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Köszönet az adományozónak!
Az elmúlt számokban már olvashattak
róla, hogy Tancsics (Réti) Sándor
valamikori vépi lakos milyen nagylelkű
adományokban részesítette a tűzoltó-
inkat és a Tudás Fája Közalapítványt.

Sándor németországi munkája 
jövedelmét fiainak ajánlotta, de ők

ezt azzal hárították el, hogy mindany-
nyian jó körülmények között élnek, ezért használja a pénzt
saját belátása szerint. Az eddigi adományok után ezért úgy
határozott, hogy egy újabb, jelentősebb összeggel is

támogatja szülővárosát, az ottani célok teljesítését. Így
aztán egy elkülönített számlára átutalt az önkor-

mányzathoz 25 millió Ft-ot. Egyeztetésünk
szerint ebből 20 millió Ft a Táncsics utca

felújításához használ fel – melyben még
mindig áll családja egykori lakóháza –, 5
millió Ft-ot pedig bölcsőde, vagy házi
napközi kialakítására költ majd el az
önkormányzat. A Táncsics utca útfel-
újítására már megkaptuk az építési en-
gedélyt, jelenleg a kiviteli tervek
készülnek, és vele a szükséges villany-
és telefonoszlopok áthelyezésének
engedélyeztetése is megindul. A tény-
leges kivitelezés csak ezen engedélyek
birtokában és a kivitelezési közbe-
szerzés után a jövő év derekán indulhat.

Köszönjük adományozónknak ezt a
nem mindennapi, jelentős karácsonyi

ajándékot, és természetesen mindkét
létesítménynél megörökítjük az adomá-

nyozó Tancsics (Réti) Sándor nevét. Jó erőt,
egészséget, sok-sok boldog évet kívánunk

még neki a lakosság nevében is.
– polgármester –

3.o. Idősek karácsonya • 5.o. MOL-telep  • 8.o. Motor kiállítás • 10.o. Arany diploma • 11.o. Habda ezüst

Áldott karácsonyt és
boldog új évet!
Tavaly, ebben az írásomban arról szóltam,
hogy mennyi minden érkezett a kará-
csonyfánk alá. Elmondhatom, hogy az
idén is sikerült „ajándékokkal” megtöl-
teni közös fánkat, hiszen az energetikai
pályázatokon kívül a régi gázcseretelep
épületére is nyertünk majd 5 millió Ft-
ot, amiből egy helytörténeti kiállítás
alapjait szeretnénk lerakni. Tancsics
Sándor barátunk is újabb adománnyal
lepett meg bennünket, de erről részlete-
sebben beszámolunk külön cikkünk-
ben, nem is beszélve az év során
megvalósított jelentős fejlesztésekről.
Sok változás történt az iskola működteté-
sében, az önkormányzati feladatok ellátá-
sában, néha naponta kellett újabb és újabb
jelentéseket, kimutatásokat elkészíteni,
beküldeni. Ezekkel sikeresen megbirkóztunk
az idén is.

Kedves Testvérek!
A téli hidegben, különösképpen a kihűlt emberi szívek között különösen arra vágyakozunk karácsonykor, hogy a család
melegében szeretetre leljünk. 

Isten Földre jöttének hírül adását köszöntéssel kezdi az angyal, majd bátorítással folytatja: „Üdvözlégy... ne félj!” Ebben
az örömhírben újra ajándékká válik az anyai hivatás és a magzat. Mária válaszában ez tudatosan fogalmazódik meg: „Lám,
ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék!” A kis Jézussal eltöltött kilenc hónap, a Magzat minden moccanása az
Isten jelenlétének, életet ajándékozó szeretetének tudatosulása és egyben öröm is. 
Heródesben féltékenység ébredt, katonái megrendültség nélkül öltek. 

Ó, emberiség, hogyan jöjjön el hozzád a te Alkotód és Megváltód, hogy az neked jó legyen, hogy 
Isten nagysága hiúságodat meg ne sértse, elképzeléseidet kicsinyes boldogságaidról el ne szakítsa, hogy 
aztán ott állhass az Isten előtt az ítéletkor, kezedben felhalmozva, markolva, ölelve mindazt, amit el nem 
engednél még Érte sem! 

Ó, Istenember! Drága Gyermek! Imádunk téged és hódolunk előtted! Édesanyád hite gyümölcseként ölel magához.
Máriával szereti a Gyermek Jézust az ember a legtisztábban és legszebben. Az elfogadás első pillanatától fogva egészen
mostanáig és örökké. folytatás a 3. oldalon

folytatás a 2. oldalon
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A közös önkormányzati hivatal munkájáról
Továbbra is jó együttműködés jellemzi Vép és Bozzai önkormányzatait annak
eredményeként is, hogy a jogszabályváltozások miatt közös önkormányzati
hivatal jött létre idén január elseje óta – állapították meg a két testület tagjai
november 28-i együttes ülésükön. Kiss Károlyné jegyző kötelező beszá-
molójában utalt rá: több törvényi, jogszabályi változás lépett életbe, melyek
megváltoztatták a polgármesteri hivatal munkáját. Ezek közt említette többek
közt az általános iskola állami tulajdonba kerülését úgy, hogy a működtetést
az önkormányzat vállalta. Befolyásolta a munkát a járási hivatal létrejötte is.
Örülnek annak, hogy a helyi hivatal épületében felújítási munkálatok
történtek, de még mindig szűkös a hely, kicsi az irattár, mondta.

Kovács Péter vépi városvezető azt emelte ki, hogy az állandó jogszabály-
változások megnehezítették az apparátus munkáját ugyan, de a kollégák

megfelelő aktivitással dolgoznak, hogy a képviselő-testületek és a lakosság
igényeit kiszolgálják. Ezért köszönet jár, mondta hozzátéve, hogy átszer-
vezések a jövőben is várhatók. Kéry Szabolcs Bozzai polgármestere szerint a
hivatali munkában nem volt fennakadás, a közös cél érdekében végzett
tevékenység eredményes. Azonban náluk is gond az iratanyagok megfelelő
tárolása. A belső ellenőrzéssel kapcsolatos jelentésről Kiss Károlyné jegyző
azt mondta: egységes rendben végzik munkájukat, mely lefed minden
területet (a képen a  testületek tagjai).

A vépi testület ezt követően más napirendeket is áttekintett: a városi
Művelődési Ház  és Könyvtár munkája kapcsán Iszakné Koszorús Judit igaz-
gató az idén 64 nagyrendezvényről adott számot. Pályázataik eredményeként
10 millió forintot fordíthattak fejlesztésekre. Fiatal önkénteseik segítenek a
programok lebonyolításában, klubjaikban és szakköreikben mindenki meg-
találhatja kedvtelését. Immár a régióban is nevet szerzett a Weeb Színpad, a
nyugdíjas klub, az asszony kórus, a foltvarró szakkör, az Aerobic-, és a Jáde
hastánc-, valamint a Motoros klub. Tapasztalataink szerint nemcsak műve-
lődésszervező munkájuk, hanem amatőr „művészképző” rendszerük is
kiemelkedő, hiszen a közösségi programokon olyan helyi zenészek, énekesek
aratnak nagy sikereket, mint Pogácsás Zsuzsanna, Tóth Vásárhelyi Ilona vagy
a Sinkó-Gál duó. Kovács Péter polgármester megköszönte a vezető és
munkatársainak tevékenységét azzal együtt is, hogy egyre nehezebb
érdeklődőket szervezni a programokra. Varga Gyula képviselő jó szakmai és
műhelymunkaként jellemezte a ház tevékenységét.

A testület a továbbiakban önkormányzati rendeletmódosításokról és még
11 napirendi pontról határozott.                                Gyz

Áldott Karácsonyt
Karácsonyi készülődé-

sünk a tavalyihoz ha-
sonló külsőségekkel, a
már bevezetett progra-
mokkal valósul meg,
külön köszönet a főtéri
karácsonyfáért Pál
Ottónak és családjának.
Az adventi koszo-

rúnkat idén az Idősek Klubja dolgozói és
gépészes diákok Fazekasné Marton Móni-
ka vezetésével készítették el. Köszönjük!

A lakossági összefogásnak hála, sikerül
jó évet zárnunk, tehát amiről tavaly ilyen-
kor írtam, ha csak kis lépésekkel is, de fej-
lődik városunk, így nyugodt szívvel pi-
henhetünk meg karácsonykor egy pilla-
natra. Az már jól látszik, hogy sok ten-
nivalónk lesz az újév indítása után azon-
nal, hisz le kell vezényelni e megnyert
pályázatok kivitelezését, el kell indítani a
Fészek épület hasznosítási munkálatait, és
a pályázati lehetőségek tükrében lépni kell
középtávú terveink besorolása, meg-
valósítása irányába.

Engedjék meg, hogy önző módon, most
magamnak kívánjak a jövő évre először
valamit, és ez az eddigiekhez hasonló tá-
mogatás, melyet szinte minden nap ta-
pasztaltam, ha az utcán találkoztam Önök-
kel, vagy ha kéréssel fordultam Önökhöz.
És természetesen kívánok minden vépi-
nek, és máshol élő barátunknak, akihez
krónikánk eljut, áldott karácsonyi ünne-
peket, egészségben gazdag, békés, boldog
új évet. Kovács Péter polgármester

folytatás az 1. oldalról
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Közéleti Teadélután
Halmosi Zoltán, a Szombathelyi
Haladás és a magyar válogatott egykor
népszerű labdarúgója valamint
felesége, Séfer Rozália egykori sikeres
atléta lesz a közéleti teadélután
következő vendége, 2014  január 17-
én este 18 órakor. Kérjük az
érdeklődőket, hogy részvételüket
szíveskedjenek bejelenteni a művelő-
dési házban személyesen, vagy az 543-
052-es telefonon, illetve a mkhvep@
netkabel.net e-mail címen.     

– műv.ház  –    
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Kedves Testvérek!
Jöjjetek pásztorok, mondjátok el az angyalok
énekét: Dicsőség a magasságban Istennek és
békesség a földön a jó szándékú embereknek!
Boldog pásztorok, mit is láthattatok, ha még ha-
zafelé is magasztaltátok az Istent! 

Szegények Istene, aki gazdaggá tetted őket,
engedd, hogy felsorakozzunk a pásztorok mögött
hódolni Fölséged előtt. 

Egyszerűsödjetek le karácsonyfák, el ne árnyé-
koljátok a Gyermek gazdagságát! Szelídüljetek
ajándékok, hagyjatok időt a szívek találkozásá-

nak! Hiszen értünk jött el, hogy velünk lehessen. Nem a birtoklás, a
vagyon, a terveink, a jövőnk számít most, hanem a jelen a maga egysze-
rűségével és kiteljesedésével. Isten meglátogatta az ő népét, szeretetet
és békét hozott, és az emberek befogadták őt. 

A karácsony a béke szigete. Mi is fogadjuk be az ő békéjét!
Áldott, boldog, szeretetben gazdag Szent Karácsonyt kívánok

mindnyájuknak! Németh Tamás plébános
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Szépkorú köszöntése
Gulyás Istvánnét köszöntötte 91.
születésnapján Kovács Péter polgár-
mester december 5-én. A városvezető
ajándéka mellett kedves vendéget is

vitt Renci nénihez, Jávoricsné Ili
nénit, akivel az ünnepelt évtizedekig
együtt dolgozott a „Gépész” kony-
háján. A hölgyek kellemes hangulat-
ban emlékeztek a közös munkára.
Mint mondták, volt idő, amikor há-
romezer adagot főztek, s olyan is,
hogy Kádár János a helyi étteremben
a libamáj helyett az ő vasi dödölléjü-
ket választotta. Renci néni sajnos sú-
lyos szembetegsége miatt nem lát,
mégis mosolygós. Napközben rádiót
hallgat, jó időben pedig kiül a napra.
A napokban Éva és Vali lányát várta
Veszprémből, s büszkén mesélte:
kilenc dédunokája van, akiket imád.
A polgármester azzal búcsúzott:
jövőre is jön köszöntőbe.

Gyz

folytatás a 1. oldalról

Sport: jövőépítés 
Márciusig kötelezően tisztújító
közgyűlést kell tartani a sport-
egyesületben, mert a vezetőség man-
dátuma lejár, - jelentette be Varga
Elek elnök december 13-án az év végi
összejövetelen. Elmondta, hogy olyan
vezetőket kell választani, akik tudá-
sukkal, új szakosztályok létrehozásá-
val, nyertes pályázatokkal tudják
segíteni az egyesület fejlődését. A

választás előtt meghatározott helyeken és internetes felületen is várják majd a jelentkezéseket és javaslatokat,
akikkel választási bizottság fog egyeztetni, és az egyesület törvény szerint fog az új vezetőség megválasztása
megtörténni. A város sportjának fejlődése érdekében kéri minden sportszerető polgár véleményét és aktív
közreműködését. gyz

Idősek meghitt ünnepe
Több mint háromszáz 70 év felettit köszöntöttek december 13-án a
város vezetői a hagyományos Idősek karácsonyán, melyen a meghívot-
tak sokan megjelentek, megtöltötték a kultúrház nagytermét. Ez a nap
nemcsak azért volt melegséget árasztó, mert a kedves vendéglátás mel-
lett még egy kis ajándékra, ételre, italra valót is kaptak a város
kasszájából a korosztály tagjai, hanem azért is, mert érezni lehetett az
őszinteséget. Iszakné Koszorús Judit szavalatát követően Kovács Péter
polgármester kitért rá: a közös élmények nagyon fontosak a közösség
számára, ezért az adventi időszakban sok programmal várják a város
apraját, nagyját. S, ez az erő az, ami a hétköznapokban is megtart, segít
túljutni a nehézségeken, gondokon, mondta.  – Mi vépiek egymáshoz
tartozunk igazi közösséget alkotva, s ezt a jeles alkalmakkor még inten-
zívebben érezhetjük. A karácsony gyönyörű bensőséges ünnep. Csoda,
készülődés, várakozás, gyertyafény, fenyőillat, a főtéren kellemes
zenék, nagy beszélgetések, kivilágított város, ragyogó díszek. Mégse a
tökéletességre törekedjünk, hanem arra, hogy magunk és szeretteink
igényeit kielégítsük: öltöztessük fel lelkünket, és legyen „elég jó„
karácsonyunk,  mondta. Ezt követően virágcsokorral köszöntötte a
legidősebbeket, Novákné Ili nénit és Padosné Mari nénit, és Molnár
József urat.

A hangulathoz méltó műsor társult Tóth Vásárhelyi Ilona karácsonyi
dalával, Horváth Józsefné Irénke és Maróti Józsefné Éva szavalataival,
majd a WEEB színpad Gospel koncertje  Katzler Hilda vezetésével.
Ráadásként Dömötör Gábor és Kovács László „lucázott” egyet.
Valóban szép délután volt a szeretet jegyében.                      Gyz
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Meggyújtották az adventi
gyertyát

A várakozás hónapjába lépve december elsején
meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját. Kovács

Péter polgármester a hagyományok folytatásáról, a
szeretet ünnepének fontosságáról és a várakozás
izgalmáról szólt. – Az első gyertya azoké, akik már nem
lehetnek velünk. Aztán az édesanyáké, akik mindent
megtesznek gyermekeikért, s örökül hagyták a jóság
fogalmát. De ez a gyertya egymásért, érted és értem is ég,
szavalta egy ismeretlen szerző mıvét Iszakné Koszorús

Judit. A vers után Németh Tamás plébános is köszöntötte
a jelenlévőket. December 8-án a második gyertyát Kovács

László az egyházközség tagja gyújtotta  meg, és már ég a
harmadik gyertya is. gyz

Advent 
Az első gyertyát gyújtsuk azokért, akik már nem lehetnek velünk. 
A bölcs szívı vénekért, az ártatlan elesettekért. 
Azokért, akik úgy óvtak minket az elmúlástól, 
hogy maguk múltak el. Legyen övék az első gyertyaláng. 
Azoké, akiknek lábnyomaiban újra kisarjadt a fı, 
újra születtek a fák, és minden, ami élet. 
Az édesanyákért, a jóságért, és gyermekeikért, 
akik továbbra is őrzik a szeretet hatalmát. 
Az emberi mulandóság felett érzett bánat idején 
sem szabad megfeledkeznünk róluk. 

A második gyertyaláng legyen a kitaszítottaké, 
akik éheznek és fáznak, s igazán nagy szükségük van vigasztalásra. 
A hazátlanokért, azokért, akik még nem találták meg a békességet, 
mert nem adatott meg nékik sem a szabadság, 
sem az irántuk érzett megbecsülés, sem a baráti ölelés, 
sem a tisztelet, sem az otthon. Akiknek semmi nem adatott meg. 
Lobogjon megsebzett lelkükért, házukért és hazájukért.  
……….
A harmadik gyertyaláng legyen a hősöké. 
Gyújtsuk az igazakért, azokért, akik mindig szenvedtek 
és szenvedni fognak, mert volt, van és lesz bennük annyi erő, 
hogy szembeszálljanak zsarnokokkal, kufárokkal, emberárulókkal. 
Ãk tudták, tudják s tudni fogják, 
hogy az emberiség megmaradásának záloga a béke. 
Azokért, akik ártatlanul elestek, azokért, 
akik meghaltak harcvonalakban, égen és földön, tengeren és tenger alatt. 
A pionírokért, akik hegycsúcsokat, őserdőket, 
sivatagokat jártak és járnak be az ember boldogulása érdekében. 
Azokért, akik a Makro- és a Mikrokozmosz titkait kutatva szolgálták, 
szolgálják, s szolgálni fogják az emberi élet értelmét. 
………… 

A negyedik gyertyát egymásért gyújtsuk. 
Érted és értem. Igazán megérdemeljük azt, 
hogy főt hajtsunk egymás előtt, 
hiszen a jézusi szeretet erre figyelmeztet mindannyiunkat. 
Arra, hogy legyen szent minden ember számára 
a mindenség ajándéka: az emberélet. 
Lobbanjon egymásért, s lobogjon a negyedik gyertya 
az Istengyermek-próféta megszületésének pillanatáig. 
…..
(Ismeretlen szerzőtől részletek)
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Boldog karácsonyi ünnepeket és
eredményekben 
gazdag 
új évet kíván

Kellemes karácsonyi ünnepeket, és eredményekben gazdag boldog új évet kívánnak minden 

kisóvodásuknak és Vép város lakosainak a Vadvirág Óvoda dolgozói

Békés karácsonyi 

ünnepeket és boldog

új évet kívánok 

minden vásárlómnak.

Pálma virágbolt
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Városi ünnepségre készülődve
A Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI ezúttal is színvonalas kará-
csonyi programmal készülődik a december 20-i városi ünnepségre. A
jelenlévőket Kovács Péter polgármester köszönti, majd mintegy
kilencven alsó tagozatos diák tehetsége mutatkozik meg a műsor
folyamán. Ezt követően a Művészeti Iskola táncosai latin koreográ-
fiával igyekeznek elkápráztatni a közönséget.

A minden bizonnyal vastapsos produkciók után Nagyné Tancsics
Ildikó iskolaigazgató a hagyományokhoz híven nyilvánosan megju-
talmazza az iskolai élet valamennyi területén élenjáró tanulókat.  A
nagyszabású programot a WEEB Színpad műsora zárja. Várunk
minden vépi polgárt a művelődési ház nagytermébe.                 gyz

Szociális célú tűzifa támogatás
Az előző, 2012-es évben az önkormányzat 10 köbméter szociális
tűzifa támogatásban részesült. A kis mennyiségre való tekintettel még
plusz 10 köbmétert vásároltunk saját forrásból. Idén 68 köbméter
tűzifára nyújtottunk be igényt. Így ténylegesen 32 köbméternyi támo-
gatásban részesültünk. Forintban kifejezve az elnyert összeg 487.680
Ft. Ezt a pénzt a város még 78.720 forinttal egészítette ki. (2.000 Ft +
Áfa/m3) Ezen felül az önkormányzat bevállalta a be- és kiszállítást,
valamint a rönkök kuglira vágásának költségét. A tűzifát november-
ben szállították hozzánk az erdészet váti lerakójából. A fa elosztásáról
az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága döntött.  A
bizottság minden személynek biztosított tűzifát, aki jövedelmileg
megfelelt a helyi rendelet feltételeinek, így 0,33 köbméterben
részesült 6 fő, fél köbméterben 19 fő, egy köbméterben 19 fő, másfél
köbmétert pedig egy család kapott. A Gamesz dolgozói a kuglira
vágott tűzifát december közepéig kiszállították az érintett családok
részére.

Megköszönjük a volt Tsz major tulajdonosának, hogy helyet biztosí-
tott a beszállított fa tárolására és az ott elvégzett munkákra. -Gamesz-

Mikulás az iskolában és az óvodában
Vastapsos zenés, táncos produkciót mutatott be december 6-án a
Hatos iskola gyerekeinek a Mikulás krampuszaival. A Bándoliné
Pájer Éva által szerkesztett műsort követően Imre Fanni, a megyei
mesemondó verseny első helyezettje és Boncz Gyöngy, a megyei
fizika tanulmányi verseny ezüstérmese gyújtották meg az adventi
koszorú két gyertyáját. A koszorút a művészeti iskola ötletei alapján
saját készítésű öko-díszekkel ékesített karácsonyfa mellett helyezték
el. A Tudás Fája Közalapítvány pedig csokival ajándékozta meg a
gyerekeket, majd a Mikulás végigjárta az osztályokat. 

A kedves ünnepség után a Vadvirág Óvodában kíváncsi és meg-
szeppent kicsik is fogadtak egy másik nagyszakállút, aki megénekel-
tette a piciket, beszélgetett velük, majd – miután mindenki jó volt –
átadta az ajándékokat, melyeket Zátonyi Imre ajánlott fel. 

Délután pedig a Pata Tanyáról érkezett egy újabb Mikulás lovas
krampuszokkal, hogy köszöntse az óvodásokat (képünkön). A
Mikulás bácsi ezzel még nem fejezte be jótékony útját, ugyanis
meglátogatta a Kismama-klubot is.  

Érdekesség az is, hogy az általános iskolában 13-án Luca napot tar-
tottak a színjátszó szakkör tagjai, hogy a boszorkák úgynevezett
Bájital Kimérdével és Jósdával is színesítsék a karácsonyi várakozást.

Gyz

Új gazdája van a 
MOL - telepnek

2013. december elején vásárolta meg a MOL vépi te-
lephelyét a szombathelyi székhelyű KOMPACKT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A cég egy 2009-ben
alapított, magyar tulajdonú, papír csomagolóanyagok
gyártásával, forgalmazásával, valamint ezek
kiegészítő termékeinek értékesítésével foglalkozó
vállalat. Fő profilja a hullámpapír termékek: dobozok,
tálcák, elválasztó elemek stb. bármely méretű és
minőségű anyagból történő elkészítése az 1db-tól a
nagy mennyiségig.

A megyeszékhelyen működő üzem költözése építési
és átalakítási munkálatokat követően, előreláthatólag
2014 nyarán várható. – Kompackt Kft. –



SZERETET KARÁCSONY KRÓNIKA
VÉPI

Egy pohár forralt bor és kis 
harapnivaló

Van-e kellemesebb dolog, mint télen kimenni az utcára, a
városközpontba, hogy egy pohár forralt borral melegítsük lelkünket,
szívünket? Hogy barátainkkal, ismerőseinkkel találkozva így év végén
röpkén értékeljük az évet, s bizakodva várjuk az újat. A boldogot, talán
a szebbet, talán a nyugodtabbat, talán az egészségesebbet. Vagy csak
elűzzük rosszkedvünk telét. Ilyenkor feltolulnak emlékeink gyermek-
korunk havas örömeiről, a szülői ház melegéről, anyánk gondos-
kodásáról, iskolatársainkról, az első szerelemről, s ki tudja még miről.
Közben koccintunk, révedezünk, s könnybe lábad szemünk elvesztett
hozzátartozóink miatt. Valahogy ezek röppentek belém ott a kis bódé
előtt (archív képünkön), midőn egy szép szelet lilahagymás kenyérrel
kínáltak a vépi szeretet-vendéglátás alkalmából. Kár lett volna kihagy-
ni ezt a kellemes helyzetet, gondoltam. S mások is egyetértettek: – jó,
hogy megérhettük ezt a melegséget, hogy átélhettük e perceket, pillana-
tokat az Agórában, vagyis a sokat emlegetett már kialakulófélben lévő
találkozóhelyen.  ( – a szerk.)  

Köszönet a Karitász-
rendezvényt támogatóknak
Budapest Bank (Kiricsi György)
Aréna Digital (Kiricsiné Horváth Katalin)
Zöld Montázs (Szili Péter)
Amfóra Üvegdiszkont (Szombathely, Sági u.)
Mátyás Pince (Nyikos Pál,Szombathely)
Gardenmax (Lóránth László, Szombathely)
Leposa Fodrászat (Tóth Enikő, Szombathely)
Vasi Fa-Könyv Bt. (Kajcsos Tamásné)
Varga Zsolt sírköves
RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat
(Szombathely)
Kovács Zoltánné masszőr (Vép)
Polgárőrség Vép
Tűzoltóság Vép
Horváth Tekéző és Panzió (Horváth Gyula,
Szombathely)
Savaria Szimfónikus Zenekar (Mérei Tamás)
Szimfónia Kávézó (Mesitsné Pintér Valéria,
Mesits Katalin)
Pata-Tanya Vép (Németh László)
Imperiál Söröző és Vendégház (Györgyfalvai
Sándor, Bozsok)
Pogácsás Kertészet (Pogácsás László)
Pityu Bácsi Olcsó Boltja (Tóth István)
Vasi Vill-Szer Bt. (Szendrődi János)
Katona Pékség
VM Daszk Középiskola( Hollósi Éva)
Titok diszkont(Szijártó Róbert)
Pálma Divat(  Virágné H.Viktória)

Külön köszönet Illés Annának, a celldömölki
Tücsök Bábszínház műsoráért , és mindazoknak,
akik bármi módon hozzájárultak a jótékony célú
rendezvényünkhöz.

Tóth Henriette
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Kellemes karácsonyi ünnepeket és 

boldog új évet kíván.

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kívánok minden 

kedves vásárlómnak.
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!
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Albérlet!
Gyakran megkeresik hivatalunkat olyan
cégek, akik a környéken vállalnak több
hetes munkát, hogy a dolgozóiknak
albérletet, kibérelhető családi házat keres-
nek a munkavégzés időszakára. Olyan igé-
nyek is szinte havonta felmerülnek, hogy
valaki családjával együtt albérleti lehető-
séget keres városunkban. Ilyenkor sajnos
nemet kell mondanunk, mert bár tudjuk,
hogy sok családi házon van kifüggesztve az
ELADÓ tábla, de nincs információnk arra,
hogy a tulajdonosok bérbe is kiadnák-e
ezeket az ingatlanokat. Lehetséges olyan
megoldás is, hogy valaki családi háza egy
részében albérlőket is tudna fogadni.

Kérjük ezért azokat az ingatlan
tulajdonosokat, akik ilyen üzleti
lehetőségben gondolkodnak, hogy a
címüket és elérhetőségüket adják meg az
önkormányzat titkárságán, hogy az
érdeklődőknek továbbítani tudjuk.

–pm hivatal–

December 24-én, kedden délután 4 órakor kezdődik a kará-
csonyi misztériumjáték, az ún. "Jézuska várás". Jézus születésének történetét a
ministránsok és a hittanos gyermekek adják elő. Mindenkit szeretettel várunk!
Szenteste éjfélkor ünnepi szentmisével 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 temp-
lomunkban. December 26-án, Szent István vértanú ünnepén reggel 8 órakor és
este 1/2 6 órakor tartunk szentmisét. December 27-én, pénteken, Szent János
apostol ünnepén egész napos Szentségimádás lesz templomunkban az utcák
szerinti beosztás alapján. A délelőtt 10 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 ministránsoknak 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, kedden az este 1/2 6 órakor
kezdődő szentmisében adunk hálát az elmúló 2013. esztendőért, annak minden
áldásáért és kegyelméért. A szentmise végén felajánljuk községünket Jézus
Szentséges Szívének és a Boldogságos Szűzanya Szeplőtelen Szívének. Január
1-jén, 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 3-án lesz a hónap elsőpénteke. Engeszteljük Jézus Szentséges Szívét
szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal! Január 6-án, hétfőn Vízkereszt
ünnepe lesz. Január 13-án, hétfőn 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 hozzunk magunkkal!  

Minél többen halljuk meg Mária kérését és vegyünk részt ezeken az engesztelő
ájtatosságokon! 

Hálásan köszönöm mindazoknak, akik munkájukkal, anyagi támogatásukkal,
jó tanácsaikkal és imáikkal segítették egyházközségünket 2013. 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

Kék  fény hírek
Az ünnepi bevásárlásokhoz kapcsolódóan arra szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy lehetőleg őrzött, vagy

jól látható parkolókban hagyják autóikat a lakók, és amikor megvásárolták a karácsonyi ajándékot, azt tegyék a
csomagtartóba, ne hagyják szem előtt. Zsúfolt helyeken, például tömegközlekedési eszközökön nem ritka az, hogy
hangos szóváltással vagy ájulást színlelve terelik el az emberek figyelmét, és így veszik ki a táskából az értékeket.

Szilveszterkor a 3. pirotechnikai osztályba (régen: közepes vagy 3. osztály) tartozó tűzijáték termékeket nagykorú
személyek december 28-31. között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják és a használati
utasításnak megfelelően december 31-én 18 órától január 1-én 06 óráig felhasználhatják, ám petárdázni változatlanul
tilos.

A Novemberi hónapban a Vépi Körzeti Megbízottak működési területén 3 fő elfogásra került, mivel lopás
bűncselekményét követték el. Ellenük büntető feljelentés készült. 2 fő a Szombathelyi Rendőrkapitányságra lett
elővezetve, mivel a részükre kiszabott pénzbírságot nem fizették be. 1 fő ittassága miatt biztonsági intézkedésként a
Szombathelyi Markusovszky Kórházba lett szállítva. A novemberi hónapban 3 fő ellen 40 000 Ft. helyszíni bírság lett
kiszabva, akik a súlykorlátozó táblát figyelmen kívül hagyták, gépjárművükben gyermekét nem gyermekbiztonsági
rendszerben szállította, valamint nem adták meg az elsőbbséget a kijelölt gyalogátkelőhelyen közlekedő gyalogosnak.

Vép KMB.
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Nosztalgia motorokkal és 
hastáncosokkal 

Mi szemnek ingere, mindent
megkaptak azok, akik december
2-án ott voltak a művelődési
házban a Vépi Nosztalgia és
Hobbijármű Egyesület immár
hatodik kiállításán.

Virágh Árpád országosan
ismert gyűjtő és reparátor ezút-
tal is kitett magáért, hiszen 53

olyan kétkerekűt mutatott be, melyek 80-90 százaléka már a feledés
homályában lenne nélküle.

A tárlatot megnyitva Kovács Péter polgármester hangsúlyozta: jó dolga
van annak a városvezetőnek, aki annyi civil szervezetet tudhat településén,
mint amennyi Vépen van. Kiemelte a motoros hobbistákat, akik sok időt,
energiát és munkát fektetnek szenvedélyükbe, hogy láttassák generációkkal a
múlt és a jelen gépcsodáit, értékeit. Tanulni lehet tőlük az összetartást, a
közösség szeretetét, mely másokat is ösztönöz a jóra, a szépre, mondta. 

Már a megnyitó előtt kiderült, hogy itt Kelet és Nyugat nagy motormárkái-
a Porschétől a Pannóniáig, az MZ-től a Berváig, Jawáig, a csillogó, sokmil-
liós Suzukiig minden megtalálható. Aztán jött a másik meglepetés: a Jáde
Hastánc Egyesület bemu-
tatója. – Hát, ha ezt egy
arab sejk látná, nem biztos,
hogy hazaengedné lánya-
inkat, asszonyainkat, szó-
lalt meg valaki. Bizony. A
szépség, a mozgás, a zene,
minden stimmelt. Kár,
hogy a lányokra nem
lehetett szavazni ( bár  a
hírek szerint Habda Viki és Gyűrű Zsuzsa három országos versenyt is nyert
nemrégiben a félprofi kategóriában – a szerk.), csak a motorokra. A nézők
szavazata alapján a legszebb járgány Kajtár Zsolt Yamaha RH-ja lett. A
második és a harmadik helyen Habda Gergő Áprilia RS-e, illetve Virágh
Árpád Czezeta robogója végzett. Mindhárman serleget érdemeltek.   gyz 

Polgármesteri napló
2013. november
26. Vagyongaz-
dálkodási road-
show a megyehá-
zán 2013. novem-
ber 27. Fejleszté-
sek a 2014-20-as
időszakban – kon-
ferencia Zalaka-
roson 2013. no-

vember 28. Új Széchenyi Terv prog-
ramiroda fóruma a szombathelyi
városházán   – Képviselő-testületi
gyűlés  2013. november 29. Önkor-
mányzati nyugdíjasok találkozója a
kultúrházban 2013. december 01.
Meggyújtottuk az első gyertyát adven-
ti koszorúnkon. 2013. december 02.
Kistérségi értekezlet   – Veterán
motoros klub kiállításának megnyitója
2013. december 04. Kismama klub
mikulás ünnepsége.  2013. december
05. 91. születésnapján köszöntöttem
Gulyás Istvánnét.     – A Nefelejcs
Nyugdíjas Klub mikulás ünnepélye
– OTP évbúcsúztató a szombathelyi
színházban   2013. december 08. Az
adventi koszorúnkon a második gyer-
tyát gyújtottuk meg.  2013. december
10. Geodétákkal helyszínelés a
Táncsics utcában.   2013. december
11. Az épületenergetikai pályázat
közbeszerzésének megtárgyalása.
2013. december 12. Répcelak – szo-
ciáldemokrata fórum  2013. december
13. Luca nap az általános iskolában  
– Szépkorúak karácsonyi ünnepélye.
– A labdarúgók évzáró értékelő ren-
dezvénye                  –polgármester–

Anyakönyvi hírek
Házasság: Kántor Erzsébet és
Gombás László

Születés: Pék Róbert és Kemendi
Gabriella leánya Hanna

Haláleset: Kapitány Anna Mag-
dolna (1951.) Jókai u. 16. • Takács
Jánosné Cseresznyák Magdolna
(1927.) Béke u. 37.
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Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
eredményekben gazdag új évet kíván.

KISS ALMÁS Bt.
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A szem mint érték
A szemészeti ellátás
helyzete Vas megyében
A világon közel 285
millió csökkentlátó, eb-
ből mintegy 39 millió
vak és 246 millió súlyos
vagy mérsékelten gyen-
gén látó,  Európában,
viszont 30 millió vak
vagy gyengén látó
ember él. Magyarorszá-

gon közel 70 ezer a vakok és gyengén látó
emberek száma. Hangsúlyozni szeretnénk , hogy a
vakság 80%-a  elkerülhető vagy  gyógyítással
megelőzhető

2004-ben a kórházakat sújtó teljesítmény
volumenkorlát jelentősen megnövelte a szürke-
hályog műtétre kerülő várólistás betegek számát
és elhúzta a tervezett műtét időpontját. Örömmel
tapasztaljuk, hogy 2013-as évben sikerült a
várólistánkat közel 1 évre csökkenteni.

A szürke-hályog műtét kapcsán lehetőségünk
van, állami ellátás keretein belül is, az úgynevezett
nevezett prémium műlencséket is beültetni a
betegek szemébe. Mit is jelent a prémium
műlencse? Ha a betegnek igénye és lehetősége
van, akkor például, kaphat multifokális műlencsét,
amivel közelre és távolra is jól lát egyaránt. Másik
lehetőség, ha valakinek a szaruhártyája nem telje-
sen szabályos, úgynevezett, asztigmatizmusa van,
akkor  a szakszóval tórikus műlencsével ez a
fénytörési hiba is korrigálható. Ez természetesen a
beteg számára gazdasági terhet jelent, mivel az
ilyen típusú műlencséket az egészségbiztosítási
pénztár nem finanszírozza. 

Azt reméljük az idősebb és fiatalabb kol-
légáinkkal együtt, hogy továbbiakban is a kor
igényeit követve, mind a technikai, mind az
elméleti tudás gyarapításával a szemészeti
betegek szolgálatában állhatunk és  elmondhatjuk,
idézve boldog Batthyány Strattmann Lászlót:
„Ki engem betegként felkeres,
az egy barát is már egyben, 
anélkül, hogy valaha láttam volna.“
(1907)               Dr. Bátor György osztályvezető főorvos

Pályázat a régi gázcseretelep
felújítására

Pályázatot adtunk be a LEADER Intézkedési Terv, Vasi Ãrtorony
Közhasznú Egyesület HACS HVS keretében. Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia megnevezése: Közösségi
kezdeményezések támogatása. Pályázó neve: Önkéntes Tűzoltó
Egyesület Vép – Bozzai.
Projekt megnevezése: Helytörténeti gyűjtemény létrehozása és
közösségi tér kialakítása. Helyi történelmünk tárgyi örökségei
intézményeink, civil szervezeteink és a helyi lakosság padlásán
halmozódnak. Évek óta tervezzük egy helytörténeti kiállítás létre-
hozását, de intézményeinkben nincs hely állandó kiállítás létre-
hozásához. 

A régi gázcseretelep födémcsere, homlokzatfelújítás, nyílászáró-
csere, belső burkolatok felrakása és villamosvezetékek cseréje után
alkalmas lenne helytörténeti kiállító- és közösségi tér kialakítására.
A jelenleg lomtárként használt, romos épület felújításával helyet
tudunk biztosítani egy helytörténeti gyűjtemény számára, melynek
segítségével megismerhetjük elődeink tárgyi kultúráját, telepü-
lésünk történetét, ezzel is erősítve a helyi identitástudatot.
A helyi örökségünk megőrzése szempontjából szükséges egy

helyen összegyűjteni és az érdeklődők elé tárni a még fellelhető tár-
gyi emlékeket. A helytörténeti kiállítás kapcsán előadásokat ren-
dezünk. Helytörténészek és a Vépen végzett régészeti kutatásokat
vezető régészek meghívását tervezzük. Az ismeretterjesztő
előadásokon megismertethetjük településünk történetének csak
kevesek által ismert korszakait is. 
A megítélt támogatás összege: 4 860 894 forint.    K.J.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánnak a Salvator Gyógyszertár dolgozói. 

Vép, Kolozsvári u. 1. • Telefon: 94/543-036
Nyitva tartás: H-P: 8-12; 13-17.



Bearanyozták Piroska nénit
Aranydiplomát adományozott
Lakner Györgyné Piroska néninek
a Nyugat-Magyarországi Egyetem
Benedek Elek Pedagógiai Kara.

A kitüntetett éppen fél évszáza-
da, vagyis 1963-ban diplomázott
a Soproni Óvónőképző Intézet-
ben. Első munkahelye Szentpé-
terfán volt, ahol 1960-tól előbb
képesítés nélkül pátyolgatta a ki-
csiket. Ott hét évig tevékenyke-
dett, majd úgy került Vépre, hogy
férjét, Gyuri bácsit tanárnak hívta
az általános iskolába Hatos
Ferenc igazgató. – Óvoda azon-
ban nem volt a községben. A

gyerekek és az én számomra az iskola egy sarkában az egyik szertárból
és folyosórészből hozták létre a foglalkoztatót függönnyel le-választ-
va, emlékszik az ünnepelt, akinek életét Bélteki Lászlóné
kolléganőjével együtt meghatározta ez a döntés. Ünnep volt az a nap
is, amikor – 1969 február1-jén – Kajcsos György akkori tanácselnök
idejében megépült az óvoda első épülete, majd ’91-től bővült a mai
létesítmény, melyben 26 évig dolgozott vezetőként Piroska néni. Mint
mondja, nyugdíjazásáig, vagyis 1993 februárjáig boldog 26 évet töltött
az egyre növekvő gyermeklétszám és kedves kolléganői között.
Később Bozzaiban is létesült megfelelő hely a kicsiknek. Talán a leg-
nagyobb öröme az volt, amikor láthatta: egykori ”gyermekeiből” óvó-
nők, vagyis kollégák is lettek. Szíve csücske ma is ez a pálya, ahol
munkáját szeretett munkatársaival együtt végezhette, mondja visszagon-
dolva a küzdelmes, de igazi nevelőmunkára. 

Jó erőt, egészséget kívánunk, és köszönjük Piroska néni!        gyz    

ARANY DIPLOMA KRÓNIKA
VÉPI
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Nagy János:
Karácsonyi alliteráció
Este, esendő emberek,
gyertya gyullad, gyarló gyermekek;
figyelem, fenyőfa, fénysugár,
viselős világ vigyáz, vár;
csengő csendül,csúcson csillag,
harangszó, hit hűen hívnak.
Arkangyal, arany ajándék,
dallam dédelget: Dicsőség!

Békés barom, bojtár, Betlehem.
Lassú láng lobog lelkemben!
Idegen istálló, igaz ima,
József, jóságos jel, jászol,
menny, malaszt megváltó, Mária:
Példátlan Pár, példás pásztor,
régi remény, ragyogó rend,
ágál áldott álom, advent;
vajúdó várakozás virraszt,
tündöklő titkot teremt…

Éjféli ének, éber éj,
szeretet, születés, szenvedély:
Végtelen világosság vagy,
hozzád húz hű hódolat:
Okos ok, óhatatlan oltalom,
kezem kéretlen kulcsolom,
átitat áldott áhitat…

Örök örömök ölelnek,
Fenséges fia a Földnek!
Kincs, karonülő kiskirály,
köszönt: Gáspár, Menyhért, Boldizsár!

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



SPORTVÉPIKRÓNIKA
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Habda Zsolt EB - ezüstérmes
Habda Zsolt ezüstérmet szerzett
november végén a portugáliai Portó
külvárosában rendezett karate
ESKA Európa bajnokságon. A vépi
fiatalember lapunknak küldött tudó-
sításából kiderül: Zsolt, a magyar
kumite (teljes erővel küzdő – a
szerk.) válogatott befejező embere-
ként az osztrákok, majd az olaszok,
később pedig a lengyelek elleni
győzelmével vitte be a csapatot a
döntőbe. Ott azonban már nem
tudott kiállni ellenfelével az elődön-
tőben elszenvedett kéztörése miatt.
Így ezüstéremmel fejezte be a küz-
delmet. Egyéniben azonban nem
volt ilyen sikeres, mert az első fel-
lépése után egy walesi sportoló
ellen tiltott technika alkalmazása
miatt leléptették.

Gratulálunk Zsolt az EB második helyezéshez!              Gyz

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
16.30-19.00  Színjátszó próba
18.00-19.00  Gyógytorna Ildivel

Kedd: 09.00-10.30 Falugazdász fogadóóra 

16.30-19.30  Foltvarró szakkör (páros héten)

16.30-19.00  Színjátszó próba
16.00-18.30  Német tanfolyam
19.00-20.00  Aerobic 

Szerda: 16.00-19.00  Sakk-szakkör
17.00-19.00  KRESZ tanfolyam

Csütörtök:14.00-16.00  Nyugdíjas klub 
15.30-16.30  Balett
17.00 KRESZ tanfolyam
18.00-19.30  Hastánc Klub 
18.00 -20.00 MEDITÁCIÓ 

(páratlan héten) 

Péntek: 16.00-18,30  Német tanfolyam
18.00 -19.00 Gyógytorna Ildivel 
18.00 Hastánc kezdô
19.00-20.00  Aerobic 

Egyéb programok:

január 13. 13.00   A Don-kanyar 
áldozataira emlékezünk

január 17. 18.00  Közéleti teadélután 
Halmosi Zoltánnal és 
Séfer Rozáliával

január 25. 17.00  Nyugdíjas farsang

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

Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja:
január 09.  Pótszilveszter
január 15.  Névnap
január 23.  Torna
január 25.  Farsang

Kismama Klub: 2014. január 29. 
(szerda) Művelődési ház

Hatos iskola : Januári programok
Január 6. Téli szünet utáni első tanítási nap
Január 10.  13.00 óra Emlékműsor a doni áldozatokért
Január 17. Az I. félév vége
Január 23. Félévi értesítők kiosztása

i m p r e s s z u m
Vépi Krónika (Vép Város Önkormányzatának lapja)
Kiadó: Vép Város Önkormányzata  (onkormanyzat@netkabel.net)
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január
8-án 

17.00 órakor
VÉPEN

a Művelődési Házban.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk minden 

meglévô és leendô vendégünknek.

A Mad Mex várja a mexikói ízvilág kedvelőit!
Tradicionális specialitások mellett, a magyaros konyha remekeivel és 

pizzákkal várjuk vendégeinket!

H-9751 Vép, Kassai u. 73. • Tel.: 0036 94 543 039 • www.mad-mex.hu • info@mad-mex.hu


