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Lesz pénz a vépi kastély
felújítására 

Lesz pénz a vépi Erdődy kastély felújítására.
A kormányzat újraindította a Nemzeti
Kastélyprogramot, közölte L. Simon László, a
Miniszterelnökség államtitkára azt követően,
hogy Ágh Péter országgyűlési képviselő a
Parlamentben kérdést tett fel a Miniszter-
elnökséget vezető miniszterhez a vépi
Erdődy -, illetve a vassurányi Schilson

kastélyok felújításának szükségességével
kapcsolatban. 

Az államtitkár elmondta: a Nemzeti
Örökségvédelmi és Vagyongazdál-
kodási Központnak 2015. március
31-ig kell elkészítenie az értékes
ingatlanokra vonatkozó koncep-

ciót, majd a kormány elé terjesz-
teni a finanszírozási szerkezet-

tel együtt. Ez Kovács Péter pol-
gármester szerint is azt jelenti, hogy

nem volt hiábavaló a település és a
DASzK vezetőinek sok évtizedes
küzdelme a leromlott kastély fel-

újításáért, ami úgy fog megvaló-
sulni, hogy az épület állami
kezelésbe kerül. 

3. Kovács Kati koncert • 5. Helytörténeti  • 7. 25 éves a TEKE  • 8. Férfiöröm • 10.  Divatbemutató

Szépkorúak karácsonya
Megünnepelték, megajándékozták és megven-
dégelték a 70 év felettieket karácsony „elő-
estéjén” december 11-én. A művelődési ház-
ban tartott ünnepségen 135-en jelentek meg
a 357 szépkorú közül. A nívós rendez-
vényen résztvevőket Iszakné Koszorús
Judit köszöntötte, majd Sövegjártó
Andrea Csillag ablakok című szavalata
hangzott el. Ezt követte a kicsik balett-
kara, amelynek tagjai Csajkovszkij
Diótörőjéből a Virágcsengő rész-
letet táncolták el nagy sikerrel.

Kovács Péter polgármester
köszöntőjében utalt az év
folyamán lezajlott három vá-
lasztásra, mely zökkenőmen-
tesen és nyugodtan ment
végbe. Kitért rá, hogy az
önkormányzat igyekezett
fejleszteni a kisvárost, melynek
eredményeként napelemes- és
hőtechnikai rendszerek készültek
el az iskola, az óvoda a művelő-
dési ház, valamint a polgármes-
teri hivatal infrastruktúráját
javítandó. 

Békés, boldog új évet!
Ilyenkor az év utolsó napjainak közeledtével végiglapozzuk a naptárat, melyet nemsokára a többi régi naptár mellé
teszünk a fiókba, és csodálkozva nézzük az év során tett bejegyzéseket. Visszagondolunk egy-egy szó mögötti
eseményre, rendezvényre, mosolygós, nevető arcra, meghatódott tekintetre.

Idén is bőven voltak olyan események városunkban, amire a későbbiekben is szívesen emlékszünk,
meghatározzák a jövőnket, fontos mérföldkövek a fejlődésünk szempontjából.

A hagyományos éves rendezvénysorozatból kiemelem a Tündérkertes faültetést, ahol megválasztása után
először jelent meg nálunk új képviselőnk Ágh Péter, és felavattuk Bene Tibor faragott fa szobrát (KÖSZÖNJÜK!)
is a kultúrház udvarán. folytatás a 2. oldalon

folytatás a 4. oldalon
folytatás a 4. old.

KRÓNIKA

Kellemes 

karácsonyi 

ünnepeket, és 

eredményekben gazdag 

boldog új évet kívánnak 

minden vépi lakosnak
a Vépi Krónika munkatársai
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Békés, boldog új évet!
Kiemelem még az iskolánk

névadójáról megemlékező hét
rendezvényeit, ahol kellő tisztelettel
emlékeztünk meg Hatos Ferenc igaz-
gató úrról.

Jól sikerült a városnapi rendezvényünk
az 5. Világ Közepe Fesztivál, mely kap-
csán régiós jelentőségű méhész
konferenciát tartottunk, idén először
Tasnádról, a testvérvárosból is
köszönthettünk fellépő-ket a nagyszín-
padon, és profi koncertet adott a Lord
együttes.

Egész évünkre nyomta bélyegét, de
november 15-én ünnepélyesen is átadtuk
az elkészült energetikai beruházásainkat,
melyek jelentős működési kiadás csökke-
nést jelentenek a városnak.

Még fülünkben a Boglya együttes
muzsikájának utolsó dallama, hiszen
december 3-án adtuk át a helytörténeti
kiállító és közösségi teret, ahol a zenekar
is fellépett.

Ilon Gábor
(képünkön)
pedig Vép
régészeti ása-
tásairól tartott
roppant érde-
kes előadást.
És még annyi
minden tör-
tént, ami tán több oldalt is megtölthetne, bár azért, ha valaki végiglapozza a krónikánk
eddig megjelent 11 számát, meglehetősen hű képet kap 2014-ről.

Idén háromszor is választottunk, és  most már elmondható, hogy ezek a választások
nem hoztak nagy meglepetéseket, ami azt jelenti, hogy a lakosság egyetért céljainkkal,

mögöttünk áll abban, hogy a szűkös anyagi forrásainkat pályázati támogatásokkal megtoldva, határozott lépésekkel
haladjunk egy jól szervezett, takarékosan működő, és egyre városiasabb település kialakítása felé.

Köszönöm a lakosság egész éves támogatását, és kérem, hogy az ünnepek alatt kicsit megpihenve, lazítva
készüljünk fel a jövő évek feladataira.

Karácsonykor fokozottan figyeljünk a közelünkben élő magányos emberekre, akiket ilyenkor erősebben kell biz-
tosítani arról, hogy nincsenek egyedül, embertársaik között élnek.

A szeretet ünnepe meghitt családias órái után mindenkinek vidám és gondtalan óév búcsúztatót, a jövő évre sik-
erekben gazdag, egészséges, boldog új évet kívánok.            - Kovács Péter polgármester

AKTUÁLIS VÉPI

Adventi gyertyagyújtások
Meggyújtották a város adventi koszorúján lévő gyertyákat. A kará-
csonyi várakozás és öröm első lángját november 30-án, a reggeli
szentmise után lobbantották lángra. Németh Tamás plébános utalt rá,

hogy a lámpás ke-
reszteződésben lé-
vő koszorút látva a
közlekedők mesz-
szire viszik a város
jó hírnevét. A kará-
csonyi készülődés
pedig emlékeztet a
Megváltó születé-
sére, melynek fé-
nyében igyekszünk
átadni szeretetün-
ket, mondta. Majd
Iszakné Koszorús
Judit elszavalta Ró-
nai György: Advent
első vasárnapján
címı versét. Szijj
Vilmos alpolgár-
mester köszön-
tőjében kitért az

ünnep V.-VI századi eredetére, a reményteli várakozásra, s arra, hogy
Vépen hagyomány a gyertyák nyilvános meggyújtása. Ez arra is
emlékeztet bennünket, hogy Isten úgy szereti a világot, hogy egyetlen
fiát adta nekünk, mondta. Este pedig adventi Gospel-koncertet adtak a
templomban a WEEB-színpad tagjai. A második gyertyát Kiricsi
Miklós, az Egyházközség elnöke gyújtotta meg. Kovács Péter pol-
gármester azt kérte: az ünnepig öltöztessük virágba a szívünket. Azóta
ég már a harmadik gyertya is.    gyz

folytatás az 1. oldalról
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Kellemes karácsonyi ünnepeket, és eredményekben gazdag boldog új évet kívánnak 

minden kisóvodásuknak és Vép város lakosainak a Vadvirág Óvoda dolgozói

KRÓNIKA
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JÓTÉKONYESTKRÓNIKA

Jótékony est Kovács Katival - A Tudás Fája ünnepe
„Az, hogy szép volt, nem vitatható”. Még fülünkben zeng a dal, szemünk előtt és agyunkban pedig még egy jó
ideig ott lesz a Kossuth-díjas Kovács Kati. A humoros, táncos lábú, a közönséggel kedvesen beszélgető rend-
kívül tehetséges énekes november 26-án tisztelte meg a Tudás Fája Közalapítvány meghívására a város apraját,
nagyját a művelődési házi koncerten.

A vendéget előbb Molnár Krisztina, a civil szervezet elnöke köszöntötte. – 91 kislemez, 60 tv műsor, 33
album, 20 filmszerep. A legendás személyiség a szeretet szolgálója, aki 1965 óta öt kontinensen adott koncertet.
Hat nyelven, 11 országban, 80 kiadásban jelentek meg felvételei. Az év énekesének választották Angliában és
Németországban, - mondta. Majd Gagyi Levente, a Vas Megyei Önkormányzat civil és nemzetiségi bizottságá-
nak elnöke köszöntötte az énekesnőt. – Egy alapítványnak akkor van jelentősége, ha hozzájárul ahhoz is, hogy
egy adott közösség erősödjön, az emberek közötti kapcsolat tovább szilárduljon úgy, hogy egyben a régi értékek
megőrzéséhez is hozzájárul. Vépen ez történt, - mondta, azt is hozzátéve, hogy a megyei önkormányzat 50 ezer
forinttal járul hozzá az alapítvány céljainak megvalósításához.

Kovács Kati azzal kezdte, hogy „nem leszek a játékszered”, és nem is lett. Inkább pajtásai lettünk mindannyi-

an, akik a ’60-as évektől kezdődő slágereit vele együtt énekeltük, dúdoltuk. Volt kétórás napsütés, öröm és vastaps
többször is. Együtt emlékeztünk a Régi házra, Egy hamvas arcú kisgyerekre, s arra, hogy Úgy szeretném
meghálálni. Szemmel láthatóan hálás volt a közönséggel kialakult kapcsolatért Ã is. Mi meg a felé áradó
szeretettel és virágcsokrokkal köszöntük meg azt, hogy itt volt. Nemcsak viccelt, s kereste „Józsit”, hanem még
Honthy Hannát, Szandit is parodizálta pár dallam erejéig. Egyszerűen bájos volt, még akkor is, amikor
elmesélte, hogy gyorshajtás miatt meg akarta büntetni a rendőr, aki végül azért nem tette, mert társa azt mond-
ta: - Hát nem ismered meg ezt a közismert hölgyet, aki a Koncz Zsuzsa? Aztán kicsit énekelt japánul, mesélt
orosz történeteket, köszöntött litvánul, s végül Csillag lett. Merthogy így szólította meg egy hatalmas virág-
csokorral a kezében Kovács Péter polgármester, - Kati kiegészítette, hogy EGRI Csillag, merthogy Egerben
született, és nőtt fel, aki köszöntője elején elmondta: ő már gyerekkorában is ismerte, sőt szerelmes volt Kovács
Katiba, akivel azóta is jóban van. Mindenki meglepetésére kiderült: egy másik Kovács Kati is jelen volt, aki ma
már Szijj Vilmos felesége.  Így lett egyből egyszerre három Kovács a színpadon, a művésznőből pedig Egri
csillagos. Ezt követően Nagyné Tancsics Ildikó iskolaigazgató, a Tudás Fája Közalapítvány, és a Söjtöri Sport
Kft. is ajándékokkal kedveskedett. (Katinak, akinek kedvenc sportja a tenisz, tenisz kellékeket adott át). Aztán a
színpadon túl is gratulációk, dedikálások, ismerkedések.

„Mit remélsz, mit remélsz”, tehetnénk fel a kérdést: A válasz: még sok ilyen nívós rendezvényt a leendő
sportcsarnokban is. Mert most is kicsi volt a hely.       Györe Zoltán
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Békés karácsonyi 

ünnepeket és boldog

új évet kívánok 

minden vásárlómnak.

Pálma virágbolt

Lesz pénz a vépi kastély felújítására 
Gróf Erdődy Lászlót nagy örömmel tölti el a kormányhatározat,
mely szerint ősei kastélya bekerült
a felújítandók közé, mondta
lapunk kérdésére a család leszár-
mazottja, aki Pecölben él, de
jelenleg Münchenben tartózkodik.
Hozzátette: Ã úgy tud hozzájárul-
ni a felújításhoz, hogy szívesen el-
mondja gyermekkori ismereteit a
kastélyról, a parkról, illetve ren-
delkezésre bocsátja édesapja,
Ferenc gróf feljegyzéseit,
dokumentumait az épületről. 
Mindemellett „idegenvezetést” is
vállal.

Modernizálják a
DASzK helyi
intézményét

– A kormányzat stratégiai fontosságúnak tartja a mezőgazdasági
szakképzés fejlesztését, mondta Román István, a

F ö l d m ű v e l é s ü g y i
Minisztérium helyettes
államtitkára (képünkön), aki
látogatást tett december 2-án
a DASzK vépi iskolájában.
A sokrétű iskola feladatairól
Hollósi Éva igazgató tájkoz-
tatta a politikust. Elmondta,
hogy helyben 300 hektáros
tangazdaságuk is van. Mint
kiderült, ez pedig a Darányi
program részeként a földtől
az asztalig megfogalmazott
elvárás alapján – termelés,
értékesítés, tudás – előny,
hiszen a vendég szerint a

tárca a tangazdaságok meg-erősítését tervezi a duális szakképzés
részeként. – A gyakorlati tapasztalatokat adó tangazdaság nélkül
ugyanis nem képzelhető el a képzés kiterjesztése, – mondta. –
Tehát lesz forrás a géppark és eszközállomány modernizálására.
Mindez Vépen azért is indokolt, mert az ország egyik
legnagyobb agrárképzője a rosz-szabb állományúak közé
tartozik – fogalmazott az FM vezető. Jó hír az is, hogy EU-s, és
vidékfejlesztési forrásokból juthat az intézmények területén lévő
kastélyok felújítására is. Összesen mintegy 40 milliárd forint jut
erre a célra. Így a félévszázados elhanyagoltság után az ener-
giatakarékossági program keretében lesz forrás az Erdődy-kasté-
lyra is, melynek meg kell majd találni a képzéshez passzoló
funkciókat, mondta a helyettes államtitkár.                 

Szépkorúak karácsonya
Jelentősnek tartotta a helytörténeti kiállítás és
rendezvénytár épületének létrehozását az egyko-
ri gázcseretelep helyén, illetve a Hunyadi és

Bihari utcák felújítását. Mint mondta, más utcák
felújítását is tervezik. Egyúttal megköszönte,
hogy elképzeléseik megvalósulását támogatták a
szépkorúak épp úgy, mint a civil szervezetek.
Külön kiemelte a Katona-kenyér, Fenyvesi
Károly és cége, Balikóné Rózsika, Fekete
Sándorné, a GAMESZ, a Hivatal és az Idősek
Otthona dolgozóinak segítségét az ünnepség
megrendezéséhez. Egyúttal virágcsokorral
köszöntötte a legidősebbeket: Novákné Ili
nénit,üveg borral pedig  Maróti Józsefet, illetve  a
születésnapját ünneplő Szigeti Miklóst.

Kovács Péter ezt követően békés és kellemes
karácsonyt és ajándékokat kívánt a fa alá a jelen-
lévőknek, s mint mondta, abban is biztos, hogy a
város 2015-ben is gyarapodik majd.

Alkalomhoz illő verset mondott Horváth Jószef-
né Irénke és Sági Józsefné. Dalaikkal szintén ünne-
pi hangulatot varázsoltak Katzler Hilda vezetésé-
vel a WEEB-színpad tagjai, Tóth-Vásárhelyi Ilona
pedig külön is énekelt.                             gyz.

folytatás a 1. oldalrólfolytatás a 1. oldalról
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Hely a helytörténeti gyűjteményeknek
Méltó helyük lesz a helytörténeti gyűjteményeknek Vépen azzal, hogy
december 3-án felavatták az egykori gázcseretelep épületének
felújításával elkészült létesítményt a művelődési ház mögött. Az
egyesület 5 millió forintot nyert a közösségi tér kialakításának költ-
ségeire, melyben egyúttal megnyílt az első, a Vép-Bozzai Önkéntes
Tűzoltó Egyesület relikviáit bemutató kiállítás.

Kovács Péter polgármester karácsonyi ajándéknak minősítette az
épület elkészültét, melyben a múlt tárgyi emlékeivel ismerkedhetnek
meg az érdeklődők, akik egyben közkinccsé is tehetik itt-ott feltalált
családi relikviáikat. Egyed László alezredes, a Vas megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság tűzoltó főfelügyelője emlékeztetett a helyi
tűzoltóság  1880-as létrejöttére. Utalt rá, hogy mindig is fontos volt az
élet védelme, s az ahhoz szükséges szervezet, technika létrehozása. – A
múlt ápolása a jövőről való gondoskodást is jelenti – mondta. Ezt
követően a szónokok és Csizmadia Fanni Bozzai polgármestere
(képünkön) felavatták Vép új intézményét.

Az avatást követően a Boglya Népzenei Együttes Veres Nikoletta
énekessel együtt vastapsos műsort adott, majd Ilon Gábor régész: Miről
vallanak a régészeti emlékek Vépen címmel tartott kétórás tudományos
ismeretterjesztő előadást. Ebből kiderült, hogy a településen 40
régészeti hely létezik, melyek az őskortól 79 korszak emberi
jelenlétéről nyújtanak tanúbizonyságot.                                       gyz 

Idegenforgalmi adót vezetnek be
Idén is takarékos gazdálkodás, megfontolt
költekezés és a pályázatok segítségével
komoly fejlesztések megvalósulása jellemezte
az önkormányzat működését, hangzott el a
város és Bozzai község képviselő-testületének
együttes ülésén november 27-én. 

Ennek ellenére az országos gyakorlatnak
megfelelően idegenforgalmi adót vezet be az
önkormányzat. Ennek mértéke a jövő évtől
vendégéjszakánként 250 forint lesz (– egy
sör ára – a szerk.).  – A számítások szerint
Vépen, például a DASzK kollégiumában
évente mintegy 1400-an foglalnak szállást. A
vendégéjszakánkénti 250 forintból évente
ugyan csak mintegy 350 ezer forintnyi összeg
folyik be a szállásadó kasszájába, de az
állam minden egyes forint mellé két év múlva
még 1,5 forintot tesz hozzá, ezzel is növelve a
turizmus fejlesztésére szánt költségeket –
mondta Kovács Péter polgármester. Az
ötletadó Varga Gyula képviselő hangsúlyoz-
ta: a vendégfogadók kötelessége az IFA-adó
alkal-mazása, mely arra is jó, hogy az
esetleges károkozás költségei megtérüljenek.

A képviselők áttekintették a kisváros
2014-es költségvetésének háromnegyedévi
helyzetét, melyre jellemző, hogy a bevételek
és kiadások egyensúlyban vannak. Az intéz-
ményrendszer jól működik. Ez felelősség-
teljes gazdálkodást jelent. A képviselők
azonban csalódásuknak adtak hangot amiatt,
hogy a kormányzat ígérete ellenére még
mindig nem utalta át azt a 112 millió forintot,
melyet az adósság nélküli gazdálkodás okán
ígért Vép város önkormányzatának. – Ez a
pénz a Deák és Táncsics utca teljes felújí-
tására volt betervezve – mondta Kovács Pé-
ter polgármester azt is hozzátéve, hogy min-
den fórumon felveti az ügyet, s többször
kérte Ágh Péter országgyűlési képviselő
segítségét is. Ezt követően áttekintették a
2015-ös költségvetési koncepció főbb téte-
leit, melyet a nyugdíjba vonuló Kiss Károly-
né jegyző a működési gazdálkodás alapele-
mének jellemzett. Az együttes ülésen kide-
rült, hogy Bozzai község önkormányzatának
költségvetése az állami támogatások csökke-
nése miatt jövőre kevesebb lesz, mint 2013-
ban., ezért a közös óvoda fenntartásához hi-
ányzik egymillió forintjuk. Ezt Kovács Péter
javaslatára, a jó együttműködés szellemében
Vép átvállalja. Ennek ellentételezésére Csiz-
madia Fanni polgármester kérésére abban
állapodtak meg, hogy a kistelepülés két mű-
szaki szakembere éven át a Gamesz-nak be-
segítve” dolgozza” ezt a költséget.    gyz

Boldog karácsonyi ünnepeket 
és eredményekben 
gazdag 

új évet kíván 

a
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EGÉSZSÉG KRÓNIKA
VÉPI

Egészségnevelési hét az óvodában
Nem lehet elég korán kezdeni az egészséges életre, táplálkozásra, a
betegségek megelőzésére, esetleg az életmentő beavatkozásokra való

nevelést. Ez a tanulsága az Egészségnevelési hétnek, melyet november18-
20-án rendeztek Vépen a Vadvirág Óvodában.

Szinte hihetetlen, hogy a kicsik nemcsak megértették, hogy meg lehet
menteni egy ember életét például újraélesztéssel, hanem meg is
próbálkoztak a technika elsajátításával a megyei mentőszolgálat szakem-
bereinek segítségével. Persze azt nem lehet elvárni tőlük, hogy kicsi
korukban az útszélén is segítsenek, de a tudatukban már benne van a
lehetőség. És az is, hogy nincs olyan nagyfokú félelmük egy ilyen
helyzetben, mint mondjuk az ilyen téren „tudatlanoknak”. Ehhez nagyban
hozzájárult a Horváth Balázs mentőtiszt, a Segítés Városa egyik vezető
oktatója által az óvodába küldött Nagy Tamás és Fister Zoltán, akik
kedvesen és érthetően tanították az újraélesztési technikát gyereknek és
szülőnek egyaránt. 

Mindezek mellette csak csodálni lehet az óvoda nevelési gyakorlatát,
mely ebben az esetben is konkrétumokat szolgáltat. Vagyis nemcsak
leköti a gyerekek és a szülők figyelmét például azzal, hogy „autós mozit”
csinál papírdobozokba ültetve a nézőket a mesefilmek vetítéshez, hanem
zöldség- és gyümölcstálakat készít, és kínál gyereknek, szülőnek
egyaránt. De előadásokkal, védőnők és Németh Ágnes pszichológus
bevonásával tanácsokat is adtak számtalan váratlan dolog megoldására.
Persze ezúttal is volt játék, rajzpályázat, torna, magasság- és súlymérés,
vérnyomás- és hallásvizsgálat. És a legjobbak, legügyesebbek munkáinak
jutalmazása is. Így fejlődik a gyermeki személyiség, s a szülők orientálása
is fontos szempont.

Támogatóink: Vitamin Kft, Vegyi áru bolt, Salvator Gyógyszertár,
Horváth Anita, Horváthné Tóth Csilla, Ferencmajor Kft.
Köszönjük.                          gyz

Szociális célú tűzifa támogatás
Vép Város Önkormányzata a 2014.
évben 30 m3 szociális tűzifa
támogatásban részesült. A tűzifa - szál-
lítással 593.400.-Ft-ba került volna.

Az önkormányzat saját forrása terhére
még 10m3-t vásárolt, ennek összege
szintén szállítással 222.000.-Ft. Az
összes mennyiséget a sárvári erdészet
gépei november végén leszállították a
vépi erdő lerakójából.A tűzifa kuglira
vágását a GAMESZ dolgozói elvé-
gezték a Csepreg-úti major udvarán. A
kiszállításnál ügyeltünk a pontos meny-

nyiségre, amit  hídmérlegen törté-
nő méréssel megoldottunk.

December 20-ig minden
igénylő megkapja a tűzifát.
A fa elosztásáról a Szociá-

lis, Egészségügyi és Ifjúsági
Bizottság döntött. A bizottság

minden kérelmezőnek biztosított tűzi-
fát, aki jövedelmileg megfelelt a helyi
rendelet feltételeinek. Összesen 57 fő
kapott támogatást. 0,3 m3 -t 4 fő,  0,4 m3

-t  12 fő, 0,6 m3 -t  8 fő, 0,88 m3 -t 33 fő.
Megköszönjük a major tulajdono-

sainak segítségét abban, hogy helyet
biztosítottak a beszállított fa tárolására
és az ott elvégzett munkákra.

6

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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MOZAIKVÉPIKRÓNIKA

Világbajnok a 
25 éves TEKE-szakosztálynál

Németh Lajos kétszeres világbajnok, a Vas Megyei Tekézők Szövetségének
elnöke emléktáblával köszöntötte november 22-én a FM DASzK Vépi
Középiskola tekecsarnokában a sportág helyi szakosztálya megalakításának 25-ik
évfordulóján megjelenteket. München és Budapest világbajnoka szerint értékes,

szakmailag jól vezetett és kiváló eredményeket elért sportolók vannak Vépen. A
Szijj Vilmos által vezetett csoport, aki egyben a Vas Megyei Tekézők
Szövetségének alelnöke és az utánpótlás bizottság vezetője is nagyon sokat tett a
sportág népszerűsítéséért. Kevés iskola van az országban olyan, mint a vépi,mely
diákolimpiai bajnokot, világbajnokot, világbajnoki ezüstérmes versenyzőt, orszá-
gos ifjúsági bajnokokat adott a tekének.(Képünkön jobbról Németh Lajos)

A jubileum alkalmából átadta a szövetség emléktábláját Szijj Vilmosnak. Hollósi
Éva,  az  iskola igazgatója kiemelte, hogy a sport mellett komoly közösségi munka
is kialakult a szakosztályon belül. Egyúttal megköszönte, hogy a híres tekézők
öregbítették az iskola hírnevét határainkon belül és kívül egyaránt. Szijj Vilmos
emlékeztetett rá, hogy a legendás igazgató, dr. Apró Attila javaslatára alakult meg
1989-ben a teke-szakosztály. Előbb férfi, majd női csapatok alakultak, melyek
folyamatosan érmes helyezéseket értek el a megyei és nemzeti bajnokságban.
Jöttek az eredmények: Nyul Mihály 1997-ben országos 4.hely,  Lóránth Jenő
2004-ben diákolimpiai bajnok, 2005-ben ezüstérmes, ifj Szijj Vilmos 2006-ban
országos bajnok párosban, Vörös Milán többszörös országos bajnok, 2012-ben
ifjúsági világbajnok párosban, ifj. Móricz Zoltán szintén többszörös országos
bajnok, 2014-ben ifjúsági világbajnoki ezüstérmes párosban, Berta Dorina jelen-
leg az iskola tanulója  2013-ban diákolimpia országos 6. helyezett, Nyul Tünde
országos 4. helyezett. Ezen eredmények predesztinálták a szakosztályvezetést,
városvezetést arra, hogy a 2015-ös évtől az Általános Iskolát is bevonják a teke-
oktatásba, jelentette be Szijj Vilmos,  aki a város alpolgármestere is egyben.
Hollósi Éva a több éves kitartó munkát megköszönve emlékplakettet adott át
Kuglics Istvánnak, Dávid Ferencnek, Szijártó Róbertnek és feleségének Nyul
Tündinek.  - szerk.

Nyomjelzős ifjúság
Könnyű lenne a manapság oly népszerű
a tv sorozatokban szereplő helyszínelők
dolga, amikor Vép és a szakiskola
ifjúságának útvonalán kellene
végighaladnia. Az üres üdítős, energia
italos dobozok, és csipszes zacskók
alapo-sabb vizsgálata esetén, talán még
a felhasználó személye is
meghatározható lenne számukra. Szinte
előttem van a képsor, ami egy-egy
flakon, vagy zacs-kó kiürülése esetén
megvalósul. Amint elvesztette
tartalmát, függetlenül a helytől és az
időtől, kihullik a kézből, és sorsára
marad járdán, fűben, útközépen,
virágágyásban…
Bosszantó, hogy egy természetbarát,
zöld iskola tanulói így bánnak a
környezetükkel.

Kérem az érintetteket, hogy szedjék
össze maradék erejüket, és a csomagoló
anyagot vigyék még el a legközelebbi
kukáig, és ha még kérhetek valamit,
néhány határozott lábmozdulattal a
levegőt is nyomják ki belőle, mert
akkor a kuka is lassabban telik meg.
Tegyün ezt azért, hogy városunk
tisztasága legyen feltűnő az átutazók
számára, és ne a mindenfelé
kikandikáló elszórt csomagoló
anyagok, szemét. 

Véradók elismerése
A Vas Megyei Vöröskereszt vezetősége

ünnepi ülésen köszöntötte a véradókat a
november 24-i szombathelyi ünnepségen.
A vépiek közül emléklapot és ajándékot
kapott a 105-szörös véradó Könczöl Gyula,
a 95-szörös Fekete István és a 65–szörös
Könczöl Norbert. Gratulálunk és jó
egészséget kívánunk a legdrágábbat adók-
nak. Vépen egyébként november 28-án 21-
en nyújtották karjukat a legutóbbi véradá-
son. Gyz

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
eredményekben gazdag új évet kíván.

KIS ALMÁS Bt.
7
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A  téli közlekedésről
A megváltozott időjárási-, látási- és útviszonyok miatt fokozott balesetveszéllyel
kell számolni a közlekedőknek. A téli időszakban rövidülnek a nappalok,
gyakoribbak lesznek az eső és hó áztatta utak,  köd is nehezítheti a közlekedést.
A legtöbb problémát a csúszós út és a romló látási viszonyok jelentik, ezért
lényeges, hogy minden járművezető megfelelően felkészítse járművét és magát is
A téli balesetek jellemző oka, hogy nem a megváltozott időjárási-, látási- és útvi-
szonyoknak megfelelő sebességgel vezetik járműveiket, míg az észlelhetőség
hiányosságai főként a gyalogosok és kerékpárosok részére jelentenek több-
letkockázatot.  Nagyobb követési távolságot kell tartani, lassabban vezetni. Rossz
manőverezés esetén a hibák nehezebben korrigálhatóak. Általában a menetidő is
nő, ezért fontos, hogy korábban induljanak el otthonról. A késéseket soha ne
próbálják meg nagyobb sebesség megválasztásával behozni, mert ezzel nagy
veszélybe hozzák magukat, családtagjaikat és más közlekedők testi épségét. Soha
ne feledjék, hogy annyira vigyázzanak másokra, valamint mások értékeire,
mint ahogy azt másoktól elvárják!           

kmb

MOZAIK VÉPI

Férfiöröm: motorok és nők
Mi az, ami sokat jelent a férfiaknak? Motorok és szép nők. Nos, mindkét felté-
tel jelen volt december elsején azon a veterán motor-kiállításon, melyet a
Virágh Árpád vezette Nosztalgia és Hobbyjármű Egyesület mutatott be a

művelődési házban immár 11. alkalommal.
Kovács Péter polgármester megnyitója szerint most benzines levegőben

fogadják a Mikulást. Újabb és újabb gépcsodák kerülnek elő a pajtákból, s
újítják fel azokat a lelkes egyesületi tagok. Mindez a technika szeretetét, a
régmúlt járművek csodálatát jelenti a mai generációk örömére.
Tevékenységüket a város támogatja azzal is, hogy új klubhelyiséget nyitott szá-
mukra, tette hozzá. Aztán jöttek a lányok: a helyi Jáde Hastánc Egyesület tagjai,
akikre az 50 gép-csoda mellet állva ugyancsak néztek, mint a moziban. A
vastaps nekik is és a ritkaságok tulajdonosainak is szólt. Olyan gyűjtőknek és
felújítóknak, akik tulajdona közt van például egy 1952-ben gyártott 250 köbcen-
tis oldalkocsis Csepel, melyet még ma is irigyelhetünk, új korában sem lehetett
ennél szebb. Ezért a szépségversenyben a Csepelre szavaztak a legtöbben, a
második a katonai KTM, a harmadik pedig a Kawasaki Ninja lett. Gratulálunk
a tulajdonosoknak.

Polgármesteri napló
2014.11.18. Rendőrségi tájékoztató értekezlet
2014.11.22. 14:00 Erzsébet napi teadélután - karitász  •

A vépi teke szakosztály 25
éves ünnepsége 2014. 11.
26.16:00 Pol-gármesterek
k a t a s z t r ó f a v é d e l m i
felkészítése • Tudás Fája
Közalapítvány: Kovács
Kati koncert  2014.11.27.
Képviselő-testületi gyűlés
2014.11.28. 14:00 Önkor-
mányzati nyugdíjasok
találkozója  2014.11.30.
Első gyertya meggyújtása

a koszorún 2014.12.01. 18:00 motoros kiállítás meg-
nyitó 2014.12.02. 10:00 FM DASZK: helyettes
államtitkári fórum 2014.12.04. 18:00 Kiállítótér meg-
nyitó 2014.12.05. Óvodai lovas mikulás 2014.12.07.
Második gyertya meggyújtása a koszorún 2014.12.10.
Répcelak: Polgármesterek Vas Megyéért vezetőségi
gyűlése 2014.12.11. 14:00 Idősek karácsonya
2014.12.12. Védőnői értekezlet Vépen  • Nagy Julcsi
lemezbemutató koncertje Szombathelyen 2014.12.14.
Harmadik gyertya meggyújtása az ádventi koszorún  •
Tudás Fája Közalapítvány: Divatshow –polgármester–

Anyakönyvi hírek
Születés: Ostorics Evelin és Kovács
Zsolt leánya Fanni • Zelenák Enikő és
Póczik Miklós leánya Milla • Varga Júlia
és Tátrai Ádám fia Hunor. 

Haláleset: Füzi István (1936.) Rákóczi
71. • Kolompár József (1931.) Hunyadi
u. 33. • Kovács Istvánné (sz. Tancsics
Zsuzsanna 1949.) Rákóczi u. 67. •
Nádasdi Károly (1933.) Berzsenyi 17.

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

KRÓNIKA

8
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EGYHÁZVÉPIKRÓNIKA
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A hólánc használatáról
Intenzív hóesés vagy fagyott hótakaró esetén jó

szolgálatot tehet a hólánc, ame-
lyet érdemes a hajtott tengelyen
lévő kerékre rakni, így kor-
mányozható marad az autó. A
hólánc feltételét és levételét
érdemes otthon kipróbálni,
hogy a gyakorlatlanság ne
okozzon problémát a hidegben.
Ez nem jelenti azt, hogy min-

denkinek készenlétben kell tartani a hóláncot a tél
beköszöntével, de azt tudni kell, amennyiben a
„Hólánc használata kötelező” táblát kihelyezik az
adott úton – a „Hólánc használata kötelező tábla
vége” tábláig – csak olyan járművek közlekedhet-
nek, amelyek legalább egy hajtott tengelyén a
gumiabroncsok hólánccal vannak felszerelve.
Amennyiben e korlátozó jelzőtáblát közúti
határátkelőhelyen helyezték el, csak azok a
járművek léphetnek be a táblával jelzett területre,
amelyeken készenlétben van legalább egy hajtott
tengely gumiabroncsainak felszereléséhez szük-
séges hólánc!

Hóláncot csak havas, jeges úton szabad használni!
Balogh Nikoletta megyei katasztrófavédelmi szóvivő

Hintón járó Mikulás
Éven át jók lehettek a Vadvirág Óvoda gyerekei, mert kétszer is járt

náluk december 5-én a Nagyszakállú. Volt ám készülődés délelőtt:
sürgés, forgás, rajzolás, verstanulás és énekpróba. Aztán koppantott
egyet valaki a botjával, s máris ott volt. Lám azt is tudta, hogy 102
csomagot kell osztania, mert mindenki megérdemli. Nem véletlenül
hangzott fel a bátorító ének:... nagyszakállú Télapó, jó gyerekek
barátja… Délután pedig messzebbről jöhetett a másik, vagy elfáradt a
lába, mert hintón, lovas krampuszok kíséretében a Pata Tanyáról
küldték. Hű, mekkora botja volt! Szelíden kikérdezte a hazamenőket
és szüleiket, majd krampuszai cukrot szórtak. S ahogy jött, úgy távo-
zott lovasaival együtt, hogy egy évig pihenjen.  Gyz

Egyházközségünk karácsonyi és januári programjai
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 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, szerdán az este 1/2 6 órakor kezdődő szentmisében adunk
hálát az elmúló 2014. esztendőért, annak minden áldásáért és kegyelméért. A szentmise végén felajánljuk váro-
sunkat 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 2-án lesz a hónap elsőpénteke. Engeszteljük Jézus Szentséges Szívét szent-
gyónásunkkal és szentáldozásunkkal!  Január 6-án, kedden Vízkereszt ünnepe lesz.  Január 13-án, kedden a
Boldogságos Szűz Mária fatimai kérésének eleget téve engesztelő napot tartunk. Igyekezzünk egész nap böjttel,
imádsággal engesztelni Szűz Mária Szeplőtelen Szívét a bűnökért és megbántásokért!Az esti szentmise előtt 3/4
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 segítet-
ték egyházközségünket 2014. 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
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Karitász teadélután
Szent Erzsébetre és a helyi Egyházközség Karitász Szervezetének két éve elhunyt
elnökére, dr. Tóth Zoltánné Margitkára emlékezve is tartottak nagysikerű
teadélutánt november 22-én a művelődési házban. Megjelent Kovács Péter pol-
gármester, Tuczainé Régvári Marietta valamit a Szent Márton Plébánia Karitász
csoportja.
A sokaságot Németh Tamás plébános köszöntötte azt is kifejtve, hogy most ünnep-

lik Szent Erzsébetet, aki II. András királyunk lányaként a 13. század elején mélyen
vallásos tevékenységével, a rászorulók és betegek ápolásával világszerte megbe-
csülést váltott ki. Mint mondta: az együttlét örömet jelent, mely a mennyben is
örömet vált ki. Külön köszönte az adományokat, melyek a szeretet és a rászorulók
iránti gondoskodás jelei. Az Iszakné Koszorús Judit által vezérelt műsorban nagy
sikerrel fellépett az Ungaresca Senior csoportja Soós Pál vezetésével, a vépi
Vadvirág Művészeti Óvoda csillagvirágosai, a Sinkó-Gál duó, Sági Jószefné, aki
Szent Erzsébet életét ismertette, Hende Józsefné dalokkal debütált, Kovács János
pedig egy szegény özvegyasszony történetéről regélt. A méltó programot stílusosan
a Nefelejcs Nyugdíjas Klub asszonykórusa (képünkön), illetve Tóth-Vásárhelyi
Ilona dalai zárták. A tombola bevételét a rászorultak segítésére ajánlották fel a
szervezők. gyz

TEADÉLUTÁN KRÓNIKA
VÉPI

A Hatos Ferenc Általános Iskola
januári programjai

Január 5. (hétfő) Téli szünet utáni
első tanítási nap • Január 10. (szom-
bat) Munkanap az „A” hét pénteki
órarend szerint • Január 12. 13.00
óra: Doni áldozatok emléknapja a
Művelődési Házban •  Január 16. A
tanév I. félévének vége • Január 22.
Félévi értesítők kiosz-tása 17.00 óra:
nagycsoportos óvodások iskola-
előkészítő foglalkozása

Tovább robog a Tudás Fája expressz
Megállíthatatlanul robog a Tudás Fája expressz, melynek masinisztái úgy látszik nem ismernek lehetetlent. Eddig is ma-
gasra tették a mércét tanulás, a művészetek és a  sportteljesítmények fokozása és elismerése terén, de a december 14-i

divatbemutató előkészítése, lebonyolítása után azt kell gondolni, hogy
a „világ közepén” lévő alapfokú művészeti iskola Európa második
divatközpontjához, Milánóhoz is közelíteni akar. Ezúttal nem történt
más, mint a művelődési házban felépítettek egy igazi kifutót, melyen
előbb a Somos Optika szemüveg kínálatát mutatták be Szabó Tibornak,
a Weöres Színház művészének vezetésével, majd a Savaria TSE világ-
bajnok táncospárja, Horváth Dávid és dr. Monostori Veronika
kápráztatta el többek közt a nagyérdeműt, a táncklub ifjúsági tánco-
saival együtt. Aztán kilenc gyönyörű vépi manöken (Bokor Krisztina,
Dancs Viktória, Pálóczi Dalma, Szalay Anélia, Tancsics Alíz, Tancsics
Dóra, Tancsics Krisztina, Tóth Bettina, Tóth Viktória) és három férfi
(Balogh Dávid, Balogh Szilárd, Bíró Mátyás) lépett a kifutóra a szom-

bathelyi Massimo olasz-francia divatház ruháit bemutatva, akiket három szombathelyi manöken ( Nagy Réka, Söjtöry
Dóra, Karádi Eszter) tanított be a szükséges mozdulatokra. Profik voltak. A modellek profi frizurájáról és sminkjéről a
CSINI SZALON fodrásza és kozmetikusa gondoskodott: Szmolekné Horváth Szilvia és Oláhné Horváth Erzsébet, a zenét
DJ Jabocca szolgáltatta.  S mindezt überelte Horváth Maggie, aki a ’80-as évek slágereiből adott ízelítőt az amúgy is
széttapsolt tenyerű közönségnek. Mit terem még a Tudás Ünnep? Hát Nótár Maryt, akit december 21-én láthatnak,
hallhatnak a művelődési ház sztárkarácsonyi rendezvényén. Pestiesen szólva: mindez nem semmi! gyz

10

Most kell
Mintha a világ asztallá
kerekedne
ünnepi fényruhában

isteni lakomát ülne:
most kell szeretni –

falnak fordulva 
bánatok sora ül
temetői rendben –
most kell szeretni
összeillő kezekkel
erővel-könnyel
ebben az égigérő csendben:
most még ideje van.              

Sövegjártó Andrea
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A sportegyesület évzáró gyűlése
Jó eredményekkel zárta az évet a vépi sportegyesület foci szakosztálya novem-
ber 29-én. A mintegy 80 megjelent előtt Varga Elek elnök hangsúlyozta: ilyen jó

szakmai stáb még nem volt a csapatok élén. Dancs
László ügyvezető elnök szerint a felnőttcsapat a
mostani szezonban az előkelő 4-5. helyen szerepel,
míg az ifik jövőképe is jó, ugyanis megfelelően ala-
kul a játékkép és arculatváltás. Ő is dicsérte az edző-
ket, majd utalt rá, hogy a fiatalok fejlődése
elengedhetetlen a felnőtt csapat építésében.
Megköszönte a szurkolók bíztatását és a csapatok
ellátásában nélkülözhetetlen Szalai Gyuri bácsi
segítségét, aki most egy disznót ajánlott fel a
focistáknak az év végi ünnepséghez. 

Garics György, a felnőtt csapat edzője kemény és igazságos egyéni értékelésen
adott számot a munkáról, a játékosok összekovácsolásának nélkülözhetetlen
módszereiről. Kiemelte: a megyei első osztályban játszók sikeres évet zártak. A
játékosok 80 edzésen, illetve találkozón a tizes skálán 8-as osztályzatot érdemel-
nek. Mindenki egyfelé húz, melynek következménye a 15 mérkőzésen 8
győzelem, 4 döntetlen és 3 vereség, vagyis a jelenlegi 28 pont. Mindez biza-
kodásra ad okot a tavaszi szezonkezdésre. Bejelentette, hogy a keretből
meghívták a megyei válogatottba Versegi Vajkot és Balikó Mártont, akiknek
gratulált. Török Richárd az ifik edzője úgy vélte: az U 18-as csapat 3. helye jó
eredmény. Hasznos lenne, ha az edzésekre összevonnák az U 18, és U 21-es
csapatokat. Havasi Attila edző szerint a nagy csapat példa lehet az ifik előtt,
akikből 3-5 játékos rövid időn belül felkerülhet a nagyok közé.  Figyelmeztetett:
nemcsak szeretni kell a focit és a közösséget, de győzni is akarni kell. 
Szijj Vilmos alpolgármester fantasztikusnak nevezte a fejlődést, és egyben biz-
tosította a szakosztályt, hogy a város továbbra is támogatja a csapatokat. Gyz

Tűzoltók köszönete
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vép-Bozzai (adószám18887615-1-18) köszönetet
mond mindazoknak, akik a 2013. évi adójuk egy százalékának felajánlásával
egyesületünket támogatták. A kapott 390. 863 forintot egyéni védőfelszerelések és
technikai eszközök beszerzésére fordítottuk. Köszönjük a felajánlásokat!  

- ÖTE-VÉP-Bozzai tagsága 

Drótszamár 2015
Jövő évi rendezvényünkhöz kapcsolódva régi, már nem használható kerékpárokra
lenne szükségünk. Lehetőleg minden alkatrésszel rendelkezzen, gumi kivételével.
Bármilyen korú, bármilyen méretű, akár rozsdás biciklit is elfogadunk. 
Telefon: 06-20-500-5509

A karitász köszönete
A Karitász vépi csoportja nevében ezúton szeretném megköszönni a november 22-i
Erzsébet-napi teadélutánunk megvalósításához nyújtott támogatásokat. 
Külön köszönjük: Pityu Bácsi Olcsó Boltja, Titok Diszkont, Pálma Virágbolt, Katona
Kenyér Kft, Szimfónia Kávézó, Kovács Zoltánné, Tóth Enikő, Zöld Montázs Kft,
Szabó Szilvia Méretes varroda, Mátyás Pince, Imperiál Vendégház, FM DASZK
Középiskola, Nefelejcs Nyugdíjas Klub, Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda, Pata
Tanya, Amfóra Diszkont, Horváth TK Tekéző, Egyházmegyei Karitász, Szent
Márton Plébánia Karitász Csoportja, Garden Max Kft, Pogácsás Díszfaiskola,
Miamax Kft. nagylelkű hozzájárulását. -hédi

A Művelődési Ház programjai
Hétfő:16.30-19.00  Színjátszó próba

18.00-19.00  Gyógytorna Ildivel

Kedd: 10.30-11.30  Aerobic

16.30-19.30  Foltvarró szakkör (páros héten)

16.00-17.00  Gyerektorna Noémivel

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 

18.00-19.30  Hastánc Klub 

Péntek: 17.00 Hastánc kezdő

18.00 -19.00 Gyógytorna Ildivel

19.00-20.00  Aerobic 
Szombat: 14.00-15.00 Jóga Mecseki

Ferivel (előzetes egyeztetés alapján)

Egyéb programok:
Január   9. A Don-kanyar áldozataira 

emlékezünk
Január 22. A magyar kultúra napja
Január 26. Karitász vásár 13 óra
Január 31. Nyugdíjas Farsang

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

Nefelejcs Nyugdíjas Klub program

január   8. Pótszilveszter
január 15. Névnapok születésnap
január 22. Magyar Kultúra Napja
január 29. Tánciskola
január 31. Nyugdíjas farsang

Az összejövetelek csütörtökönként 14.00
órakor kezdődnek, minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

Barangoló klub néven szeretnénk
összefogni a kirándulni szerető
embereket. Az ötlet a nyugdíjas klub
tagjaitól származik, de szívesen várnak
minden érdeklődőt. 
Első alkalommal, 2015. január 12-én,
kedden, Szeleste lesz az úticél, az
arborétumot és a fürdőt látogatják meg.

Idősek Klubja januári program

6-án 14 óra: Téli népszokások
14-én 14 óra: Kvíz játék
19-én 13 óra: Film vetítés – Katyi – 

magyar film
27 én 14 óra: Kreatív foglalkozás - 

origami 
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Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk minden 
meglévô és leendô vendégünknek.

A Mad Mex várja a mexikói ízvilág kedvelôit!
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

A Galambos Grill Kft, Mad Mex Mexican Grill 
és Bár Éttermébe délelőttös műszakban 

szakácsnőt keres. 
Jelentkezéseket a 30/698-3750-es telefonszámon

várjuk, vagy személyesen az étteremben, 
Vép, Kassai u. 73.
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Vép, Kolozsvári u. 1. • Telefon: 94/543-036
Nyitva tartás: H-P: 8-12; 13-17.

Áldott, békés karácsonyi
ünnepeket 

és boldog új évet
kívánnak a   

dolgozói. 

Békés 
karácsonyi ünnepeket 

és boldog új évet
kívánunk

Decemberi újság_Decemberi újság  2014.12.18.  21:35  Page 12


