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Megalakult az új önkormányzat
Az önkormányzati választásokat követően október 27-én
megalakult Vép Város új önkormányzata. Iszakné
Koszorús Judit, a helyi választási bizottság elnöke ismer-
tette a választások eredményeit. Elmondta: a választások a
törvényeknek megfelelően zajlottak, a voksolás rendben
történt. (A részletekről októberi számunkban
beszámoltunk)

Ezt követően Kovács Péter polgármester és a
képviselők letették az esküt Iszakné Koszorús Judit előtt.
Közben az alpolgármester választáshoz Derdákné Rózsa
Hajnalka vezetésével, Dömötör Gábor és Török Sándor
képviselők részvételével magalakult az ideiglenes
bizottság. Kovács Péter polgármester javaslatára ugyanis
titkos szavazással, nyílt ülésen egyhangúlag megválasztot-
ták Szijj Vilmost alpolgármesternek, aki szintén letette
esküjét. Megalakult a roma  nemzetiségi önkormányzat is,
melynek elnöke Nyári József, helyettese Lendvai Tibor,
tagja Pataki Péter. 

Felújított intézmények 
ünnepélyes átadása

Óriásit lépett előre a modernizálás és a napelemes ener-
giatakarékosság terén Vép városa.  Ugyanis ünnepélye-
sen felavatták az épületenergetikai fejlesztések címszó
alatt pályázati forrásokból felújított Művelődési Házat,
a Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI épületének,
illetve a Városháza energetikai és hőszigetelési beruhá-

zását. A november 15-i ünnepségen részt vett Ágh Péter
országgyűlési képviselő és dr. Kondora Bálint a megyei
önkormányzat alelnöke.(Képünkön az avatás pillanatai.)
A létesítményeket megáldotta Németh Tamás plébános. 

A vendégeket Iszakné Koszorús Judit művelődési-
ház-igazgató köszöntötte, majd az alkalmi műsorban
vastapsos könnyűzenei koncertet adott Szombathely
Város Fúvószenekara Tóth Máté vezényletével. folyt. a 2. old.

folyt. a 2. old.
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Az új önkormányzat
A törvényben előírt napirendek szerint
a képviselők megállapították a pol-
gármester, az alpolgármester, a képvi-
selők, a bizottságok vezetőinek
illetményét, illetve a külsős tagok
tiszte-letdíját. A pénzügyi bizottság
vezetője továbbra is Kóbor Attila lett,
tagjai Varga Gyula, illetve külsősként
Kaj-csos György. Az Egészségügyi,
Szociális Bizottság kiegészült ifjúsági
ügyekkel is, melyek vezetőjének
Derdákné Rózsa Hajnalkát választot-
ták. Tagjai Dömötör Gábor és Török
Sándor, illetve külsősként Takács
Józsefné és Horváth Anita lettek, akik
esküt tettek. Kiss Károlyné jegyző
pedig tájékoztatást adott az össze-
férhetetlenségi szabályokról 

Kovács Péter expozéjában ismer-
tette a 2014-2019-ig tartó programját,
melynek alapvetése a fejlett intéz-
ményrendszer zökkenőmentes működ-
tetése, fejlesztése mellett a városi
arculatterv kidolgozása és munkahely-
teremtés.  A konkrét teendők közt kie-
melte a közlekedési úthálózat fejlesz-
tését, a Deák és Táncsics utcák fel-
újítását, és általánosan a burkolatok és
járdák  karbantartását, javítását.

Kiemelte: elkészítik a leendő vá-
rosközpont kialakításának és a parko-
lási helyek tervét, különös tekintettel a
Fészek épületének hasznosítására.
Fontosnak nevezte a Vép-Szombat-
hely közti kerékpárút megvalósítását.
A munkahelyteremtéssel kapcsolatban
elemezte a meglévő cégek műkö-
dését, az egykori MOL-telepen a
Kompackt Kft. letelepedését, valamint
azt, hogy a jövőben a pályázati lehe-
tőségek kiemelten a kis- és középvál-
lalkozásokra helyezik a hangsúlyt.
Kiemelte a helyi szolgáltatások bőví-
tését, sportcsarnok megépítésének
tervét. – Célul tűzzük ki, hogy Vép
olyan kisváros legyen, melyben min-
den ge-neráció jól érzi magát, s vonzó
a betelepülni vágyó polgárok és a vál-
lalkozók számára is, mondta.

Györe Zoltán

AKTUÁLIS VÉPI

Ünnepélyes átadása
A Vépi Himnusz és egy operarészlet eléneklésével megdobogtatta a
szíveket Pogácsás Zsuzsanna. Aranyosi Ervin: Szívemből adni versét
Tancsics Anna adta elő. 

Kovács Péter polgármester beszédében elmondta: a város költségveté-
sének egynegyedét nyerték meg a pályázattal, vagyis a helyi hő- és villa-
mos energia ellátási igény kielégítésére és a hőszigetelések, ablak és ajtó,
valamint a kazánok cseréjére összesen 126 millió 657 ezer forintot kaptak
úgy, hogy az állami támogatáson kívül még az önerő pályázaton is sikere-
sek voltak. A városnak a beruházások mindössze 716 ezer forintjába
kerültek. A megmaradt önerőből sikerült felújítani a kultúrház főbejárati lép-
csőjét, megvalósítani az akadálymentesítést, és a töredezett bejárati aszfalt
burkolatot térkőre cserélni. A polgármester szerint  köszönet illet minden
közreműködőt és helyi vállalkozást. Közülük a Geomé Kft.-t, a Török
Kft.-t és Kulhay András vállalkozót említette.

Kovács Péter kifejezte abbéli reményét, hogy a jövőben is lehetőségük
lesz hasonló volumenű avatókat tartani, vagyis újabb pályázataik is célba

érnek. Beszédét a további összefogás
igényével Vép Veled felszólítással zárta. Ágh
Péter országgyűlési képviselő szerint Vép a
jövő városa lehet. - Büszkék lehetnek az eddi-
gi eredményekre, és gratulált a képviselő-tes-
tületnek az ötéves város fejlődéséhez, mely-
nek forrásait az EU, illetve a kormány anyagi
támogatásával értek el. Szerinte a következő
években útépítésre, intézményfejlesztésre és
önkormányzati ingatlanhasznosításokra van
szükség. Úgy vélte: a megvalósításhoz fia-
talok, gyermekek születése, a hagyományok
átadása, és további összefogás kell. 
– Legyenek kezdeményezők és használják ki

a lehetőségeket a fejlesztés érdekében, mondta. Az ünnepség végén
Koszorús Judit és Kovács Péter átadták annak a fotopályázatnak a díjait,
melyet az ötéves városi évforduló alkalmával hirdettek.   

Györe Zoltán
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folyt. a 1. oldalról folyt. a 1. oldalról

Beindult a gyártás a Kompackt Kft.-nél
A Kompackt Kft. 2009-ben alapított, magyar tulajdonú, papír csomagolóanyag
gyártásával, forgalmazásával, valamint kiegészítő termékek értékesítésével
foglalkozó vállalat.

Fő profilunk hullámpapír termékek (pl. dobozok, tálcák, elválasztó elemek)
gyártása bármely méretű és minőségű anyagból az egy darabtól egészen a nagy
mennyiségig – vevőink elvárásainak megfelelően.

Cégünk kiemelkedő fejlődésen ment keresztül, minek következtében a
szombathelyi ingatlant kinőttük, és 2013-ban megvásároltuk a régi MOL-telepet
Vépen. 2014 szeptemberétől már itt folyik a gyártás jelenleg 20 fős munkavál-
lalói csapattal. Telephelyünket és gépparkunkat folyamatosan fejlesztjük,
melynek köszönhetően jövőre kismértékben dolgozói létszámunkat is bővíteni
tervezzük.
Megrendelőink számára komplett logisztikai szolgáltatást tudunk nyújtani,
amely a gyártástól kezdve a tároláson át, egészen a kiszállításig terjed.

Kompackt Kft.
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EMLÉKMŰKRÓNIKA
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Megszépült a hősi emlékmű
Az I. világháború centenáriumának jegyében elújították Vas megye talán legszebb I. világháborús hősi

emlékművét Vépen. Az önkormányzat erre a célra 800 ezer forintot nyert a Centenáriumi Emlékbizottság
Emlékmű-felújítási pályázatán, melyhez a képviselőtestület 50 ezres
önrészt tett hozzá. 

Az esti szentmise utáni november 9-i ünnepséget megnyitva Iszakné
Koszorús Judit művelődésiház-igazgató szavalta el Gyóni Géza: Csak
egy éjszakára küldjétek el őket című dühös, fájdalmas versét, majd
Dömötör Gábor képviselő, helytörténész emlékeztetett arra, hogy az
első nagyháborúnak 95 vépi áldozata volt, kiknek tiszteletére már
1919-ben Mechle Béla megyeszékhelyi  építész tervei alapján emelték
az emlékmű felső részét. Azt a gyönyörű és fájdalmas jeleneteket
megörökítő reliefet pedig – mely a háború indításától, a csatába
indulók megáldásán, búcsúztatásán át a rettenet perceit is megörökíti –
Mayer Sándor szombathelyi szobrászművész alkotta meg 1933-ban . A
körbefutó motívumuk közt még látható a trianoni ország szétesésének
szimbóluma is. Szép gesztus volt, ahogy a szónok felolvasta a 95 hős
nevét is.      

A képviselő megköszönte a felújítást segítők önkéntes munkáját.
Kovács Lászlónak az állványozást, Varga Zsoltnak és édesanyjának,
munkatársainak a betűk újra vésését és írását, az egész emlékmű

letisztítását és konzerválását, a Geomé Kft.-nek a térkövezést, Gerencsér Péternek a térköveket, a Török Kft.-
nek a díszkaput,  a Pogácsás Díszfaiskolának és a Pálma virágboltnak pedig az alkalmi díszítést, a koszorúkat
és virágokat. Németh Tamás plébános fejet hajtott a hősök előtt, mondván, hogy a katonák a haza iránti
kötelezettségüket teljesítették. Azt kívánta az újabb generációknak, hogy adja Isten: a fegyverek ropogását csak
filmekből ismerhessék meg. Egyúttal megemlékezett azokról a katonákról is, akik megsebesülve élték át a kínok
kínját, nem tértek haza, s ma sem tudjuk hol élnek  vagy idegen földben nyugszanak. Megemlékezett a II.
világháborús hősökről éppúgy, mint az 1956-os forradalmárokról is, akik szintén a hazáért harcoltak. Ezt
követően megáldotta az emlékművet. A méltó emlékezés közös imával és a szívszorító Fogolyénekkel ért véget.

gyz 
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Tűzoltóink Kenézben mentettek
Betört a víz a mezőkről a kenézi temető környéki házakat is veszélyeztetve október 22-én. A mentési
munkálatokban a Vép-Bozzai Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tagjai szivattyúkkal vonultak a
helyszínre.( képünk)

Kóbor Attila, az egyesület elnöke elmondta: a
korábbi napok hatalmas esőzésének következ-
ményeként a település észak-nyugati földjein
nagymennyiségű talajvíz gyűlt össze, s elárasztotta
a temetővel szembeni 3-4 ház környékét. Az árkok
megteltek, a főúton vízátfolyás alakult ki. Emiatt
homokzsákokkal kellett védeni a házakat. Hét szi-
vattyút állítottak üzembe, hogy a víz utánpótlását a
szemben lévő üres telekre vezessék. A mentést
aznap reggel 7 órától estig végezték a szombathelyi
tűzoltókkal és kistelepülés néhány lakosával együtt. Így sikerült megakadályozni a víz betörését a családi háza-
kba.   gyz

Idősek Klubja decemberi programja
1-jétől - 4- ig 14.00 óra: Karácsonyi díszek: horgolt csillag, harang, angyalka, mécsestartó készítése. • 8-án 14.00 óra: Régi kará-
csonyok felidézése versekkel és dalokkal • 10-én 14.00 óra: Karácsonyi asztaldíszek készítése  • 16-án 14.00 óra: karácsonyi ün-
nepség  • 18-án 13.30. Filmvetítés- Jézus élete
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Diákparlamenter Vépről
Vas megye diáksága küldöttként jelölte az Országos Diákparlamentbe

Pálóczi Dávidot (képünkön), a Hatos
Ferenc Általános Iskola és AMI 8.osztályos
tanulóját. A diákparlament ülését november
21-23 -án Székesfehérvárott tartják, melyen
a megyét összesen nyolc általános-, és
középiskolai diák képviseli. 

Nagy megtiszteltetés a választás a vépi
kitűnő tanulónak, az iskolának és a város-
nak is. Bándoliné Pájer Éva, az iskola
diákönkormányzatát segítő tanár szerint
Dávid rendkívül talpraesett, határozott
személység, aki a helyi diákönkormányzat

elnökeként bátran kiáll az iskola tanulói elé, és határozottan megfogalmaz-
za véleményét, gondolatait. Tekintélye van, hallgatnak rá a gyerekek –
mondta.

Vannak-e problémák, melyekről szeretnél beszélni?– kérdeztük. Dávid
elmondta: megtiszteltetés számára, hogy az október 16-án tartott megyei
diákparlamenti ülésen a nyolc küldött közé választották, egyedüli általános
iskolásként.

Ha szót kap az országoson, kifejti: javítani kell a tankönyvellátáson,
mert iskolájában még mindig több diáknak nincs 8.-os nyelvtankönyve.
Gondot okoz a mindennapos testnevelés is, mert nagyon zsúfolttá vált az
órarend, ami a legjobban az elsősöket érinti. Jó volna, hogy az 5-8. osztály-
ban végig azonos tanár oktasson egy tantárgyat. Fontosnak tartják, hogy a
diákönkormányzat tagjai, Dáviddal együtt aktívan részt vegyenek az isko-
lai rendezvényeken, segítsenek társaiknak, rendet tartsanak az óraközi
szünetekben - mondta Dávid. gyz

Az életmentésről
Miért kell mindenkinek felkészülni arra, hogy
megvédje a számára fontos személyeket a hirte-
len haláltól? – avagy mentsünk egyszerűen és

hatásosan életet!
A hirtelen, váratlan

halál évente Magyar-
országon 20-25 ezer
személy életét rabolja
el, ezzel számos család
tragédiáját, mentális és
egzisztenciális krízis
helyzetét okozva. Vi-
lágszerte átfogó oktatá-
si programok
működnek azért, hogy

a fia-talok és idősebbek körében változzon meg a
szemlélet, a mentális felkészültség és a mini-
málisan elvárható ismeret és készség az
újraélesztése való hajlandóság és képesség tekin-
tetében. 2011 vége óta Szombathelyen és von-
záskörzetében, sőt egyre inkább Vas megyére
is kiterjedően zajlik a Segítés Városa projekt,
amelynek révén ez idáig több, mint 20 ezer ta-
nuló diák és felnőtt vett részt a rövid, csoportos
oktatáson. Ez a képzés szemléltetést követően
gyakorlásból áll, amelynek során az alapszintű
újraélesztéssel kapcsolatos „saját élmény”-re
tehetnek szert a résztvevők. 

A 10-30 fős csoportos képzés motivációs klip
megtekintésével kezdődik. Itt a Weöres Sándor
Színház művészei mutatnak be élethelyzeteket,
amelyekben életmentésre van szükség. A Jordán
Tamás által rendezett jelenetek családi, munka-
helyi és bevásárlóközponti környezetben
bekövetkező rosszullétek „szokványos” módon
zajló eseménysorát és „mentőangyal” segít-
ségével visszafordított és kivédett tragédia elke-
rülését jelenítik meg. Az ezt követő rövid
oktatófilm a helyes teendőket mutatja be.

Ezt követően az Országos Mentőszolgálat
speciálisan felkészült oktatói bemutatják, elma-
gyarázzák a tennivalókat, majd gyakorlás
következik. 

A mintegy 75 perces program végére a
résztvevők képesek: a helyszíni biztonság
megítélésére, a beteg reakcióképesség vizs-
gálatára, segítségkérésre, szabad légút
teremtésére, légzés és keringésleállás megál-
lapítása, 104 hívásra, defibrillátor kérésre, mell-
kasi kompressziók végzésére, befújásos
lélegeztetésre, a keringés visszatérésének
észlelésekor a beteg további észlelésére.

Köcse Tamás  vezető mentőtiszt, szakmai felelős
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Tájékoztatás a karácsonyi segélyről
Mint minden évben, az alkalomhoz kötött karácsonyi segélyt szeretnénk adni
70 év feletti és fogyatékkal élő vépi polgártársainknak, a képviselő-testület
döntése alapján. A segély odaítélésekor vizsgálnunk kell a jövedelmet. A
képviselő-testület a jövedelem határt a mindenkori öregségi nyugdíj (2014.
évben 28. 500,-Ft) 500 %-ban határozta meg, mely összeg 142. 500,-Ft. 

Azok jogosultak a karácsonyi segélyre, akiknek a jövedelme nem halad-
ja meg ezt az összeget.  Amennyiben a fent közölt jövedelemhatár alapján
valaki jogosult a karácsonyi segélyre és igényelni is szeretné, akkor az
Idősek Klubja gondozónői, valamint a Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
munkatársai által az érintetteknek személyesen eljuttatott kérelemnyomtat-
ványt kell kitöltenie és aláírnia. A kérelemnyomtatványhoz csatolni kell az
október vagy november havi nyugdíjáról a szelvényt, vagy folyószámla
kivonatot. Amennyiben a gondozónők nem találják otthon az érintetteket, a
kérelemnyomtatványt bedobják a postaládába. Ebben az esetben a kérelmet
személyesen kell eljuttatni a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalba.
A kérelemnyomtatvány visszajuttatásának határideje 2014. december 8.

A jogosultak számára a 2014. december 11-én 14 órakor kezdődő Idősek
Karácsonyán adjuk át a karácsonyi segélyt, azoknak, akik nem tudnak
eljönni a rendezvényre a képviselő-testület tagjai juttatják el.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Ha a szomszédnak szabad…
Számtalan esetben ezzel kezdi az „elkövető”
amikor megkérdezzük tőle, hogy miként is
gondolja a kerti hulladék elégetése közben,
hogy a tűzbe bekerül sok minden más, amitől
aztán szigorú fekete füstfellegek terjengnek a
város felett. Szinte meg sem hallja a választ,
hogy a szomszédnak sem szabad, és szinte
meg sem hallja az érvelésünket, hogy nem a
fekete felhő mint esztétikai folt, és nem a
terjengő bűz zavar elsősorban bennünket,
hanem az égetés során a pet palackokból és
más műanyagokból a levegőbe juttatott
életveszélyes gázok, anyagok. Néha ilyenkor is
az a válasz, hogy mit érdekli az már őt, és
hangját megemelve kéri ki, hogy fontos
tevékenysége közben megzavartuk. De hát
vépiek! Lehet, hogy ez az ember hátralevő
élete során már nem gyűjt be annyi káros
anyagot a mindenki számára elkerülhetetlen
levegővétel során, ami konkrétan neki kimu-
tatható kárt okozna, de gondolni kellene
gyermekeinkre, unokáinkra, a jövő
nemzedékére.

Amit most a levegőbe küldünk, az lerakódik
a környezetünkben a fákon, leveleken, növé-
nyeken, talajon, tárgyakon. A szervezetből
ezek jó része nem ürül ki, hanem halmozódik.
A ma még meg sem született utódunk már egy
olyan világba nyithatja ki a szemét, veheti az
első lélegzetét, amit mi, ma élők tettünk
olyanná, amitől az életciklusa nagy eséllyel
lerövidül, valamilyen káros betegség jelent-
kezik a szervezetében.Tegyünk róla, hogy
unokáinknak továbbra is a fagyiért kelljen
sorba állni a cukrászda előtt, és ne egy másik
sorba kerüljenek, amelyik a gyógyszertár ajta-
jába vezet.

TEGYÜNK MA A JÖVÃÉRT! Ne fejezzük
be a mondatot úgy, hogy …akkor nekem is
lehet, hanem nyissuk fel mindenki elméjét arra,
hogy a körülöttünk futkosó, és a tüzet tágra
nyílt szemekkel bámuló kisgyermek, esetleg
holnap már a kórházban fogja sápadt arcát a
kiságy rácsaihoz szorítani.

NE ÉGESSÜNK MÙANYAGOT SE
KERTBEN, SE A KAZÁNOKBAN!

Tudom, hogy erre lehet azt mondani, hogy mit
tudunk mi vépiek tenni az egész világgal szá-
molva, de ha itt egy mikroközösség nem
következetes ezen a téren, akkor nem várhatjuk
el, hogy nagyobb tételben ez megvalósuljon.     

LEGYÜNK TISZTÁK! és tegyünk róla, bíz-
zunk benne, hogy lesznek követőink, és nem is

5

Kék fény hírek
A téligumi előnyei. A téligumi több szempontból is eltér a nyárigu-
mitól: A téli abroncsok futómintázata a nyárigumiénál mélyebb és
több lamellát tartalmaz a megfelelő tapadás elérése érdekében.

Mély mintaárkaik nedves időben a felgyülemlett csapadékot kön-
nyen el tudják vezetni. De nem csak a gumi mintázata,
lamellázottsága más: jelentős különbség van a gumi összetételében is,
ugyanis a téligumi nagy mennyiségben tartalmaz szilikon-adalékot.
Ez az adalék teszi lehetővé, hogy a gumi hidegben is lágy maradjon,
és télen is megőrizze a jó tapadási tulajdonságát. Fontos, hogy mind
a négy kerékre felszereljük a téligumit, hiszen csak így biztosítható az
autó megfelelő stabilitása. Ha az autót csak két téligumival szereljük
fel, a menetbiztonság jelentősen csökkenhet, és fékezésnél könnyen
irányíthatatlanná válhat az autó! Az aszfalt hőmérséklete nagyban
befolyásolja a gumiabroncsok teljesítőképességét. A biztonságos
vezetés érdekében nyomatékosan javasoljuk a téligumik használatát,
ha a hőmérséklet 7°C alá esik. Kevesen tudják, de amikor a külső
hőmérséklet 7°C alá süllyed, a nyári gumi sokkal nehezebben éri el a
megfelelő tapadáshoz szükséges hőmérsékletet, és merevebbé,
ridegebbé válik. Ez a merevség a tapadásban, irányíthatóságban és az
úttartásban egyaránt megmutatkozik, és ami talán a legfontosabb:
hátrányosan befolyásolja a féktávolságot is. Azonos sebességnél
mérve a télen nyárigumival közlekedő autó féktávolsága több méter-
rel is megnövekedhet. Vép Kmb.

Pályázat
Vép Város Polgármestere pályázatot hirdet 

jegyző munkakör betöltésére.
Részletek a kozigallas.gov.hu és a www.vep.hu oldalakon.
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EGYHÁZ VÉPIKRÓNIKA

Hatos Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 

decemberi programjai
• December 5. Mikulásnap
• December 10. 14.00 óra Nagycsoporto-
sok iskola-előkészítő foglalkozása: Is-
merkedés a művészeti iskola munkájával
•  December 13. (szombat)
Tanítási nap a szerdai órarend szerint
•  December 19. 17.00 óra 
Az iskola karácsonyi műsora az aulában
•  December 22. – január 2.
Téli szünet, szünet utáni első tanítási
nap január 5. (hétfő)

6

Egyházközségünk programjai
December 5-én lesz a hónap elsőpénteke. Engeszteljük Jézus Szentséges
Szívét szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal!
December 6-án, szombaton délelőtt 10 órától megkezdődnek a karácso-
nyi misztériumjáték, a "Jézuska-várás" próbái a plébánián. Kérem, hogy a
szereplők pontosan jelenjenek meg! December 7-én, vasárnap kérem a
gyermekeket, hogy - ha lehetséges - a reggel 8 órakor kezdődő szent-
misére jöjjenek, mert meglátogatja templomunkat Szent Miklós püspök!
December 7-én, vasárnap az esti szentmisét követően kerül
megrendezésre az első adventi hangversenyünk. A szombathelyi Kálvária
temp-lom közösségeiből verbuválódott 51. Sík Sándor Cserkészcsapat
ének- és zenekara ajándékoz meg bennünket műsorával. December 8-án,
hétfőn Szeplőtelen Fogantatás ünnepe lesz. Azt a titkot ünnepeljük, hogy
Isten Szűz Máriát életének első pillanatától kezdve megőrizte az áteredő
bűntől és annak minden következményétől.Este 1/2 6 órakor kezdődik
templomunkban az ünnepi szentmise.Ennek a szentmisének a keretében
kerül sor az ún. "lelki adoptálás" szertartására a magzatok védelmében.
Kérem, hogy minél többen vállalkozzunk erre a nemes feladatra! Kérem
azokat a Testvéreket, akik már eddig is tevékenyen részt vettek ebben az
imádságos felajánlásban apostolkodjanak barátaik, ismerőseik körében!
December 13-án, szombaton 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 rózsafüzért
imádkozunk, majd a szentmise keretében ünnepélyes körmenettel
hordozzuk körül Szűz 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! December 21-én, advent 4. vasárnapján a délelőtti szent-
misék 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,
szerdán 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 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 templomunkban. December 26-án, Szent István vértanú
ünnepén reggel 8 órakor és este 1/2 6 órakor tartunk szentmisét.
December 27-én, szombaton, 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 min-
istránsoknak a közös imaórája, majd 1/2 6 órakor szentségeltétel és ünnepi
szentmise lesz. A szentmise után borszentelést tartunk Szent János apos-
tol és evangélista közbenjárását kérve.
December 31-én, szerdán az este 1/2 6 órakor kezdődő szentmisében

adunk hálát az elmúló 2014. esztendőért, annak minden áldásáért és
kegyelméért. A szentmise végén felajánljuk községünket Jézus Szentséges
Szívének és a Boldogságos Szűzanya Szeplőtelen Szívének.

Németh Tamás plébános

Rókák a városban
Nagyon megváltozott a világ, már a vadálla-
tok is bejárnak az emberlakta környezetbe. A
jelenség Vépen is tapasztalható, hiszen
rókákat láttak a víztorony környékén, a
Dózsa utcában fényes nappal. Az ok vélhe-
tően, hogy szűkül az állatok természeti
környezete. Megszűnt korábbi
háboríthatatlanságuk az erdőben, s élelmet is
keresnek a lakott területen, ahol talán
„kukázni” is megtanultak. Ezt jelzi már,
hogy az Északi-középhegységben
megjelentek a medvék is. 

Szakértők szerint, ha lakott területen
például rókát látunk, ne menjünk a közelébe,
mert veszett lehet, melynek következ-
ményeibe bele lehet halni. Ezért azonnal
értesíteni kell az önkormányzatot. A Gamesz
munkatársai felkészültek rá, hogy csapdát
helyezzenek ki az állat befogására. Azt
követően pedig a vadásztársaság segítségét
kérik a szükséges intézkedés megtételére.
Kérjük a lakosságot, szívleljék meg a taná-

Tudás Fája Közalapítvány
(adószám: 18886535-1-18)

köszönetet mond mindazoknak, akik
a 2013. évi adójuk 1%-ának felaján-

lásával munkánkat támogatták. A
kapott 386.276 Ft-ot tehetséggondo-

zásra, a tanulók jutalmazására,
versenyeztetésre, sporttevékenysé-

gre fordítottuk. Felajánlásaikat
megköszönve tisztelettel kérjük

további támogatásukat.
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Megyei gyerekügyességi lovasverseny
A Pata-tanyán rendezték meg a Vas Megyei Gyermekügyességi Lovasversenyt október 26-án. A főszervezők,  Németh László

és felesége kitettek magukért, hiszen összesen 12 lovas klub mintegy
száz versenyzője mérte össze tudását a vépi pályán. A Vasból és Zalából
érkezettek kétszáznál több startot teljesítettek, tehát volt aki két paripával
is versenyzett.  A 6-18 éves versenyzők futószáras, önálló ügyességi,
díjlovagló és díjugrató kategóriákban mérették meg magukat. Külön
öröm, hogy a vasiak közül Budai Liza (10), Unger Helga(14), Lakner
Elizabet (13) és a felnőttek közül Rozgonyi László, valamint a vépi csap-
athoz tartozó pápai Tamás Jázmin tett úgynevezett rajtengedély vizsgát,
mellyel nevezhettek a versenyre. Mindegyikük megállta a helyét.
Közülük Budai Liza az E8-as kategóriában az első helyezést szerezte
meg. A kislánytól megtudtuk, hogy évek óta versenyez, s nagyon szereti
a lovakat. Szerinte a ló okos, kedves és szép állat, mely a verseny közben
összenő a lovasával.  Ez az alapja a győzelemnek, mondta. Képünkön a
verseny után Liza szőrén üli meg a lovat. 

A rendezvényt követően az is kiderült, hogy kicsik és nagyok az őszi idő után már a fedett csarnoki edzésekre és
versenyekre is megkezdték a felkészülést. gyz 

Márton-napi liba nemzetiszínű szalaggal
Kedves ünnepséget tartottak Márton napján a művelődési házban a
Vadvirág Művészeti Óvoda kicsinyei november 7-én. A színháztermet
megtöltötték a szülők és a hozzátartozók, akiket Takács Józsefné óvoda-
vezető köszöntött. Ezt köve-
tően Szalai Katalin vezető-
helyettes szólt a Savariában
született Mártonról, az egy-
kori katonáról, akit ember-
sége tett híressé azzal, hogy
köpenyét megosztotta egy
szegény fázó emberrel. A
később szentté avatott
katonából  püspök lett a fran-
ciaországi Tuorsban. Szemé-
lyiségére jellemző, hogy püspökké választása elől a libák óljába bújt, de a
szárnyasok gágogása elárulta őt. Képünkön Tancsics István libái, melyek
gágogásáról a gazda udvarában meggyőződhettek az óvodások.

A hagyományos rendezvényen előbb az óvoda Csillagvirág csoportjának
kedves műsorát láthattuk, melyben vidáman énekelték: – „ Száz liba egy
sorba/ mennek a tarlóra”, majd úgy feleseltek a fiúk és lányok, mintha a
libák gágogtak volna. Aztán a kicsik kézműves foglalkozáson készítettek
papírból, ruhából kislibákat, lámpásokat. Később libazsíros kenyérnek és
teának örülhettek a nebulók. Aztán egy utánfutós biciklin megérkezett egy
igazi liba is, melynek ketrecét nemzetiszínű szalaggal díszítette gazdája,
Kiss Tamás. Meglepetés volt, hogy a liba nem fehér, hanem szürke színű,
mely egyesek szerint a felvidéki szárnyasokra jellemző.  Az est
beköszöntével a résztvevők kis lámpáikat meggyújtva tettek egy kört – ha
nem is libasorban – a templomkertig, meg vissza.                                          gyz

Támogatók:SÜL-MÁR pékség, Vépi Polgárőrség, Kiss Tamás

Orsolya napi
vásár az

óvodában
Vidám vásári hangulat, eszem-iszom,
gesztenyesütés, meleg tea, forralt bor
és önkéntes adományok jellemezték  a
Vadvirág óvoda Orsolya-napi ren-
dezvényét október 22-én. A kicsik
szeme-szája elállt Vali néni csuhé
babáitól, Kuglics Szilvia varrónő
munkájától, Börzsönyiné Horváth
Szilvia ajándéktárgyaitól. – Ilyenkor
nemcsak perecsütés és más finomsá-
gok kóstolása a fontos, hanem a már
kinőtt gyerekruhák cseréje, ajándé-
kozása is, mondta Takács Józsefné
Teréz óvodavezető azt is hozzátéve,
hogy az adományokat és bevételeket a
gyermekek javára fordítják.

gyz

Vépi Vadvirág Művészeti
Óvoda decemberi programja

December 5. Mikulásvárás
December 18. Karácsonyi ünnepély
Helye: Művelődési Ház
Időpont: 16.00 óra
Szeretettel várunk mindenkit!

Anyakönyvi hírek Születés: Mógor Nikolette és Kajcsos Attila leánya Réka

7
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Jótékonysági fúvóskoncert
– Anyagilag is támogatják az olyan általános iskolás gyerekeket nevelő csalá-

dokat, melyek tragikus módon elvesztették  az édesanyát, vagy édesapát, jelen-
tette be a november 8-án rendezett jótékonysági fúvóskoncerten Eredicsné
Horváth Lenke (képünkön), az iskola Szülői Közösségének elnöke. Az árvák
javára 240 ezer forint gyűlt össze.

Az elnök utalt rá: a Hatos Ferenc Általános Iskolában hat ilyen család gyer-
mekei járnak. Közülük négy vépi, egy kenézi, egy pedig bozzaiból való. Az
elképzelés megvalósításához vastapsos koncerttel járult hozzá a
Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar (képünkön), melynek tagjai  szim-
fonikus zenekarra írt örökzöldeket adtak elő Beethoventől Bachon át Erkel
Hunyadi indulójáig vagy Jenei-Koltai Honfoglalás című filmzenéjéig.  

Janászek Ferenc, a zenekar karnagya elmondta: megtisztelő számukra, hogy
részesei lehetnek egy ilyen kezdeményezésnek. Ezt mindjárt az első számmal
– Beethowen Örömódájával – bizonyították ,melyet 2010-ben Rómában is
előadtak XVI. Benedek pápa tiszteletére, akit meghatott műsoruk. Mint mond-
ta, adni jobb, mint kapni, s ezáltal gazdagabbá válnak az emberek. S ezt a
filozófiát vallják a 2002-ben alapított zenekar tagjai is, melynek 4 éves kortól
is vannak „kis művészei”.. A táplániak nívós, ráadásos koncertjét – mely
településhez nagyon jó viszony fűzi a vépieket – meghatottan köszönte meg
Kovács Péter polgármester, akinek reményei szerint hagyománnyá válik a
kezdeményezés, mely az idén meghosszabbítja az adventi ünnepkört. gyz

Polgármesteri napló
2014.10.22 56-
os ünnepély 15:00
Óvoda, Orsolya
napi vásár
2014.10.25 Gyer-
mek lovas verseny
2014.10.27.
16:00 Alakuló tes-
tületi gyűlés

2014.10.28. Helyi kiállító hely
műszaki átadása   2014.11.05. B a -
latonfüred: önkormányzati feladatok
értekezlet   2014.11.06. Győr, ener-
getikai konferencia    2014.11.07. 
Óvoda Márton nap 2014.11.08. SZM
jótékonysági est a kultúrházban
2014.11.09. I. Világháborús emlék-
mű újraszentelése  2014.11.13. Bicik-
li utas megbeszélés Szombat-helyen
2014.11.14. 10:00 SFL
katasztrófavédelmi ellenőrzés
2014.11.15. 11:00 Energetikai pályá-
zat záró-ünnepség

Este tűzoltó bál       -polgármester-

Köszönetünket fejezzük ki id.
és ifj. Dr. Németh Ákos gyógy-
szerész uraknak, a Nefelejcs
Nyugdíjas Klub tagjainak ré-
szére végzett térítésmentes vér-
nyomás és vércukorszint méré-
sért és a sok jó tanácsért.
Tisztelettel a klubtagok
nevében: Kovács János

Négykilós céklák
Néhány deka híján négykilós céklák teremtek Varga Gyula kertjében

(képünk). Az úgynevezett Bíborhenger fajta zöldség
hatalmas méretét vélhetően a jól megtrágyázott föld és
a gazda szeme hizlalta ekkorára. 

A téli és kora tavaszi, rostokban gazdag növény szu-
perzöldség: ugyanis gazdag vasban, foszforban, kalci-
umban, nitrátban és antioxidánsokban. Kiváló
vérképző és májtisztító hatású. Gyógyítja az influen-
zát, jó gyomorsav ellen, fejleszti az állóképességet,
csökkenti a daganatos sejteket és a vérnyomást,
értisztító- és tágító hatású. Levelei is könnyen

emészthetők, csillapítják a fej és fogfájást. Tehát érdemes termeszteni. gyz

Legyen Ön is a
Szerkesztőnk!

-Történt valami a környezetében,
ami érdekes?
-Van valamilyen ötlete, ami mást is
érdekelhet?
-Szervezni szeretne valamilyen
programot?
Írja meg, küldje be, vagy csak
hívjon fel bennünket, és mi besz-
erkesztjük az újságba. Várjuk
folyamatosan javaslataikat, ötlete-
iket, írásaikat, képeiket. Tegyük
együtt még érdekesebbé a Vépi
Krónikát!
email:onkormanyzat@netkabel.net
telefon: 06-20-500-5509
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Száz katonadal Sinkó Páltól
Az I. világháború centenáriumára 100 katonadal címmel énekes könyvet írt Sinkó

Pál helyi notabilitás. Mindenki Pali bácsija legújabb
művét november 13-án mutatta be a Nefelejcs
Nyugdíjas Klubban. (képünkön)

Sinkó Pál bevezetőjében elmondta: ahogy
távolodunk az időben az első nagy háborútól, úgy
merülnek feledésbe azok a nóták, melyeket a frontra
induló-, és ott lévő katonák énekeltek jó-, vagy
rosszkedvükben, egymás bátorítására, honvágyuk
kifejezésére vagy a távoli családra, szerelmekre
emlékezve. – Ezeknek a daloknak az ideje azonban
lejárt, lassan elfelejtették, ezért is fontos a mű, mely
megőrzi a jövőnek a nótákat, fogalmazott Pali bácsi
azt is hozzátéve, hogy művét átadta Hende Csaba
honvédelmi miniszternek, aki köszönettel fogadta az
alkotást. 

Az előadás közben arról is meggyőződhettek a jelenlévők, hogy milyen sokoldalú
az alkotó, aki nemcsak aranydiplomás mezőgazdasági gépészmérnök, mérnök-tanár,
fizikus, népzenész, dalírói, fafaragó, költő, de volt birkózó, edző és bíró, sőt régész
is. Utóbbit azzal bizonyította, hogy szerinte a településen, az Alkotmány utcában a
föld mélyén rejtőzik egy 2500 éves kelta temető is, melyet fel kellene tárni.

9

Vépi „hamutiprók” kánkánja
Aki azt mondja, hogy kánkánt csak a hölgyek tudnak járni, az nem volt még a Vép
-Bozzai Önkéntes Tűzoltó Egyesület báljában. Ezért nem is láthatta november 15-én
este a „ vépi hamutiprók” fergeteges táncát. A nőnek öltözött parókás fiúk mindent
megtanultak, amit Offenbach zenéjére el lehet képzelni. A bárzongorista ezúttal
Dömötör Gábor volt. Ám a legnehezebb bizonyára nem a szoknya fellebbentése volt
hátul, hanem a spárga. Vastaps és füttykoncert volt a jutalom. Még a Savaria Centrum
Táncegyüttes lányai is dőltek a nevetéstől.  

Tehát a siker frenetikus volt a jótékonysági tűzoltó bálban, melynek bevételét
védőfelszerelések javítására fordítják. ( A spárga után szükség is lehet rá.) A kétfogá-
sos finom vacsora után Kámán László szolgáltatta a zenét, melyre hajnalig ropta a
nagyérdemű.             Gyz

A Mıvelődési Ház programjai
Hétfő: 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

Szerda: 9.00-11.00   Falugazdász fogadóórája

16.00-19.00  Sakk-szakkör

16.30-19.00  Színjátszó próba

Csütörtök:14.00-16.00  Nyugdíjas klub 

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:
december 1. 18.00 

MOTORKIÁLLÍTÁS  megnyitó
december 3. 18.00 Helytörténeti kiál-

lítótér átadás
december 11. 14.00 Idősek Karácsonya
december 12. 10.00 Védőnői értekezlet
december 14. 18,00 Tudásünnep 2014  
december 18. 17.00 Óvoda Karácsony
december 21. 18.00 Tudásünnep 2014

Sztárkarácsony

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

Nefelejcs Nyugdíjas Klub program
december 4. Mikulás várás
december 11. Névnapok
december 18. Karácsony
Az összejövetelek csütörtökönként 14.00
órakor kezdődnek, minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
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Jól zárt U-15 és U-18-as csapatunk 
Labdarúgóink az elmúlt fordulókban a következő
eredményeket produkálták.
Felnőtt: Vép-Király 2-2 • Vép-Szentgotthárd 1-2 •
Celldömölk-Vép 5-0  • Vép-Vasvár 0-0
U-21: Vép-Szentgotthárd 1-2  • Celldömölk- Vép 5-0

Az U-15-ös csapatunk már befejezte az őszi szezont és az
előkelő 4. helyen várja a folytatást. A záró fordulót követően
az U-18 és U-15-ös csapatunknak már megtartottuk a
félévzáró értékelést.

Takács Csaba az U-15 csapat edzője gratulált fiainak, de
hozzátette, hogy néha nem azt nyújtották a fiúk, amit ő
szeretett volna látni a pályán. Kiemelte Nagy Mártont ő lett
a csapat házi gólkirálya, Beke Bálint minden edzésen részt
vett. U-18-as csapatunknak is megtartottuk a félévzárást,
Török Richárd edző gratulált a csapatnak a 3. helyhez, cél-
ként tűzte ki az előrelépést a 2. helyre. Sokan voltak, akik
már az U-21-es csapatban is játszottak és még játszanak is.
Értékelés után Bezdi József és Németh Zoltán által készített
langallót fogyasztották el a gyerekek. 

Kis pihenő után téli alapozással készülnek fiaink a minél
jobb tavaszi folytatásra.       Németh Attila

december 2-én 
17.00 órakor

VÉPEN
a Művelődési Házban.

Könyves „kalitka”
Kültéri olvasási lehető-
séget kínál a művelődési
ház környékére érkezők-
nek a helyi könyvtár. 

A képen látható kis
könyves „kalitkában”
népszerű műveket, még
egy bibliát is elhelyeztek
egy pad mellett, hogy
aki várakozik, pihen
vagy csak nézelődik ne
töltse feleslegesen

idejét. Vagyis kivehet egy-egy művet a dobozból.
Az ötlet Kovács Péter polgármestertől származik,
aki a partiumi Nagykároly városában látta az
eredeti, olvasásra, művelődésre csábító lehetőséget. 

A könyves doboz oldalára természetesen
kifüggesztik a Vépi Krónika éppen aktuális számát
is. A padon olvasóktól csak azt kérik, hogy ne csak
kivegyék, tegyék is vissza a könyveket a dobozba.
Köszönjük.   gyz

.
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Szeretném felsorolás szerűen felhívni a figyelmet az idei év 
karácsonyig tartó időszakára

betervezett vépi rendezvényekre.

Programok 2014. karácsony
2014. 11. 22. 14:00 Karitász: Erzsébet napi teadélután – kultúrház
2014. 11. 26. Tudás Fája: Kovács Kati koncert – kultúrház
2014. 11. 28. 14:00 Önkormányzat: Önkormányzati nyugdíjasok találkozója – kultúrház
2014. 11. 29. 18:30 Vépi sportkör: szezonzáró megbeszélés - sportpálya
2014. 11. 30. Az első adventi gyertya meggyújtása a reggeli mise után – főtér

Egyházközség: templomi koncert az esti mise után kb. 18:30 - templom
2014. 12. 01. 18:00 Motoros klub: Veterán motoros kiállítás megnyitója – kultúrház
2014. 11. 03. 18:00 Helyi kiállítótér megnyitása – kiállító tér, kultúrház
2014. 12. 07. A második gyertya meggyújtása – főtér

Egyházközség: Koncert kb. 18:30 - templom
2014. 12. 11. 14:00 Önkormányzat: 70 év felettiek karácsony – kultúrház
2014. 12. 14. A harmadik gyertya meggyújtása. – főtér

Tudás Fája: második koncert
2014. 12. 16. 14:00 Idősek klubja: Karácsonyi rendezvény – idősek klubja
2014. 12. 15-21. Szeretet vendéglátás a városháza előtti téren
2014. 12. 18. Óvoda: Karácsonyi műsor – kultúrház
2014. 12. 19. Iskola: Karácsonyi műsor – Aula
2014. 12. 20. Bozzai: Szeretet vendéglátás – Bozzai faluház
2014. 12. 21. A negyedik gyertya meggyújtása – főtér
Tudás Fája: harmadik koncert
2014. 12. 22. Évzáró testületi gyűlés - Bozzai
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