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VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

Sztárkarácsony Nótár Maryvel
Befutott Vépre a Tudás Fája expressz, mellyel megérke-
zett Nótár Mary. Kulturális kalauzunk közölte az uta-
sokkal:Világ Közepe, Vép
állomás! A Kovács Kati-
koncert, majdan a divat-
bemutató-, és a helyi
„Katzler Ének iskolájá-
nak” növendékei - mit
növendékei, kész táncdal-
énekesek! – ragyogták be
a művelődési ház szín-
padát a Nótár Mary -
koncert (képünkön)
előénekeseiként. 

Bizonyára az X-Faktor-
ban is megállhatnák
helyüket hangjukkal, szépségükkel és kulturáltságukkal
azok a fellépők, akiket a WEEB-színpad karácsonyi dalai
– a vépi templomi és a szombathelyi adventi koncert –
után bejelentett Molnár Krisztina, a Közalapítvány
elnöke.

Mintegy háromszázan tátottuk szánkat, nyitottuk fülün-
ket ezen a különös estén, melynek értékeit Kovács Péter
polgármester az évtizedekkel ezelőtti községben a
Déryné Színház Csárdáskirálynő előadásához vagy
amerikai westernfilmek iránti érdeklődéshez hasonlított.
Az említettek méltó utódainak nevezte a mostani
művészeti és társadalmi rendezvényeket, a civil
szervezetek működését.

Eztán következtek a helyi táncdalénekesek (csoportképünkön):
hat éves kihagyás után először Bakonyi Alexandra, majd a koráb-
ban Hórukk - színpados, iseumi - játékos Pogácsás Zsuzsanna,
aki már fellépett Rómában és Ausztriában is, sőt Sasváry
Sándorral is énekelt.

2. Új jegyző• 4. Iskolai ünnepség  • 6. Pálinkafőzésről  • 8. Megemlékezés • 10.  Misztériumjáték

Napirenden az önkormányzati
munka és a művelődési ház

A képviselők többek közt áttekintették az Vépi Közös
Önkormányzati hivatal munkáját a képviselők a
decemberi 17-i - Bozzaiban tartott kihelyezett ülésen.
Kovács Péter városvezető és Kiss Károlyné jegyző
szerint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
írja elő, hogy évente be kell számolni a  Közös Önko-
rmányzati Hivatal végzett munkájáról. A hatályos
jogszabályok alapján végezte a hivatal a munkáját, a
jegyzői hatósági ügyeket, valamint a képviselő-
testület döntésével kapcsolatos pályázati felújítási,
beruházási feladatokat.  Az ügyfelek kiszolgálását,
ügyeik intézését, tájékoztatását maximálisan teljesítet-
ték. A hivatal munkatársainak köszönetét  fejezte ki a
hivatal épületének külső és belső felújítása,
korszerűsítése miatt. Remélve, hogy a belső felújítás
2015. évben is folytatódik.

Kiss Károlynét köszöntötték nyugdíjba vonulása alkalmából
Nyugdíjba vonulása alkalmából nagy tisztelettel és szeretettel köszöntötték a Bozzai községben december 17-én

megtartott év utolsó ülésén Kiss Károlynét (képünkön), aki 35 éves közszolgálati
jogviszony után (46 évet dolgozott összesen) – melyből 21 évet jegyzőként töltött
el – búcsúzott a képviselő-testületektől, a hivatal dolgozóitól, az intézmények
vezetőitől.

A tanácskozáson előbb Kovács Péter polgármester, majd Varga Gyulát felkérve
– aki korábbi városvezetőként hosszabb ideig dolgozott Margittal, – közösen
méltatták a jegyző munkásságát, életútját.  – Munkássága idején példaértékű
légkört teremtett a hivatalban és azon kívül is. Ez azt jelenti, hogy feladatát és az
állampolgárok érdekeinek érvényesítését, a jogszabályok betartását szolgálatnak
tekintette a szó legnemesebb értelmében. Hozzátette: jó érzékkel alakította a
munkatársi garnitúrát, mely alkotó közösséggé válva ma is nívósan végzi feladatát.
Margit emelt fővel, tisztességgel, az utókor számára példaértékű vezetőként
érdemelte ki mindenki tiszteletét, s akit mindig visszavárnak a Városházára, a ren-
dezvényekre, mondta. folytatás a 2. oldalon

folytatás a 2. oldalon
folytatás a 3. old.
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január újság_január újság  2015.01.29.  19:46  Page 1



A közgyűlésről
A polgármester részletesen szólt a hivatal épületének szükségesé vált felújításáról, és a város más közintézményeinek
energia-hatékonnyá tételéről, modernizálásáról. Megköszönte munkatársainak munkáját. (képünkön  a testület)
Varga Gyula képviselő pedig javasolta, hogy Kiss Károlyné nyugdíjba vonuló jegyző több évtizedes, példaértékű

munkáját örökítsék meg az ülésről
készülő jegyzőkönyvben. Török
Sándor képviselő hozzátette: a
jegyzőnő nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy a városnak önkormányzati fela-
dati ellátása során soha nem kellett
hitelt felvennie, s mégis
megoldhatóvá váltak a feladatok. A
műve-lődési ház és könyvtár
munkájáról készült jelentésből pedig
kitűnik, hogy 10 jól működő kiscso-
portjuk van, s 74 nívós nagyren-
dezvényt bonyolítottak le közmegelé-
gedésre. Nyolc saját pályázatukkal
hét milliós forrást szereztek például

emlékmű felújításra, programok szervezésére, állománygyarapításra. 

Dr. Hoós Anna
Katalin az új jegyző

Kiss Károlyné nyugdíjba vonulása
miatt pályázatot
hirdetett a város
polgármestere a
jegyzői feladatok
ellátására.

A pályázatra
öten jelentkeztek,
akik közül Dr.
Hoós Anna Kata-
lin eddigi aljegy-
zőt (képünkön)

nevezte ki a Vépi Közös Önkormány-
zati Hivatal jegyzőjévé január1-jétől
Kovács Péter polgármester Csizmadia
Fanni Bozzai polgármesterével
egyetértésben. 

Dr. Hoós Anna Katalin a győri
Széchenyi István Egyetem Deák
Ferenc Állam, – és Jogtudományi
Karán szerzett jogi diplomát.
Szakképesítésének megszerzése után
2010. szeptember 16-a óta dolgozik a
vépi önkormányzatnál, ahol személyi-
sége, szorgalma és szakértelme alap-
ján vált méltóvá a funkcióra, tudtuk
meg.                                      –szerk.

AKTUÁLIS VÉPI

Kiss Károlynét köszöntötték
Kiss Károlyné megilletődve szólt arról, hogy az államigazgatási és
közigazgatási munka rendkívül összetett, egyrészt a jegyzői feladat- és
határkört, másrészt az önkormányzat működésével  kapcsolatos feladatok
megoldását jelentette.  A társadalmi gazdasági alap változásaival összhang-
ban a tanácsi és önkormányzati munka alapja és a jogszabályok is folya-
matosan változtak. Folyamatos tanulás, továbbképzés és jó tárgyi feltételek
nélkül már elképzelhetetlen a közigazgatási munka végzése, és nem utolsó
sorban  jól képzett munkatársak, valamint megértő családi háttér nélkül
nem lehetett volna jól végezni. Munkája során a helyi sajátosságokat
mindig szem előtt tartotta, ami talán azért is sikerülhetett neki, mert dolgo-
zott adóügyi-, pénzügyi csoportvezetőként, vb.titkárként is a régi tanácsi
vezetőkkel Halász Lajos tanácselnökkel, majd Takács Ernő tanácselnök,

polgármesterrel. Életútja során nagyon sok jogszabályt kellett feldolgoznia
és végrehajtatni. Eredményeit talán jó problémamegoldó képességének, a
lehető leggyorsabb és leghumánusabb döntéshozatalnak köszönheti, mond-
ta. Az alkalomból jó egészséget kívántak, és virágcsokrokkal halmozták el
a nyugdíjba vonuló jegyzőt a város vezetői, a képviselőtestület tagjai, az
intézmények vezetői (képünkön) és munkatársai, valamint Csizmadia
Fanni Bozzai polgármestere, a bozzai képviselőkkel közösen.
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folytatás a 1. oldalról

folytatás a 7. oldalon
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JÓTÉKONYESTKRÓNIKA

Sztárkarácsony Nótár Maryvel
Ma Debreceni Zenemıvészeti Egyetem énekszakának hallgatója. Jött Pálóczi Dalma, aki 2004-ben a Padlás címı
musicalban debütált, majd a Kovács Kati rajongó Savanyó Rebeka, a Nem leszek a játékszereddel, és Dávid
Luca az ünnephez igazodó ötcsillagos dalával. És Dávid Kornél. Mindegyikük országos képernyőre való, tiszta
forrásból érkezett.

Vastaps és vastaps. Aztán kis izgalom: ideér-e időben hazánk mulatós zenei életének egyik legnagyobb
énekesnője, Nótár Mary – akinek 10 nagylemeze, és nyolcmilliós videóklip-látogatója van, sőt facebook oldalát
150 ezren látogatják. Szerencsénk volt. Megjött a sztárvendég Nótár Mary a „Lidi nénivel”.

Már fellépése közben megtanúltuk úgy látni a világot, mint Ő: vagyis rózsaszín az, még ha szürkének is látszik.
Aztán ellazultak az izmok és idegek, kinyíltak a pupillák. Együtt dalolt a nézősereg, s kántálta: Nád a házam
teteje…, Majd ha nékem sok pénzem lesz…, Itta piros, hol a piros…, Aranyeső…, Tartozom én a koc-
smában…,Amerre én járok…, és mások. Invitálásra szinte mindenki vállalta a közös éneklést. Volt aki még a
csırdöngölőst is eljárta a mıvésznővel. 

Végül is összetart a dal. Összetart a közösség, mely a családnak és a városnak is az alapja. Ez látszott akkor
is, amikor a ráadások és a köszönet ajándékai, a város és az iskola elismerése volt soron Kovács Pétertől illetve
Nagyné Tancsics Ildikótól.

Szép este volt. Mindenki boldogan ment haza. Kell ennél több?                    Györe Zoltán
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Az angyalok itt élnek közöttünk
Bemutatták a karácsonyi  ünnepvárás teljes vertikumát a Hatos
Ferenc Általános Iskola és AMI diákjai a december 19-i iskolai ren-
dezvényen. A mintegy másfélórás műsor bizonyította, hogy az
angyalok itt élnek közöttünk. Ezek pedig a gyerekek, akik az aulába
varázsolták a várakozás és a valóság minden percét a Kisjézus
születésétől a szegény, fázós és agyongyötört gyufaárus kislány
szomorú történetéig. Méltó képet kaphattunk boldogságérzéstől a
könnyes szívszakadásig.
A betlehemi karácsonyi műsort Nagyné Tancsics Ildikó igazgatónő

szavai vezették be Pilinszky János ádventi gondolatait idézve,
melyek üzenetet hordoznak számunkra a várakozás szépségéről,
titokzatosságáról. A költő szerint sokféle szokás létezik, ami viszont
mindenhol változatlan, az a szeretet és az összetartozás hangulata,
mellyel karácsonykor megajándékozzuk egymást, mondta.

A Lakner Judit, Horváth Zoltán, Novák Tamás, Peresznyákné
Zsoldos Csilla és Mikita-Veres Anett felkészítő tanárok által
elképzelt műsor valóban megajándékozta és meggyőzte a népes
közönséget arról, hogy a népszokások máig élők, sőt még balettkar
is alakult. (képünkön) S, hogy az „én kedves kis falumban hálát

adnak a magasság istenének” és a világ
közepén is beköszöntött a szeretetkará-
csony. Mindezt népszerű hazai és
világslágerek interpretálásával is tették. 

A műsor, ugyanis megmutatta a vilá-
gi negatívumokat is, vagyis a gyerekek
mondták ki, hogy vannak olyanok, akik
csak az ajándékkeresésben jók, illetve a
társadalom perifériáján élők közt sokan
szinte rabszolgaként élnek. Ãket csak az
álomból, a vágyakozásból visszatért
nagymama vigasztalja. A sok régi em-
lékkel együtt így válik széppé a történet.
„Csudajó, csudajó,”… énekelhetnénk.

Aztán a WEEB Színpad szereplőiből is összeállt egy alkalmi felnőtt kórus, mely többszólamos „Csendes
éjjel” csillagos nappalt varázsolt az iskolába, ahova földre szállt és megjött a KisJézus. A záró képben pedig már
a teljes diáksereggel együtt ünnepelték azt a bizonyos fényes éjszakát.   

S ezúttal sem maradt ki a legjobbak elismerése, vagyis az igazgatói dicséretek kiosztása amúgy felnőttesen,
főnöki kézfogással.               gyz

KRÓNIKA
VÉPIÜNNEPSÉG
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MEGHÍVÓ

A Hatos Ferenc Általános Iskola
és AMI Szülői Közössége 

tisztelettel és szeretettel meghívja
Önt Szimpátia Báljára, melyet

2015. február 07-én 19.00 órakor

a Vépi Művelődési Ház és
Könyvtár nagytermében tart.

A jegyek elővételben a Művelődési
Házban illetve az Iskolában

megvásárolhatóak . 
A jegy ára 1000 Ft.

A korlátozott férőhelyre tekintettel,
kérjük asztalfoglalási szándékát

jelezze, a 06303573798 
telefonszámon!

A Bál teljes bevételét a 2015. évi
gyermeknapi programok megvaló-

sítására kívánjuk fordítani.
Kérjük, amennyiben lehetősége van,

támogassa rendezvényünket
belépőjegy megvásárlásával, vagy

tombolatárgy felajánlásával!

Várjuk szeretettel!!
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Tájékoztatás idegenforgalmi adó
bevezetéséről

Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 1-jétől
idegenforgalmi adót vezet be. Az idegenforgalmi adóról szóló 18/2014.
(XII.18.) önkormányzati rendelet letölthető a vep.hu és az njt.hu
honlapokról, valamint megtekinthető a hivatal hirdetőtábláján.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

PROGRAMOK VÉPI

Felhívás!
Az elszaporodott kóbor kutyák a párosodási időszakban állandóan zavar-
ják a lakosság nyugalmát, rontják biztonságérzetét. Ezért az önkor-
mányzati hivatal illetékesei kérik, hogy az ebtartók figyeljenek saját
kutyáik házon és kerten kívüli mozgásának megakadályozására.  A
négylábú kedvencek ilyenkor ugyanis minden alkalmat megragadnak
az udvar elhagyására, az idegen kutyákkal való barátkozásra. Ennek a
végeredménye azonban nemcsak további szaporulatot jelenthet, hanem
az állatbetegségeket, fertőzéseket is. Mindezek megelőzése a kapuk és
kerítések réseinek befedésével, megjavításával lehetséges. Ellenkező
esetben költségei is lehetnek a kedvencek gyógyításának, a további
fertőzések megakadályozásának.                                      – szerk.   

A Hatos Ferenc Általános Iskola 
februári programjai

Február 5.   16,30 óra szülői értekezlet az alsó tagozaton ,17,00 óra
szülői értekezlet a felső tagozaton,  Február 6. Diáknap: farsang ,
Február 7, Szülői Közösség farsangi bálja, Február 17.  8,00 – 12,00,
Nyílt tanítási nap a nagycsoportos óvodásoknak az 1. és 4. osztályok-
ban, Február 25.  10,00 óra, Megemlékezés a kommunista diktatúrák
áldozatainak emléknapja alkalmából
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Vadvirág Óvoda programjai 
Február 6.   Farsang az óvodában
Február 12. bábszínház 
Február 27. Kiszézés, télbúcsúztató

VASIVIZ- Közlemény
A közüzemi szolgáltatások leolvasása, számlázása törvényi előírás.
A közüzemi szolgáltatóknak olyan informatikai rendszerrel kell ren-
delkezniük, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását végző rendsz-
er zártságát, és megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint a szám-
lázási információk észrevétlen módosítását. A szigorú előírásnak való megfelelés egy külön akkreditált tanúsító
szervezet által kiállított tanúsítvánnyal igazolható. 

A VASIVÍZ ZRt. 2014. december 28-tól rendelkezik a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 63.§ (5)-(14)
bekezdés (és a 218/2011(X.19.) kormányrendelet szerint végzett tanúsítás) szerinti tanúsítvánnyal. A tanúsítást
a Hunguard Kft. végezte. VASIVÍZ ZRt.

A Mıvelődési 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 31.   Nyugdíjas Farsang
Február 7.   SZM Bál
Február 14. Sportbál

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

Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja

Január 31. Nyugdíjas farsang
Február 15. Egészségügyi előadás,

Aloe Vera (rák ellenes világnap)
Február 12.          KI-MIT-TUD
Február 19. Torkos csütörtök
Február 25. Meridián torna

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

Idősek Klubja februári programja

3-án 14.00 óra: Előző évek farsangjai -
filmvetítés

5 - 6.-án: Farsangi készülődés
10-én 14.00 óra: FARSANG
16- án 14.00 óra: Kreatív foglalkozás – 

Hóvirág készítés origami technikával
18 - án 14.00 óra: Kézimunkázás – hóvirág 

horgolás
25-én 14.00 óra: Kreatív foglalkozás - 

fonalgrafika 

KRÓNIKA
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Tájékoztató bejelentési kötelezettségekről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásá-
nak különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény szerint a magánfőző desztillálóberen-
dezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó meg-
fizetésével kapcsolatos eljárásban 2015. január 1-jétől az önkormányzati adóhatóság jár el.

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül
köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A magánfőző köteles
megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű
tulajdonszerzést igazoló iratot. Magánfőzés a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse
helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított
desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter
mennyiségig.

Magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölcs-
csel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztil-
lálóberendezéssel rendelkezik. A magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és
adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti
önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot,
akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1000 forint, amelyet a magánfőző fizet meg. Egy
tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként jogosult párlatot
előállíttatni, illetve előállítani, és egy háztartáson belül vagy csak bérfőzetőként vagy csak
magánfőzőként lehet előállíttatni, illetve előállítani párlatot.
Amennyiben egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, az éves mennyiségi korlátok
szempontjából az általuk főzetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.

Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget
köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondos-
kodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható
el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-
adóraktár részére értékesíthető. Az értékesítéskor vagy ha a magánfőző az általa előállított
magánfőzött párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, a bejelentésről,
valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a
párlat eredetét.
Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulaj-
donszerzés, akkor a jogszabály szerint a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelen-
tést.

A 2015. január 1-jét megelőzően előállított magánfőzött párlatra 2014. december 31-ét
követően is az előállításkor hatályos szabályokat kell alkalmazni. 

A bejelentés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után, ennek
mértéke akár 200 ezer forintig is terjedhet.
A tulajdonszerzés bejelentésére és magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben
előállított párlat megsemmisítéséről szóló bejelentésre szolgáló nyomtatvány letölthető a
www.vep.hu oldalról, a Hivatal_Adó ügyek menüpontból.   Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

A MAGÁNFŐZÉSRŐL KRÓNIKA
VÉPI

6

Tájékoztató áramszünetről
2015. február 25-én 08.00 órától várhatóan 17.00 óráig

a Kolozsvári, Dózsa, Batthyány, Berzsenyi, Arany, Toldi, Temető utcákban 
áramszünet lesz.
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Egyházközségünk februári programjai
Február 2-án, hétfőn Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. A délután 1/2 6 órakor kezdődő szentmise
keretében tartjuk meg a gyertyaszentelés  szertartását és a körmenetet. 
Február 6-án lesz a hónap elsőpénteke. Engeszteljük Jézus Szentséges Szívét szentgyónásunkkal és szentál-
dozásunkkal! 
Február 8-án, vasárnap a szentmisék után, Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárását kérve, Balázs-áldás-
ban részesítem a Kedves Híveket. 
Február 13-án, pénteken a Boldogságos Szűz Mária fatimai kérésének eleget téve engesztelő napot tartunk.
Igyekezzünk egész nap böjttel, imádsággal engesztelni Szűz Mária Szeplőtelen Szívét a bűnökért és
megbántásokért! Az esti szentmise előtt 3/4 5 órai kezdettel rózsafüzért imádkozunk, majd a szentmise keretében
ünnepélyes körmenettel hordozzuk körül Mária Szeplőtelen Szívének kegyszobrát. 
Február 18-án, Hamvazószerdán megkezdődik a szent negyven nap, a Nagyböjt, melynek célja Húsvét
ünneplésének lelki előkészítése. Buzdítom a Kedves Híveket, hogy használják fel a negyven napot a bűnbánat-
ra és a lelki megújulásra! Hamvazószerdán az esti szentmise keretében hamuszentelés és hamvazás lesz.
Hamvazószerda szigorú böjti nap! Ez azt jelenti, hogy a 18 és a 60 év közöttiek ezen a napon húst nem
fogyaszthatnak, csak háromszor étkezhetnek és egyszer lakhatnak jól. Hamvazószerdán és nagyböjt péntekein a
hústól való megtartóztatás 14 éves kortól kötelező! Itt felső korhatár nincs! 
A nagyböjti időben templomunkban minden pénteken délután 5 órai kezdettel, a szentmise előtt keresztutat
imádkozunk. Szeretettel hívom a Kedves Testvéreket az imádságos részvételre!

Németh Tamás plébános

A közgyűlésről
Új kezdeményezésük alapján januártól természetjáró
kör alakul, táncházat terveznek, s bővítik rendezvé-
nyeik sorát. Kovács Péter polgármester felsőfokon
szólt a rendezvényekről. A középiskolás korosztály
érdekében szükséges az ifjúsági klub kialakítása.
Iszakné Koszorús Judit igazgató kérésnek megfelelően
javasolta, hogy egy főállású szakmai munkatársat is
alkalmazzanak. Varga Gyula képviselő szerint folya-
matos és felívelő a ház szakmai munkája, melynek
személyi és tárgyi feltételeit tovább kell bővíteni. A
testület döntött az átmeneti gazdálkodásról szóló ren-
delet elfogadásáról, mely felhatalmazza a
polgármestert, hogy 2015. január 1-jétől az
önkormányzat működésével kapcsolatos bevételeket
beszedhesse, a kiadásokat teljesítse, a rendeletben
foglaltak szerint a 2015. évi költségvetés elfogadásáig.

gyz

folytatás a 2. oldalról

A járdák takarításáról
Mindenki takarítson saját háza előtt, hangzik egy régi
mondás. Ennek igazsága ma is fontos, különösen a téli
időszakban. A hó, a jég és ónos eső nemcsak nehezíti a
gyalogosok mozgását, hanem életveszélyes is. Ezt min-
denki tudja, mégis igaz, hogy az első, a második és
akárhányadik hóesés után sincs mindenhol eltakarítva,
lesózva, vagy lesöpörve a járda. 

Pedig kéz-, lábtörés és más fájdalmas sérülések
keletkezhetnek az elesés következtében. Arról nem is
beszélve, hogyha idegent, óvatlan járókelőt ér baleset a
ház előtt, akkor az áldozat a tulajdonost kártérítésre is
kötelezheti. Ha van ingatlan- biztosítás, akkor viszony-
lag olcsón megúszható a dolog. Ha nincs, akkor bizony
zsebbe kell nyúlni, mondjuk egy elvesztett per
következményeként. S ez még akkor is gondot okoz, ha
van rá fedezet. 

De mi van, ha nincs ??             gyz

Továbbra is elszállítják a hulladékot
Továbbra is elszállítják a kommunális hulladékot Vépről és Bozzaiból. A közös önkormányzati hivatal
vezetőinek megkeresésére a megyeszékhelyi hulladékszállító társaság, a SZOMHULL július 30-ig
meghosszabbította szerződését a helyi önkormányzattal. Ennek lejárta utáni időszakra  a város 10 ezer forin-
tos részesedést vásárol a cégben. Így hosszú távon megoldódik a lakossági hulladék elszállítása és feldolgo-
zása.         
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MEGEMLÉKEZÉS KRÓNIKA
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A Don felől a halál szele söpört
Megidézték a II. világháborút a Hatos-iskola 7-8. osztályos tanulói
január 12-én az 1943-as januári doni hősökre emlékezve. A

művelődési ház színpadára varázsolt katonaruhás, gránátos, puskás
csatatér a valóság érzetét keltette a Savaria Karnevál ruhatárából
beszerzett anyagokkal. Ezt alátámasztotta a kivetítőn a végtelen
hómező, melynek borzalmait  Makam: A Don-kanyar felől című fáj-
dalmas versének elmondásával érzékeltették a szereplők. – „ A szél
hordja széjjel álmunk. Megfagyott.”, vagyis lélekben a fagyhalál
kaszált, a színpadon is gyászzenés aláfestéssel. Mit tehetett, mit
akarhatott az a csaknem százezer magyar katona, akik soha nem
jöhettek haza?  Álmodott, álmodozott, megpróbálta túlélni a poklot,
s várt, várta a találkozást az otthoniakkal. Haló honvéd sóhajtott:
fiam, feleségem…Aztán már csak a keresztek, s a keresztek előtti
feleségek, anyák, apák és gyermekek képe jelent meg előttük, Jobb
esetben pedig a kórház, ahonnan Gyóni Gézával küldtek imádságos
üzenetet. S közben felcsendült a Messze távol a hómezőn, s a düh az
egész pokol miatt szintén Gyóni Gézával, a „ Csak egy éjszakára
küldjétek el őket, a pártoskodókat,a vitézkedőket, hogy …
emlékezzenek az anyjuk kínjára.” „ Krisztusom, mi kell még?” És
hát Hova tűnt a sok virág, dúdolnánk mai is Mezei Máriával, ha
volna kedvünk.

Hol vannak a férfiak?. Ma már tudjuk, hogy a Don-kanyari
temetőben, …s csak az itthoni kürt fájdalmas Silenciója emlegeti
őket. Aludjatok, ti áldott hőseink!- zúgták a fiúk és lányok, akiket
Csordás Ildikó és Szalai Gabriella tanárnők irányítottak a kegyeletes
megemlékezés betanulására. 

A zsúfolásig megtelt nagyteremből a tömeg a templomkerti II.
Világháborús Hősi Emlékműhöz vonult, ahol Kovács Péter pol-
gármester és Nagyné Tancsics Ildikó vezetésével koszorút helyeztek
el. Idén is ott volt Kiss Jánosné Marika néni, aki apja emlékére vitt
virágokat.    gyz

Nagy János
A Művelődés Házában

Itt állok a város szívében,,
idegenvezetőre nincs szükségem.
Iránytű nélkül is ide találok,
kísérnek emlékek, megvalósult álmok: 

Tanúja voltam, hányszor volt telt ház,
az előadó hévvel magyaráz.
Nézem a kiállítások képeit,
a színek és formák világába vitt.
Hallgattam zenét, hegedű szólt,
új ritmusra , jókedvre hangolt:
a karácsonyi csengőszó, verse áhítat
nagy-nagy szeretettel átitat.
Kölcsönöztem könyvtárból könyvet,
olvasóvá nevel ezernyi ötlet.
A mai napig is éltet a betű,
maradtam hozzá igaz, s hű.
A függönyös falak között 
szívembe csodás érzés költözött:
Itt avatták fel első kötetem,
A hálás közönség drukkolt nekem.
Mondtam verset a színpadon,
s csendes, tiszta tapsolt hangom  
itthagyom.

A munkámban volt sok örömöm,
Kevés az egyetlen szó: köszönöm,
köszönöm!
Nekem a város mindig gondosan üzen,
De sokszor vissza is sírja szívem!

8

Anyakönyvi hírek
Születés: Lukács Ottilia és Horváth
Jácint leánya Jázmin.• Balikó Andrea
és Molnár Gábor fia Milán • Dóka
Alexandra és Németh Tamás fia
Martin Tamás • Molnár Ildikó és
Balaton Adrián fia Adrián

Haláleset: Borsos János (1928.) Jókai
u. 26. • Horváth József (1942.)
Hunyadi u. 32. • Horváth Józsefné
(sz. Lasics Mária 1932.) Toldi u. 22. • 
Vida Gyula(1958) Dózsa u. 62.
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Karácsonyi cd Nagy Julcsitól és Harangozó Marcitól
Akár a kultúra városa is lehetne hivatalosan Vép, ugyanis szinte hetente kerülnek elő különböző művészetek
addig szinte ismeretlen képviselői. Most éppen a helybéli 13 éves Nagy Julcsi és szombathelyi 14 éves
Harangozó Marci lépett a nagyérdemű elé egy karácsonyi lemezzel. A 9 dalos cd-bemutatót december 12-én tar-
tották a megyeszékhelyi Váci Mihály Általános
Iskolában. 

A szakma elismerését jelzi, hogy a művet - melyen
Marci gitáron kíséri Julcsi énekét – Szűts István, a
Kormorán együttes billentyűse,  számos dal és
rockopera szerzője és Magyar Örökség Díjas művész
ajánlotta a közönség figyelmébe. A koncerten részt vett
Kovács Péter polgármester is, aki virággal gratulált a
vépi kishölgynek.

Julcsiék nyolc éve költöztek Szombathelyről Vépre,
ahol nagyon szeretnek élni. Édesanyja lapunknak
elmondta: a négy éve együtt zenélő két gyerek műve
nem előzmények nélküli.  Marci 8 éve, Julcsi 7 éve
tanul zenét a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskolában.
A gitáros Marci tanára Horváth László, Julcsié pedig
Földesi Jánosné, a népszerű Boglya Együttes művésze.
A két „KOBAK-palántától” egyébként 2013-ban is
jelent meg egy cd. Pályafutásukat jelzi, hogy az idei
advent előtt kis falvakban, idősek otthonában, kicsiny
templomokban is felléptek. Két éve volt már meghívásuk az Őrvidéki Karácsonyra a  Burgenlandi Magyarok
Egyesületétől is. Oberwartban akkor Julcsi a templomi kórusban énekelt, ugyanis a lány mindenevő, mármint a
zene tekintetében. Szlovákiában, a Duna- és Garam mentén, Komárom környékén léptek fel az ottani magyarokat
megörvendeztetve.

Ígéretes karrier áll a két gyerek előtt. Julcsi arra a kérdésre, hogy mit szeret még az éneklés mellett, azt válas-
zolta, hogy fotózni. –S mi szeretnél lenni? – boldog és felnőtt, volt a természetes válasz azzal is kiegészítve, hogy
egyre tovább és tovább a zenei pályán.
Úgy legyen!                                                                                        gyz, foto: Dávid Eszti 

Stresszoldó a Szeretetkarácsony
Egyre népszerübbé válik a Szeretetkarácsony elnevezésű
akció, mely esti, késő esti találkozások, baráti beszélgetések,
szívet-lelket melegítő poharazások és kis harapnivalók szín-
helyévé vált. Az immár hagyományos karácsony előtti ötna-
pos önkéntes vendéglátás stresszoldónak sem utolsó. Pócza
Tamás és Szalai László( Szuli) szerint jólesik ez a melegség,
mely összefogja az embereket. Mások szerint nyári estéken
is kellemes lenne itt egy kis pihi. A Nefelejcs Nyugdíjas
Klub és a helyi Karitász által közösen szervezett esten
például Binder István és Balogh József (képünkön) nemcsak
jóérzéssel hörpintette a forralt bort, majszolta a zsíros kenye-
ret, hanem el is gyönyörködtek a szüleikkel, nagyszüleikkel
együtt lévő gyerekeken. Jó volt barátokkal, ismerősökkel
találkozni, történeteket mesélni, viccelődni. Okos dolog a
pavilon felépítése, hiszen télen szükséges a fedett hely is,
mondták többen. 

gyz
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Szépkorú köszöntése
- Még fiatal vagyok, csak az idő ment el felettem, mondta viccesen
születésének 91. évfordulóján Kovács Péter polgármesternek Magdus

néni. A város-vezető ugya-
nis január 2-án köszöntötte
Tarlacz Jánosnét.  Az ünne-
pelt főleg a régi időkre
emlékezett, s könny csillant
a szemében, amikor átvette
a város virágcsokrát és kis
ajándékát. A Márta lányával
élő idős hölgy kedvenc
étele reggel a habos kávé és
a kalács. Főként arról

beszélt, hogy anno a 6 osztály elvégzése közben végig kitűnő tanuló
volt. Később rengeteget dolgozott, és ma is tudja kikkel járt együtt az
iskolába és munkába. Születésnapján Magdi lánya, egész családja,
négy unokája is köszöntötte. S külön öröm számára két dédunokája, a
10 éves Gréta és a másféléves Ádám. További jó erőt, egészséget kívá-
nunk neki.  Gyz

10

Polgármesteri napló
2014.12.18.
Óvodai karácsony
2014.12.19.
Iskolai karácsony
2014.12.21.
Negyedik gyertya
meggyújtása a ko-
szorún
- Tudás Fája:
Sztárkarácsony
2014.12.22.
Évzáró testületi

gyűlés Bozzaiban
2015.01.02
91. születésnapján köszöntöttem Tarlacz
Jánosnét (Jókai utca) 
2015.01.10. Teke szövetség bálja
2015.01.12. Doni megemlékezés

–polgármester–

Kék fény hírek
A 2014. novemberi és a decemberi hónapban a Vépi Körzeti Megbízottak működési területén 3 fő lett
előállítva a Szombathelyi Rendőrkapitányságra, lopás és kábítószer fogyasztás gyanúja miatt. 5 fő lett
elővezetve, mivel a pénzbírságot nem fizették be, valamint  a szabályszerű idézésre nem jelentek meg. 1 fő
biztonsági intézkedésként a kórházba lett szállítva, mivel agresszívan és zavartan viselkedett. 3 fő ellen
szabálysértési eljárás indult, mivel jogosítvány nélkül vezettek gépjárművet, gépjárművüket nem íratták át,
valamint arra nem kötöttek biztosítást, lopást követtek el, és jogosulatlan színesfém-hulladékgyűjtést végeztek.

Vép KMB.
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Óvodások misztériumjátéka
A KisJézus születésének és ünneplésének voltunk tanúi december 18-án a Vadvirág Művészeti óvoda misztéri-
umjátékában. A hiteles történetet hitelesen adták elő a gyerekek. A műsort Takács Józsefné Terike, óvodavezető
ajánlotta meleg szeretettel a jelenlévőknek a művelődési
ház zsúfolásig megtelt színháztermében.

Harang csendült, ének zendült a 106 3-6 éves kicsi
ajkán. Arcukon áhítat is látszott egy-egy kép előadása

közben. Megnyitották tehát szívüket a világ legismertebb

történetének bemutatása és végigélése
közben. Az alaphangot „ Az én kedves
kisfalumba a Messiás boldogságot szokott
hozni” versidézet pedig mintha illett
volna Vépre, melynek vendégváró
szeretete messze földön ismert. 

A Rozmánné Horváth Zsófia óvónő
által összeállított műsorban mindenki
meghallotta a „hangot”. Felragyogtak a
csillagok, megjelentek a pásztorok, akik
ragyogó táncot lejtettek. Közben már az
árnyjátékban készülődtek az angyalok, s
megérkeztek a háromkirályok ajándé-

kaikkal, majd felcsendült a
Mennyből az angyal, melyet együtt
énekelt a közönség a szereplőkkel.
Láthatóan örömtánc és örömzene
töltötte be a termet, melyet a 106
kicsi gyertyája világított meg.
Kiscsillagok érkeztek a nagyterem-
be.

A lelkekbe öröm és béke szállott
ezen az estén, melynek képeit nem-
csak a szülők és nagyszülők gépei
örökítették meg: a pillanatok
bizonyára szívükben is ottmaradtak.

Eljutottunk Betlehembe….
gyz
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Gyuri bácsi ajándéka a focicsapatnak
Gyuri bácsi az idén is megtartotta jó szokását, vagyis egy hatalmas disznót ajándékozott Vép város sportegyesületének. A
150 kilós cocát aztán levágták, megsütötték és mintegy erőnlétjavító ínyencséget megették a csapat tagjai és családjaik

január 17-én.
Szalai Györgyöt (67) nem kell bemutatni a vépi focistáknak. Hiszen már öt éve támogat-

ja a csapatokat, vagyis saját elhatározásából eteti-itatja a fiúkat, akik a pályán igyekeznek
meghálálni a jótékonyságot.  – Mi vitte rá, hogy ily nagy ajándékot adjon, malacot vegyen,
disznót neveljen a csapatnak, amikor nyugdíjasként saját magának is van családja? -  Tudja,
én 46 évig dolgoztam a vasúton, mint hegesztő, lakatos, amolyan mindenes. Van egy fiam,
egy lányom és négy unokám, de nekik is igyekszem mindenben a segítségükre lenni.
Magunknak is nevelek minden évben még két disznót. De mindig is szerettem a közösséget,
igyekeztem a tapasztalataimat átadni, támogatni a barátaimat. Rengeteget kirándultunk,
bográcsoztunk. Soha nem néztem, hogy mi mennyibe kerül, támogattam, adtam, amit tudtam.
Öt évvel ezelőtt
e lha t á roz t am,
hogy ezzel a csa-

pattal folytatom fiatalabbkori elhatározáso-
mat. Ennek célja az utánpótlás nevelése,
erőnlétének, kedvének fokozása ily módon is,
foglalta össze mindenki Gyuri bácsija hitval-
lását.

Persze ezúttal tanulhattak is a fiatalabb
generáció tagjai. Mit is? Hát a disznóvágás
rítusát, kultúráját, a feldolgozás módját. Bár
az is igaz, hogy a vépen, még a gyerekeknek
is vannak tapasztalataik ilyen téren. Az
egykori mezővárosban élők többségének nem
kell bemutatni a sertésnevelést- és haszno-
sítást. Mégis izgalmas volt a perzselés, a
tisztítás, bontás, darabolás. Arról nem is beszélve, hogy előző este befűtötték a kemencét, melyben finomra sült minden,
ami szem szájnak ingere. Gyuri bácsi hatalmas ajándékával így készültek, erősítettek és lelkileg tovább kovácsolódtak a
tavaszi fordulóra a csapat tagjai. Ezt is, és eddigi nélkülözhetetlen segítségét is köszönik a Sportegyesület vezetői és tagjai,
mondta Dancs László ügyvezető elnök. Képünkön: balról a harmadik Gyuri bácsi , a szemüveges. A segítői balról jobbra
Baráth Péter, Tóth Árpád, Károli József, Pogácsás Péter, Bezdi József, Dancs László, Könczöl Norbert, Varga Márk, Varga
Dzsenifer (utóbbi kettő Gyuri bácsi unokái), Szalai Balázs     gyz

Irány Észak!
Tavaly nagy sikerı utat szerveztünk délre, Rómába, amikor a hazafelé vezető úton már felvetődött, hogy akkor jövőre
merre indul a vépi csapat? Idén tehát irány észak: Prágát és környékét vettük célba, egy napos kirándulással az Elba
Firenzéjébe: Drezdába. Az utazás luxus autóbusszal, szeptember 8-12-ig (keddtől-szombat) két-három ágyas szállodai
szobákban, félpanziós ellátással (reggeli, vacsora). Idegenvezetés a Rómában már bevált rádiós készülékkel.

A városnézéseken kívül kirándulásokat (sörtúrát) tervezünk Prága környékére, városlátogatásokat oda és visszafelé
úton is. Részletes program a városháza titkárságán átvehető, és a www.vep.hu honlapon is megtekinthető. Az út várható
költsége 75 ezer forint. (320 Ft-os euróval számolva). Jelentkezéseket 2015. március 31-ig várunk Kovács Péter pol-

gármesternél személyesen, a petervep@netkabel.net e-mail címen, vagy telefonon, a 06-20-500-5509 számon.
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Gondolj bele! _  (1)
1. Légy hı magadhoz! Egész életedet vele kell leélned.
2. Ne vezess túl gyorsan, mert még lemarad az őrangyalod.
3. Óriási ötletem volt reggel, de nem tetszett. 
4. Az egypúpú tevét az különbözteti meg a kétpúpútól, aki akarja.
5. Örökké akarok élni. Eddig sikerült. 
6. Van, aki olyan sötét, hogy amikor elrepül mellette egy varjú, azt hiszi, hogy vaku villant. 
7. A dohányzás megrövidíti a cigarettádat. 
8. Messziről jött ember sokára ér ide.
9. Annyira tettrekész vagyok, hogy a nevem valójában ige kellene, hogy legyen.
10. Mindig van két lehetőség. Vagy nincs. 
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