falusi iskolából érkezők senkivel szemben.
Akkoriban itt is, ott is nagyobb rend volt. Ugyan az iskolákban elcsattant egy-egy
pofon, de az NLG-és 32-es osztályból 30-an továbbtanultak, mesélte. Nem tudni
miért, csak harmadszorra vették fel az orvosi egyetemre, hála dr. Fehér Gézáné
biológia-kémia szakos tanárnőnek az alapos felkészítésért. Mégsem bánja a kiesett
időt, mert kórházi műtőssegédként, betegtologatóként hasznos tapasztalatokat
szerzett a vérellátóban, a baleseti vagy a gyerekosztályon. Közben focizott Török
Péter idején a Haladásnál, s másutt is híres játékosokkal. 1973-ban országos
középiskolás bajnok is lett csapatával. A pécsi egyetemi évek alatt több csapatban ját-
szott. Profi is lehetett volna, de inkább orvos, elsősorban urológus akart lenni. 1981-
ben az igen jó hírű szombathelyi kórházban kezdett dolgozni, ahol az első „dobós”
műtét maradt meg benne, vagyis a szokás szerint illett feldobni a kollégáknak egy
kis piát. Osztályvezető főorvos-helyettességig vitte, majd idén januártól a MÁV
rendelőintézetbe „igazolt”, a jobb időbeosztás és családja miatt, de visszajár még a
kórházba. Érdekes, hogy vele nem nagyon történtek különös esetek, hacsak az nem,
amit Tóth József említett, aki apját vitte egykoron vizsgálatra. A férfi azonban előtte
hivatali asztaláról zsebébe tette a cetlikre rögzített feladatokat, hogy otthon meg-
nézze, majd egy másik borítékba a köszönet forintjait. A vizsgálat után azonban
otthon derült ki: rossz borítékot adott át. Lelkiismeret furdalással ment vissza, mire
a válasz: – ha lesz időm még ezeket elintézem. Szerinte a mai fiataloknak nehezebb
az életük, mint korábban. A régi világ egyszerű és őszinte volt. Ezért fontos a munka
becsülete, a szülői példa és segítség, amely mellett lehetőséget kell adni a kedvük
szerinti tanulásra, idegen- nyelvek és az informatika elsajátítására. Ugyanis munka
nélkül nem jutunk előbbre. Tehát prioritás a gyerek, aki továbbviszi dolgainkat, vélte.
Példaként említette Bálint fiát, aki nagy állatbarát, ezért szabadidejében már bejár az
állatkórházba segíteni….

Polgármesteri napló
2012. november 16. A

Ferrum Színpad elő-
adása a kultúrházban
A szlovák Hurbanovo
küldöttsége látogatott
el a gépészbe. • 2012.
november 17. Erzsébet
napi teadélután a
Karitász rendezésében
2012. november 20.
90. születésnapján kö-

szöntöttem Varga Jánosnét. • 2012. november 22.
Kisvárosi polgármesterek találkozója Jánosházán
2012. november 23. Évértékelő megbeszélés és
fórum a Szombathelyi Rendőrkapitányságon
– 18:00 Közéleti teadélután dr. Varga Lászlóval •
2012. november 26. Az iskolai feladat átadással
kapcsolatban Fodor István tankerületi vezetővel
tárgyaltunk • 2012. november 28. Vép-Bozzai
közös testületi gyűlés • 2012. december 02. Az
első gyertya meggyújtása az adventi koszorún
• 2012. december 03. Az Új Széchenyi Terv
Programiroda értekezletén vettem részt – 18:00
megnyitottam az V. Veterán Motoros Kiállítást •
2012. december 04. Közmű térkép ügyben
tájékoztató volt Kőszegen a PM hivatalban –
Megérkezett és felállították az EON-os karác-
sonyfát • 2012. december 06. 10:00 Bük –
városháza avató ünnepség – 14:00 Nefelejcs
Nyugdíjas Klub mikulás ünnepsége  – 15:30 A
Pata-tanya lovasai mikulás és krampuszos
felvonulása az óvodában és a városban • 2012.
december 07. Energetikai fórum az iparka-
marában – 14:00 Önkormányzati nyugdíjasok
találkozója a kultúrházban  – 19:00 A labdarugó
szakosztály értékelő értekezlete a sportpályán •
2012 december 09. A második gyertya meg-
gyújtása a városi adventi koszorún • 2012. decem-
ber 10. 17:00 Az OTP bank évzáró rendezvénye •
2012. december 11. Testületi gyűlés • 2012.
december 12. 14:00 Megyei fejlesztési fórum a
megyeházán – 17:00 Kistérségi értekezlet

-polgármester-

Közéleti Teadélután
2013. január 18-án pénteken 18:00-tól
Dr. Kiss László alkotmánybíró, váro-
sunk alapító oklevelének átadója, aki
a felújítás után a Hatos Ferenc Álta-
lános Iskolát is felavatta, lesz a ven-
dégünk. Mindenkit várunk nagy-nagy
szeretettel egy bögre tea mellett meg-
hitt beszélgetésre bíró úr életútjáról,
vasi kötődéséről, az alkotmánybíró-
ság sokrétű feladatairól. Sorozatunk 8.
rendezvényére is kérjük az eddig meg-
szokottak szerinti előzetes bejelen-
tkezést a kultúrház 543-052 telefon-
számán, vagy emailben:

mhkvep@netkabel.net .      -pm-

3

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és eredmé-
nyekben gazdag Boldog Új Évet kívánnak 

minden kisóvodásuknak és Vép város lakosainak 
a advirág Óvoda dolgozói
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KRÓNIKA
VÉPIVÁLLALKOZÁS

Mestersége kőfaragó és kézi betűvéső
Mindenki ismeri Vépen Varga Zsolt Jánost, akinek nemcsak sok munkája, hanem több

állása is van. A 20-as éveiben járó fiatalember ugyanis a
nemrég elhunyt kőfaragó édesapja mesterségét négy éve
folytatja egyéni vállalkozóként. Mellette pedig egy ben-
zinkútnál is dolgozik, ahol ismertsége okán sokszor
előfordul, hogy meg-rendeléseket kap egy-egy sírkő, vagy
felirat elkészítésére. Korábbi lapszámunkban arról szá-
moltunk be, hogy Zsolt barátaival, segítőivel társadalmi
munkában vette ki részét a temetői vezérkereszt felújításából.
Ebből aztán ki is derül, hogy Varga Zsolt János kőfaragó és

sírkőkészítő szakember, vagyis a családi mesterség folytatója. A szakmát hat éve
Budapesten tanulta meg, majd Vépre visszatérve, édesanyjával, Vargáné Pulay
Andreával együtt működtetik az Arany János utcai családi házban a 35 év óta rentá-
bilis vállalkozást. A szimpatikus fiatalember gyerekkorában rendőr szeretett volna
lenni. Hogy miért nem lett, azt bizonyára a családi hagyományok, a kézzel végzett
alkotómunka szépségének megismerése, megsz-
eretése okozta. De ma már nem bánja, hiszen,
mint mondja: – egyrészt a maga ura lett, másrészt
van abban valami szépség, hogy az élettelen,
kemény anyagból bármit lehet formálni, csiszol-
gatni, szépíteni. Vagy csak megtisztítani,
helyreállítani, valakinek a fájdal-mát enyhíteni.
Az pedig különleges dolog, hogy márványba,
gránitba tud kézzel szép, egyforma betűket vésni,
aranyozni. Mert legyünk őszinték: egyre több
szükség van szeretteink elmúlásával emlékük méltó megőrzésére. És a kőfaragó ennek
egyik megtestesítője. – Hogy lehet egyszerre két helyen munkát végezni, erőt
beosztani? – Lehet, de nem könnyű a feladatot és az energiát úgy beosztani, hogy min-
denütt megálljam a helyem, teszi hozzá a fiatal férfi, akiről azonban kiderül az is, hogy
kell az állandó benzinkutas állás is. Ugyanis a kőfaragó, sírkőkészítő munka időszakos
tevékenység. Vagyis ősztől tavaszig a hideg idő miatt nem lehet végezni például a sírok
helyszíni felújítását. Ugyan lehet az otthoni műhelyben előkészületeket tenni, de a
munkát befejezni nem. Tehát kell az egyéni vállalkozói lét mellett egy másik, úgymond
főállás is. – A kisvárosban nincs konkurenciája Zsoltnak, aki méltósággal és megfelelő
érzékkel, erőfeszítéssel – ha kell alkalmi segítőkkel – teszi a dolgát. Ha kell a
közösségért ingyen is szépíti a várost és a köztéri keresztek felújítását is elvégzi. GyZ

Margitka nélkül

Margit nénire, a Vépi Egyházközség
Karitász szervezetének nemrég elhunyt
elnökére emlékeztek a november 17-én
rendezett teadélutánon. A hagyományos
számvetésen egyetlen ember sem volt,
akinek gondolatában, emlékképében ne
jelent volna meg dr. Tóth Zoltánné, min-
denki Margit nénije, aki vállán vitte a
mindig, minden elesett számára elérhető
közösség ügyeit. A zsúfolásig megtelt
művelődési házban előbb Németh Tamás
plébános méltatta az alapító elévül-
hetetlen érdemeit, mondván: Ã Árpád-
házi Szent Erzsébet- és a szeretet
szellemében volt motorja a rászorultak
segítésének. S most letekint ránk… A
meghitt légkört fokozta Tóth Vásárhelyi
Ilona „Az úr irgalma végtelen” című
gospel éneke, majd a Nefelejcs
Nyugdíjas Klub kórusának előadása,
melyben nemcsak Reviczky Gyula
Miatyánkja szólalt meg, hanem Szent
Erzsébetet köszöntve az Áve Maria is.
Horváth Józsefné, Irénke szerint Mar-
gitka hiánya fájdalmas, pótolhatatlan.
Erőn felül igyekezett segíteni, segélycso-
magokat készíteni. – Most nélküled
próbáljuk meg folytatni… Az óvodások
bája után Kovács János a „Nagymama
panaszát” adta elő, majd a Sinkó-Gál duó
következett a színpadon. Aztán újra Ica
dallamaival, majd a tombolával oldották
a hangulatot. Ezúttal is gyűltek az
adományok: most a súlyos beteg
Horváth Botond  magyarlaki kisfiú gyó-
gyítására szánták forintjaikat, de jutott
belőle az erdélyi közösségnek is, akiket
minden évben meglátogat adományaival
a vépi csoport. A teadélután finom süte-
ményes hangulata azt is bizonyította,
hogy élni és folytatni kell a nagy előd
munkáját. gyz

4

Boldog karácsonyi ünnepeket

és eredmények-

ben gazdag 

új évet kíván

Áldott  karácsony i  ünnepeket és 
eredményekben gazdag ú j évet kí ván

Török Kft.
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Szeretet-vendéglátás
2012. december 13. Polgármesteri Hivatal, GAMESZ •
2012. december 14. Kajcsos György, Dankovics József,
Takács Zoltán, Kajcsos István és családjuk • 2012. decem-
ber 15. Koncertlátogatók • 2012. december 16. Tűzoltó
Egyesület, Hargita Presszó, Titok diszkont • 2012.
december 17. Képviselő-testület tagjai • 2012. december
18. Vasúton túliak társasága  • 2012. december 19.
Vadvirág Óvoda, Pata-tanya • 2012. december 20.
Nefelejcs Nyugdíjas Klub, KARITASZ, Binder László •
2012. december 21. Öregfiúk focicsapat -

Sokat megértem, van mire emlékezni. A
szeretet és a család ünnepét a
lehetőségekhez képest igyekeztünk
mindig igazi ünneppé varázsolni. Volt,
amikor Attiláéknál a mennyezetig érő
karácsonyfa alatt gyakoroltuk a szeretet
ünnepi teendőit, a fiatalok, az unokák
csodás műsorának kíséretével. A fél
szoba tele volt ajándékkal. Még mindig
szeretettel gondolok erre az estére, ilyen
gazdag karácsony csak egyszer-egyszer
adódik az ember életében. De most
mégis az életem egyik legszegényebb
karácsony estéjére gondolok vissza.
Estefelé már nagyon hideg volt, az
ember legszívesebben behúzódott volna
a lakásba. A nemrég hullott hó már el
volt takarítva, de a jószágokat meg kel-
lett etetni-itatni, másnapra a tüzelőt elő
kellett készíteni, az ünnepek előtti
takarítási, szépítési teendőket el kellett
végezni. Ezt  csak családi összefogással

lehetett megvalósítani. Pedig akkor is
csonka volt a családunk, édesapámat-
betegen vitték el katonának, és jó ideje
már hírt se hallottunk felőle. 1944-et
írtunk. Boldog karácsonyra még csak
gondolni sem tudtunk, a szomorúság
ünnepe volt kilátásba. Mikor végre
elvégeztük a legsürgősebb munkákat,
bekerültünk a lakásba, a kis feldíszített
karácsonyfa ágat látván, ami alatt
semmi ajándék nem volt, a sírás fojtoga-
tott. Hol lehet a boldogság? Minket
miért kerül el? Már a kutya is szabad-
jára volt engedve, a gyertyagyújtáshoz
készülődtünk, mikor kopogtattak az
ajtón. Ijedten néztünk egymásra, ki lehet
az a hazátlan, akit a kutya sem ugat
meg, és ilyenkor zavar. Csak rosszra
lehetett gondolni. Édesanyám odalo-
pakodott az ajtóhoz, kicsit megnyitot-
ta, és egy halkat sikoltott.
Ijedten rezzentünk össze, de ez a sikoly

valahogy olyan volt, hogy nem keltett
félelmet bennünk. A beköszönő vendég 
hangjában Édesapáméra ismertünk.
Hagytuk a karácsonyfát, mi is odaro-
hantunk, és vártuk, hogy Édesanyám
mikor engedi át nekünk, hogy öleljük,
csókoljuk. Nem hozott semmi ajándékot,
civil ruhát is jó szándékú emberektől
kapott, de ott volt közöttünk épen,
egészségben. Ennél nagyobb örömet
karácsony még nem adott életemben. A
kis karácsonyfaág olyan szép lett, a
hétköznapi vacsora lakoma volt. Édes-
apám meg nem győzött eleget mesélni,
arra a mesére pedig nem lehetett elalud-
ni. Szívünket igazi szeretet, boldogság
járta át. Úgy éreztük, hogy a kis Jézus
ajándéka ez az este. És még mindig
hiszem, hogy kevés családnak volt ilyen
boldog karácsonya, mint a miénk, a
földes szobában, az egy szál fenyőgally
társaságában. Sinkó Pál

Legemlékezetesebb karácsonyestém

Kellemes karácsonyi                   
ünnepeket és boldog
új évet kívánok 
minden vásárlómnak.

Pityu bácsi boltja

Szeretet-karácsony
A várossá válás igazi jele,
hogy agóra, vagyis állandó
találkozóhely jön létre egy
településen. Nos ez Vépen
is megtörtént azzal, hogy a
Városháza és a templom kö-
zött, üzletek szomszédságá-
ban hagyományosan össze-
jönnek a polgárok a szere-
tet-karácsony rendezvé-
nyén. Ezen a kilencnapi
spontán társalgáson a han-
gulat „magáért beszél”.

Sokan vallják: a terítés nélkül kínált forró tea, forralt bor, pogácsa és zsíros kenyér
oldja a feszültséget. Láthatóan szeretik egymást az emberek, mondja Nagy József,
aki szerint talán az ellenségek is barátokká válnak. Véleményét osztja Gerencsér
Mária, aki úgy véli: az ilyen alkalmat még ünnepélyesebbé teszik a karácsony díszei.
Szép Árpádék is jó ötletnek tartják a rendezvényt, ahol felelevenítik a régi dolgokat.
S most először betlehem is díszíti a teret. gyz 

Kellemes karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet kívánok min-

den kedves vásárlómnak.

Kiss ABC

Decemberi újság1_Decemberi újság  2012.12.20.  20:33  Page 5



KÖZÉLET KRÓNIKA
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Adventi gyertyagyújtás
Idén először készült hatalmas és
köztérre helyezett adventi ko-
szorú. A négy méter átmérőjű al-
kotás a Herman virágkötős diák-
jainak felajánlott munkája. Az
óriásgyertyákat az önkormányzat
öntette Ávár Tibor szombathelyi
mesterrel. A kis műsorban Iszak-
né Koszorús Judit szavalta el
Szabolcska Mihály: Adventi ének
című versét, majd az első gyertyát
Kovács Péter polgármester és
Németh Tamás plébános a de-
cember 2-i szentmise után közösen gyújtotta meg. A polgármester hangsúlyozta: az
ünnep alkalmával különösen azokra az elesett és sanyarú körülmények közt élőkre kell
figyelni, akik szerénységük miatt nem akarnak, vagy nem mernek segítséget kérni.
December 9-én a második gyertyát Gábriel Bálint ministráns gyújtotta meg, a templomi
műsorban Boncz Katalin és Vígh Róbert gitárjátéka után. gyz

Teréz néni 90 éves
Orbán Viktor miniszterelnök díszes
emléklappal köszöntötte 11. hó 20-án,
születésének 90. évfordulóján Varga
Jánosnét. A kormányfő kifejezte: hálá-

val és tisztelettel gondol a szépkorúakra,
s jó egészséget, további éveket kívánt
Teréz néninek. Az okmányt Kovács
Péter polgármester egy csokor virág és
kis ajándék kíséretében adta át az ünne-
peltnek, aki meghatottan mondott kö-
szönetet a figyelmességért. A három
gyermeket nevelt, Teri néni, sajnos fek-
vőbeteg. De mint mondja szerettei, köz-
tük öt unokája és két dédunokája láto-
gatása mindig örömmel tölti el. Hozzá-
tartozói elmondták: mindig szeretettel és
jó ételekkel gondoskodott családtag-
jairól.

Gulyás néni köszöntése
Orbán Viktor levélben köszöntötte
december 5-én, 90. születésnapján
Gulyás Istvánnét. A miniszterelnök kife-
jezte tiszteletét és háláját a szépkorúak

iránt. Egyúttal további jó egészséget és
boldogságot kívánt az ünnepeltnek. Enci
nénit a miniszterelnöki oklevél felolva-
sásával, virágcsokorral és kis ajándékkal
köszöntötte Kovács Péter polgármester,
aki meglepetésre egy másik ajándék
desszertet is átadott, melyet legjobb régi
kolléganője, barátnője, Jávoricsné, Ilona
küldött az ünnepeltnek. Az idős hölgy
elmondta: négy lánya van, akik közül
Ágival és családjával a megyeszékhe-
lyen él. Ugyan látása nagyon gyenge, de
szellemileg friss, szeret sétálni a kertben,
rádiót hallgat, s hangos könyvekből
művelődik. Tíz unokája és hat déduno-       
kája veszi körül. gyz

EON-ajándék Kitett magáért az áramszolgáltató, melyet eztán
bizonyára dicsérni fognak a helyiek, ugyanis a cég gyönyörűen díszített karácsonyfát
állított fel a város központjában. A mesébe illő dolog alapja: pályázaton nyerte a város
az ötméteres csodát a 24 győztes egyikeként az országból, 470 induló közül. A 370 ezer
forint értékű ajándékért nem kellett mást tenni, „csak” olyan képes- verses, összeállítást
készíteni, hogy miként készül a város lakossága, civil szervezetei a karácsonyra, a
szeretet ünnepére. A művet a hagyományosan aktív Nefelejcs Nyugdíjas Klub nevében
küldtük be. Az úgynevezett „kuncsorgó” verset egyébként Kovács Péter polgármester
írta, melyet Iszakné Koszorús Judit mondott rá az általa szerkesztett, és korábban
készített képekkel illusztrált helyi himnuszos videóra. A remek alkotás méltán aratott
sikert, melynek tárgyiasult formája lapunk első oldalát díszíti a Gerencsér Péter helyi
vállalkozó által adományozott járólapokon állva. A video megtekinthető és letölthető a
www.vep.hu oldalról.

6

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 

boldog új évet kíván.

Véradók kitüntetése
A Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete 2012. november 15-én tartotta
Szombathelyen a Tó-vendéglőben a Véradók Napja megyei ünnepségét. Az ünnepségen
Vép város véradói közöl az alábbiakat tüntették ki: 75 szörös véradásért Fekete Istvánt,35
szörös véradásért pedig Varga Gyulánét, Varga Csabánét, Babai Mező Borbálát és Balikóné
Németh Katalint. Aki vért ad, életet ad, tartja a mondás. Ezért köszönetünket fejezzük ki a
váradóknak,és gratulálunk a kitüntetetteknek. György Béláné, Csaplár Vilmosné  
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„ Jöjj drága ünnep! „
Mintegy 150 szépkorúnak rendeztek
lélekemelő, terített asztalú kará-
csonyi ünnepséget december 14-én
a feldíszített művelődési házban.
Kovács Péter polgármester köszön-
tőjében kérte: tiszteljük egymást,
figyeljünk a szomszédra, törődjünk
az utcabelivel, az elesettekkel. Fel-
tette kérdést: mi vajon befogad-
nánk-e a váratlanul megjelenő Szent
Családot? – Ez a korosztály bizo-
nyára szélesre tárná a kapuját, adta
meg a választ. Aztán virággal kö-
szöntötte a legidősebb hölgyet
Novák Lajosné Ili nénit, és a férfiút,
Halász Lajos bácsit, aki a város-
vezető kíséretében átadta csokrát
Padosné Máriának. Aztán felejt-
hetetlen műsorral lépett színpadra a
Nefelejcs Nyugdíjas Klub kórusa,
Kovács László istenes verseket sza-
valt, majd a WEB színjátszói
örökzöldekkel örvendeztették meg a
nagyérdemű közönséget
Katzler Hilda vezetésével.

i m p r e s s z u m
Vépi Krónika 

(Vép Város Önkormányzatának lapja)
Kiadó: Vép Város Önkormányzata  (onkormanyzat@netkabel.net)   

Felelős kiadó: Kovács Péter polgármester  • 
Felelős szerkesztő: Györe Zoltán (gyz100@freemail.hu) • Lapzárta: minden hónap 15-én

• Korrektúra: Sövegjártó Andrea (sovirrea@gmail.com)

Nyomda: VM DASzk Nyomda, Vép  •  Grafika, tördelés: Vajkovics Jánosné
(varya6127@gmail.com)  
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December 23-án, advent 4. vasárnapján a délelőtti szentmisék alatt, és délután 3 órától
az esti szentmise végéig lesz lehetőség a karácsonyi szentgyónás elvégzésére.
Használjuk ki a lehetőséget, ne halogassuk a bűnbánatot az utolsó, ünnepi napokra!
December 24-én, hétfőn délután 4 órakor kezdődik a karácsonyi misztériumjáték, az
ún. "Jézuska várás". Jézus születésének történetét a ministránsok és a hittanos
gyermekek adják elő. Mindenkit szeretettel várunk! Szenteste éjfélkor ünnepi szent-
misével köszöntjük a megszületett Megváltót. Akinek lehetősége van rá, jöjjön el erre
a szép és meghitt ünnepre! December 25-én, Karácsony ünnepén reggel 8 órakor
kezdődik az ünnepi szentmise templomunkban. December 26-án, Szent István vér-
tanú ünnepén reggel 8 órakor és este 1/2 6 órakor tartunk szentmisét. December 27-
én, csütörtökön, Szent János apostol ünnepén egész napos Szentségimádás lesz temp-
lomunkban az utcák szerinti beosztás alapján. Reggel a 8 órakor kezdődő szentmise
után lesz a szentségkitétel, majd óránként az egyes utcák hívő népének csendes
hódolata.Délután 1/2 5 órakor kezdődik az Egyházközségi Képviselőtestület tagjainak
és a minisztránsoknak a közös imaórája, majd 1/2 6 órakor szentségeltétel és ünnepi
szentmise lesz. A szentmise után borszentelést tartunk Szent János apostol és
evangélista közbenjárását kérve. December 31-én, hétfőn az este 1/2 6 órakor kezdődő
szentmisében adunk hálát az elmúló 2012. esztendőért, annak minden áldásáért és
kegyelméért. A szentmise végén felajánljuk községünket Jézus Szentséges Szívének és
a Boldogságos Szűzanya Szeplőtelen Szívének.Január 1-én, Újév napján a
Boldogságos Szűz Máriát, Isten Anyját ünnepeljük. Ezen a szép ünnepen reggel 8
órakor és este 1/2 6 órakor kezdődnek a szentmisék. Január 4-én lesz a hónap
elsőpénteke. Engeszteljük Jézus Szentséges Szívét szentgyónásunkkal és szentáldozá-
sunkkal! Január 6-án, vasárnap Vízkereszt ünnepe lesz.  Január 13-án, vasárnap 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 5 órai kezdettel rózsafűzért
imádkozunk, majd a szentmise keretében ünnepélyes körmenettel hordozzuk körül
Mária Szeplőtelen Szívének kegyszobrát. A körmenetre gyertyát, vagy mécsest is hoz-
zunk magunkkal! Minél többen halljuk meg Mária kérését és ve-
gyünk részt ezeken az engesztelő ájtatosságokon! Hálásan
köszönöm mindazoknak, akik munkájukkal, anyagi támogatá-
sukkal, jó tanácsaikkal és imáikkal segítették egyházközségünket
2012. évi tervei és feladatai megvalósításában! 

Városunk minden lakójának szeretettel kívánok kegyelmekben,
boldogságban gazdag ünnepeket és Isten áldását az előttünk álló
új esztendőre! Németh Tamás plébános

Egyházközségünk programjai

Vépi Gazdabolt ajánlata!
Tel: 94/353-193 mobil: 30/3483094

Cseh diószén ömlesztetten, egységára: Br. 4.960,- Ft/q
Big-beg zsákba csomagolva 5q Br. 24.800,-Ft
Szőtt zsákba csomagolva 50 kg Br. 2.630,-Ft/zsák
Nes-1 Barnaszén egységára Br. 3.714,-Ft/q
Szőtt zsákba csomagolva 35 kg 1.300.-Ft/zsák
Vépre kiszállítva 10 q felett díjmentes!

Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket 

és Eredményekben
gazdag 

Új Esztendőt Kíván

a Gazdabolt és 
Nefelejcs Eszpresszó Vép

7
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Motorkiállítás hastánc-bemutatóval

Dupla örömben volt részük a motorozást kedvelő férfiaknak december 3-
án, az V. Járműkiállítás megnyitásán. A Vépi Nosztalgia és Hobbijármű
Egyesület tagjai a művelődési házban nemcsak 56 féle1949-óta gyártott
irigylésre méltó motorkerékpár-csodát vonultattak fel, hanem a vépi Jade
hastánc csoport közreműködésével szemet gyönyörködtető műsorral is
megörvendeztették vendégeiket. Kovács Péter polgármester megnyi-
tójában utalt rá: a veterán járművek mindegyike idősebb nálunk, így aztán
lehet gondolkozni a technika fejlődésén, illetve csodálni például a
tökéletesen felújított Csepeleket, Danúviákat, Pannóniákat, vagy más
nemzetek alkotásait. – Ez a közösség követni valóan jól működik, tagjaira
lehet számítani. Igényesek a szépre, jóra. Ezt bizonyítja a hagyományos
kiállítás. Virág Árpád elnök emlékeztetett rá, hogy 2008-ban 18 fővel és
két pártolóval alakult meg az egyesület, melynek tagjai évente 10-12
motoros túrát szerveznek. Felkutatják és megjavítják az elveszettnek hitt
járműveket, alkatrészeket szereznek, csereberélnek. A nagy érdeklődéssel
várt bemutatón a hazai gyártmányok mellett többek közt osztrák, cseh,
kelet-és nyugatnémet, orosz, olasz és angol veterán kétkerekűek láthatók.
A legrégibb egy olasz Atala robogó volt. Szépség-díjat az idén a képen
látható 250-es ikerdugattyús Csepel motorkerékpár érdemelte ki, melynek
eszmei értéke 3 millió forint.            gyz

Békés karácsonyi 

ünnepeket és boldog

új évet kívánok 

minden vásárlómnak.

Pálma virágbolt
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Kellemes karácsonyi ünnepeket 

és eredményekben gazdag 

új évet kíván

Horváth József

Tavaszra készülnek 
Nincsenek nagy gondok a focicsapatok körül,
és a közösség is jó. Pályázati úton újabb anyagi
támogatás is felhasználható a céges adókból
felajánlással, egy kormányzati rendelkezés
értelmében, közölte Varga Elek a sportegyesület
elnöke december 7-én. Dancs László technikai
vezető hozzátette: lassan felnőtt férfivá érnek az
ifik is, akiktől nagyobb alázatot vár a tavasszal.
Kovács Péter polgármester a szurkolók nevében
hangsúlyozta: a felnőtt csapat jobb ered-
ményekre képes. Takács Csaba utánpótlási ed-
ző értékelésében elmondta: a más jellegű iskolai
szakkörök ellenére is vannak fociszerető gyere-
kek. Így például az U13-ban 23 igazolt játékos
rúgja a labdát, s 7. helyen állnak. Azt kérte, hogy
a téli edzéseket tarthassák a gépész tornater-
mében, bár tudja, hogy annak ára van. Varga
Elek szerint erre van pénz, s már megállapodtak
az intézettel. Nagy József, az ifik edzője mél-
tánytalannak tartja némely bíró döntéseit. Szor-
galmazta: segítsenek abban, hogy a mérkőzés-
ellenőrök néha az ifi meccsekre is jussanak el,
és figyeljenek az ottani bírói tevékenységre is.
Marton Róbert a felnőtt csapat edzője kiemelte:
a tabellán a 10. helyen állnak, melyen jó támadó
játékkal gólképes akciókkal kell javítani az
egyébként Fair Play-s csapatnak. Néhány az
idén igazolt jó játékos ismeretlen okból távo-
zott. Emlékeztetett, és megköszönte a szurko-
lóknak a feledhetetlen uraiújfalusi győzelem
utáni ünneplést, ahol szintén több vépi szurkoló
volt, mint helybéli. Az utánpótláshoz szólva
kijelentette, hogy a felnőtt csapat befogadó. A
téli edzéslehetőség bővítésére az Illés akadémia
műfüves pályáját is felajánlotta – az ifiknek is.
Egyébként jó felkészülést, jó tavaszt vár, s az
első megbeszélést január 22.-én kedden tartják.
Itt az alkalom arra is, hogy a játékosok és veze-
tők nevében megköszönjük Szalai Gyuri
bácsinak, hogy minden vidéki mérkőzésre saját
pénzéből állja az ifik enni és innivalóját. Gyuri
bácsi egyébként kérte, hogy a meccsek után ne
hagyjanak szemetet a pályán és az öltözőben.
Ezzel javítsunk a város sportolóinak megíté-
lésén.  gyz
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Kellemes karÆc›

sonyi

2nnepeket Øs boldog

œj Øvet    

Tel.: 06 30 432 3078

Nyitva: H-P: 9.30-17.00
Szombat: 8.30-12.00

Az új évben is érdemes lesz 
benézni hozzánk.

Hozza magával a
barátait is.

A képek csak illusztrációk!

Licitre bocsájtva
A vépi Hatos Ferenc Általános Iskola Szülői
Közössége licitre bocsájta a gyermeknap alkal-
mából szurkolói ankéton megjelent Haladás
Labdarúgó Csapatától ajándékba kapott a játékosok
által  dedikált mezt és futball labdát.  

A kezdő licit mindkét ajándékra: 10.000-10.000
Ft, licit lépcső pedig min. 1.000-1.000 Ft. Az aján-
latokat a 30-/501-7007 telefonszámon illetve a
hatoslicit@gmail.com e-mail címen lehet megtenni.
Az érvényes ajánlat esetén a vétel köti az ajánlat
tevőt.  A nyertes ajánlat tevőnek az ajándékát a fela-
jánló (Haladás Labdarúgó csapatának egyik kép-
viselője) a Szülői Közösség által 2013. február 9.
napján megrendezett Jótékonysági Bálon adja át. A
licit során befolyt összegből szintén gyermekeinket
támogatjuk. 

Ajánlataikat előre is köszönjük!   Szülői Közösség 
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Vép,  Kolozsvári  u.  1 .  •  Telefon:  94/543-036
Nyitva tartás:  H-P:  8-12;  13-17.

Feri bácsi
köszöntése
Jó kis tokaival koccin-
tott Mándli Ferenc
Kovács Péterrel annak
kapcsán, hogy 92. szü-
letésnapján – decem-
ber 14-én. –virággal és
ajándékkal köszöntötte

őt a polgármester. Feri bácsi ugyan nehezen tud állni, de egész-
sége viszonylag jó. Étvágyára sincs panasz: leginkább a jó
húslevest szereti. – Jövőre ugyanitt találkozunk, hangoztatták
mindketten.  gyz

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
eredményekben gazdag új évet kíván.

KISS ALMÁS Bt.
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Kicsik és nagyok közös ünnepén
Ilyenkor, az év utol-
só napjaiban nem-
csak a számvetés
ideje van, hanem a
várakozásé is. A ki-
sebb-nagyobb kö-
zösségek és a csalá-
dok izgatottan vár-
ták a Mikulást, majd
módszeresen készül-
tek a karácsonyi a-
jándékozásra, s már
előre örülnek az ott-
hon különös hangu-
latának, melegének.
A kisvárosban idén
is megadták a mód-
ját annak, hogy a
családon kívüli, úgy-
mond elő-ünnepen
szusszanjanak egyet
a közszolgálatban
ténykedők, a vépi és
bozzai képviselő-

testületek tagjai, intézményeik
vezetői, a Hatos iskola és az óvo-
da nebulói, pedagógusai, egyesü-
letek, művészeti és műkedvelő
csoportok, sportolók, klubok tag-
jai és a Nefelejcs Nyugdíjas
Klubban is már az ünnepek előtt
megfelelő hangulat alakulhatott
ki a meghitt együttlétre, a finom
étkek és italok elkészítésére és
elfogyasztására. A következő,
vélhetően még nehezebb eszten-
dő fogadására.               Gyz

ORVOSI KRÓNIKA
VÉPI

10

Az orvosok házi
feladatairól
1960 szeptemberétől
1981 szeptemberéig a
Pécsi Orvostudomá-
nyi Egyetem Szem-
klinikáján dolgoztam,
amelynek vezetője
Dr. Boros Béla pro-
fesszor volt. Most né-
hány olyan emléket

elevenítek föl, amelyek alapvetően be-
folyásolták későbbi szemorvosi (maga)
tartásomat: – Boros professzor úr nem sze-
rette hallani, ha orvosai egy beteget bácsi-
nak vagy néninek szólítanak. Ennél na-
gyobb tiszteletadást várt tőlünk. Egyszer
egy ismert, öregedő optikust vizsgáltunk,
és persze bácsinak tituláltuk, aki viszont ezt
elpanaszolta "Bélámnak, azaz Boros Béla
professzornak. Nem lettünk megdícsérve. –
Azt sem kedvelte, ha orvosai a szemüveg-
rendelést nem tekintették klinikusi feladat-
nak. Ilyenkor elmondta, hogy a szemüveg
felírása egyáltalán nem csak szemorvosi,
hanem kulturális feladat is – mégpedig a
jobb látás biztosítása érdekében. Azóta is
egyetértek vele. – Orvosi tevékenységünk
közben gyakran figyelmeztetett minket ar-
ra, hogy "ne legyetek már annyira csakis
szemorvosok, próbáljatok meg belgyó-
gyászként is gondolkodni!" Jótanács.
Továbbá: – Olyan esztétikusan kell operál-
ni, olyan elegánsan kell a műszerekkel
bánnod, mint ahogyan a hattyú vagy a
flamingó száll a vízre – szokta mondani –
és ő valóban így operált. – Egyszer meg-
kérdezte tőlem, hogy zenélek-e valamilyen
hangszeren. Mondtam, hogy igen, zon-
gorázom. Azt válaszolta, "jobb lenne, ha
hegedülnél, az finomabb kar- és kézmunkát
igényel." Ő hegedült. - Mindkét kézzel tud-
ni kell operálni – még az egyértelműen jobb-
kezes operatőrnek is. Ez nemcsak adottság
kérdése, gyakorolni is kell - mondta. – Aki
szépen operál, az rendszerint jól is csinálja,
a kettő rendszerint összefügg - mondta nem
egyszer. – Műtéttechnikailag (manuálisan)
ügyesnek lenni jó tulajdonság, de szemész-
operatőrnek lenni ez még nem elég – tudni
kell min-dig gondolkodva improvizálni is –
vallotta. – Boros Béla professzor úr elvárta
orvosaitól, hogy a munkaidő letelte után is
maradjanak a klinikán, olvassanak szakiro-
dalmat a helyi könyvtárban. Gyakran benyi-
tott, hogy megnézze, búvárkodunk-e? Kü-
lönösen érvényben volt ez akkor, amikor
valamelyikünk a szakkvizsgájára készült.
Ilyenkor szakmai kérdéseket tett föl, ame-
lyeknek csak kézikönyvekben vagy ide-
gennyelvű folyóiratokban lehetett utá-
nanézni. "Házifeladatokból" tehát bőven
jutott, aminek pont akkor nem örültem,
később azonban igen. 1981-től mind a mai
napig a leírt tanításokhoz tartom magam.

Prof. Dr. Rácz Péter

Az óvodába Novák Szabolcs nemesbődi több-
szörös régiós fogathajtó-bajnok hintóján érkezett

a Mikulás lovas krampuszok kíséretében
a  Pata-tanya szervezésében.

Ott még kocsonyát is főztek az alkalomból.

A Kismamák voltak
talán a legboldogab-
bak, hisz örülhettek

gyermekük 
meghatottságának.

A Diákönkormányzat hírei
Adventi gyertyagyújtás: A gyertyát mindig olyan tanuló gyújthatta meg, aki az
elmúlt időszakban valamilyen tanulmányi vagy művészeti eredményt ért el.
Gyertyagyújtás előtt kis produkcióval készült néhány diákunk. Legelőször Réka
néni hegedűs tanítványai szerepeltek. A következő hetekben gitárosokat hallgat-
hattunk, felléptek a kis balettosok, közösen énekeltünk. Mikulás party: December
7-én avattuk felsősökké az ötödikeseket. A DÖK játékos, szórakoztató vetélkedőt
szervezett. Először, hogy felsősökké fogadjuk őket el kellett mondaniuk az eskü
szövegét. Majd 3 csapatra osztottuk az „A” és „B” osztályt közösen. Voltak
Angyalok, Ördögök és Rudolfok. Mindhárom csapatnak ki kellett állnia a tíz-
próbát. Szerintem mindenki nagyon élvezte, jót nevettek rajta tanáraink, a felsőbb
osztályok és persze mi is. Végül a Rudolf nevű csapat nyert. Ezután kezdődött a
Mikulás Party. December 6-án iskolánkba is ellátogatott a télapó sok-sok kram-
puszával. Kis ajándékokat is hozott. A kicsik dallal, verssel, hangszeres produk-
cióval is készültek. Bokor Dóra diáktitkár

fotó: kj
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A Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI  programjai:
2012. december 20. 17.00 óra  Karácsonyi műsor a Művelődési Házban •
2012. december 21. – 2013. január 2. Téli szünet • 2013. január 3.
(csütörtök) Első tanítási nap • 2013. január 11. 13.00 óra Emlékműsor a
Don kanyarban elesett áldozatokért a Művelődési Házban • 2013. január
11. Az első félév vége • 2013. január 17. Félévi értesítők kiosztása 

Békés karácsonyt és boldog új évet 
minden  kedves vásárlómnak és 
vendégemnek. TITOK diszkont

A tél beálltával felhívjuk a lakosság figyelmét az ingatlanok előtti hóeltakarításra, és a járdák csúszásmentesítésére is. 
Figyeljünk idős szomszédainkra, segítsünk nekik!

A Művelődési Ház programjai
Hétfő: 15.30-16.30 Balett

16.15-17.45 Gitároktatás 
16.30 Színjátszó próba
17.00-18.00 KARATE
18.00-19.00 Gyógytorna
19.00-20.00 ZUMBA

Kedd: 09.00-10.30 Falugazdász fogadóóra 
16.30-19.30 Foltvarró szakkör 
16.30-19.00 Színjátszó próba
19.00-20.00 Aerobic 

Szerda: 16.00-19.00 Sakk-szakkör
18.00-19.00 Gyógytorna
17.00 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: 16.00          Gyerek sakk
19.00-20.00  Aerobic 

Egyéb programok:  
január 11. 13.00 A Don-kanyar áldozataira   emlékezünk

január 18. 18.00  Közéleti teadélután 

Dr. Kiss László alkotmányjogásszal

január 22.  A magyar kultúra napja
január 26. Nyugdíjas Farsang

További információk a www.vep.hu honlapon.

Idősek Klubja programjai:
9.-én 14.00 óra:     Filmvetítés – Csárdás királynő –

operett film
16.-án: 14.00 óra: Kreatív foglalkozás
22-án: 14.00 óra:  Kvíz játék – fekete-fehér, igen-nem
28.-án 14. 00 óra:  Redwork kézimunka
30. –án 14.00 óra:– farsangi készülődés

Kovács Viola

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog  új évet kívánok minden
vendégemnek Hargita presszó
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január
9-én 

17.00 órakor
VÉPEN

a Művelődési Házban.
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A Mad Mex várja a mexikói ízvilág kedvelőit!
TradicionÆlis specialitÆsok mellett, a magyaros konyha remekeivel Øs 

pizzÆkkal vÆrjuk vendØgeinket!

H›9751 VØp, Kassai u. 73. 2 Tel.: 0036 94 543 039 2 www.mad›mex.hu 2 info@mad›
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