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A családvédelmi és
gyermekjóléti szolgáltatás
átalakítása
Törvénymódosítást követően átalakítják a városi szociális ellátást, jelentették be Vép és Bozzai
képviselő-testületének közös gyűlésén, október 28án. Egyúttal kiderült, hogy új helyen működik a
kistérségi orvosi ügyelet, melynek székhelye
Szombathelyen, a Szelestey utca elején, az SZTK-hoz
vezető körforgalom előtt, a korábban gyógyászati
segédeszközök boltja helyén van. Tehát a hétvégi

megbetegedések esetén a képen látható intézményben kaphatunk orvosi segítséget.
folytatás a 2. oldalon

A tudás ünnepe Fábryval
Viccei mögött sokrétű tartalom lapul, amire a humor
vezet rá bennünket, mondta bevezetőjében Molnár
Kriszta, a Hatos Ferenc alapfokú művészeti iskola igazgatóhelyettese, a Tudás Fája Köz Alapítvány elnöke
Fábry Sándort ismét Vépen köszöntve, november 7-én.
S valóban. Nemcsak egy tudományos ismeretterjesztő előadás
részesei voltunk. A
napi valóság történéseit dolgozta fel,
például a migráció
lényegét tekintve is
saját tapasztalatai
a l a p j á n . Va g y i s
Fábry is megjárta a
világ
országait.
Elmondta, hogy
például Damaszkuszban a főmecsetben őrzik keresztelő
Szent
János fejét? Mi
lesz, ha a müncheni
sörfesztiválon nem
akarnak majd alkoholt inni, vagy disznóhúst enni? Persze profán Sztálin,
Trockij és Raszputyin említése is, akiknek „áldásos”
ténykedéséről ma is szívesen hallanak a gyerekek.
Arról nem is beszélve, hogy tanulságos megemlíteni:
egykoron a vándor cigányok késélezőként, lábas
foltozóként, ágynemű tollazóként vagy kosárfonóként
járták az országot. Aztán a gasztronómia, a vendéglők és
pincérek: hol van már a rendes hentes, az ízek
élvezetéhez vezető tisztességes munka, a cigányzene?
S, van-e még hely, ahol az eredeti rituálé szerinti
igazi főtt kolbászt lehet enni, s milyen az általa hungarikumnnak javasolt nagyfröccs készítésének szertartása, s lehet-e a zacskós tej is hungarikum?
folytatás a 3. oldalon

Leader: 450 millió 39 településnek
Ha kevés a pénzed, találj ki új és hasznos dolgokat úgy, hogy az minden közösségnek hasznára váljon. Így lehet
összefoglalni az október 22-én tartott Leader-csoport 6. találkozásának vépi tapasztalatait. Varga Albin, a Pannon
Térségi Együttműködés elnöke, Kovács István koordinátor és Inzsöl Renáta, az egyesület titkára bevezetőben
hangsúlyozták: a kistérséghez tartozó 39 településnek összesen 450 millió forint áll rendelkezésére, 2014-tól 2020ig, a szükséges fejlesztések megvalósítására. Ez a pénz nem sok, de jó stratégiával a felhasználható forrás a
kistérség javára válhat. Lényeges szempont a munkahelyteremtés- és megőrzés, a helyi termékek helyi piacon
értékesítése, az állattenyésztés, a növénytermesztés, a kis- és közepes gazdaságok fejlesztése, új erőforrások
feltárása és kihasználása, tudásbővítés, a területi együttműködés és a megújuló energiák felhasználása, hogy csak
folytatás a 2. oldalon
néhányat említsünk.
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Leader

Orvosi ügyelet

A közös gondolkodáson elhangzott: a vidékfejlesztés korábban az FM-hez tartozott, eztán a miniszterelnökség
kebelében
működik
a
Kecskeméten
székelő
államtitkárságon belül. Ennek előnyeit ki lehet használni,

Kovács Péter polgármester elmondta: a házi segítségnyújtást azért kell városi kezelésben megoldani,
mert a korábbi vállalkozó, a Pátria Közhasznú
Egyesület a feltételek megváltozás miatt nem vállalja tovább a feladat ellátását. A város ezért egy új
gondozási központot hoz létre, mely tervek szerint
az Idősek Klubja kebelében fog működni 2016.
január 1-től. Az új szociális központ összefogja a
gyermekjóléti, családvédelmi tevékenységet, házi
gondozást, az idősek nappali ellátásának változatlan folytatásával együtt. A szervezet vezetője
Kovács Viola lesz, aki kollégáival együtt eddig is
jó munkát végzett a gondozás terén. Nekik kell
előkészíteni a megnövekedett munkához a
szervezeti, tárgyi és személyi feltételeket. Az
intézményvezető elmondta: a már működő, hasonló csepregi intézmény tapasztalatai alapján képzeli
el a munkafolyamatot. Dr. Hoós Anna jegyző
szerint a feladatellátásba bevonják Bozzait is.
Varga Gyula és Török Sándor képviselők
köszönetük mellett hangsúlyozták az idősek
ellátásának további minőségi szükségességét is.
Kovács Péter felvetette, hogy a jelenlegi vezetők
szeretnék, ha az új intézmény Dr. Zmertych Aurél
nevét venné fel. A képviselők támogatták a korábbi, legendás körzeti orvos nevének megőrzését, de
Varga Gyula felhívta a figyelmet arra, hogy ehhez
a család leszármazottainak a beleegyezése is
szükséges. (A gyűlés óta Kovács Péter polgármester megkereste telefonon és emailben az
Angliában élő Zmertych Ivánt, aki nagy
megtiszteltetésnek veszi édesapja nevének
megőrzését, és jelezte, egy jövő évi avató ünnepségre szívesen ellátogat feleségé-vel Vépre.)
Lényeges, hogy az adósságkonszolidáció kapcsán megítélt 112 millió forintot megkapta a város,
mellyel fel tudják újítani a Deák-és Táncsics
utcákat. A szükséges dokumentációk rendelkezésre
állnak, kiírták a közbeszerzési eljárást, illetve közzétették a pályázati felhívást. A munka tavasszal
kezdődhet, hangoztatta Kovács Péter.
A vépi képviselőtestület első olvasatban megtárgyalta a város 2016-os költségvetésének előirányzatait, melyet továbbra is a takarékosság, a
bevételek és kiadások 567 millió forintos egyensúlya jellemez majd. Pályázatokkal továbbra is
operálnak a szükséges fejlesztések forrásaként,
például az új városközpont vagy a sportcsarnok
létrehozása ügyében. Döntöttek arról is, hogy a
sportpályák öntözésére kutat fúrnak, mely
olcsóbbá teszi a működtetést.
Gyz

folytatás az 1. oldalról

vélték.
A résztvevők kötetlen beszélgetés keretében mondták el
véleményüket. A szépszámú vépiek közül például Pogácsás
Eszter azt említette: díszfakertészetük hatékonyságának
növeléséhez kutat szeretnének fúratni, a költségek csökkentése okán. Kovács Péter polgármester a kistérséget átölelö
kerékpárút megépítését tartotta fontosnak úgy, hogy az akár
Celldömölkig vezetve szolgálhatná a kastélyok, kúriák
megismerését, köztük a vépi Erdődy kastélyt is.
Részletesen elemezte a kisvárosi zöldenergiai pályázatok
eredményeit, melyek példát adhatnak a környező
településeknek. Dr. Németh Ákos gyógyszerész elmondta:
fiókpatikát terveznek nyitni Vasszécsenyben, s az
egészséges életmód megvalósítását, a családi zöldség és
gyümölcstermelés újrahonosításával képzeli el. Egyben vépi
központtal csillagtúra-szerűen lehetne bővíteni a kerékpáros
turizmust annak érdekében, hogy a vendégek megismerjék
a környéket, és kastélyokat. Török Sándor arra hívta fel a
figyelmet: nem szeretné, ha az új
elképzelések
megvalósítása
közben a korábbi Vasi Őrtorony
Egyesület gyakorlatát követnék,
akkor ugyanis Vép ki lett
semmizve.
A tanácskozás vezetői és
résztvevői egyetértettek abban,
hogy széleskörű együttműködés
alapján minden gazdasági, kulturális és helyi értéket figyelembe
vesznek a fejlesztési elképzelések
megvalósítása
érdekében.
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A tudás ünnepe Fábryval
A magyar parlament felsőházában pedig senki és semmi sincs. Pedig lehetne benne akár karate edzés és
varázsszőnyeg is, mondta.

Egyébként is, megbolondult a világ, melyben lehallgatják Amerika első emberét. Angliában pedig milyen
rondák a nők (jaj istenem!), még sincs köztük egy sem, aki szűz. Hollandiában viszont a magyar nők viszik a
prímet. Sőt, cigányzene szól több étteremben.(!)
Az USA-ban az üdvhadsereg tagjainak elég a tisztálkodásból, ha reggel megfésülködnek. A taxis pedig
török. Ha netán cérnát akarsz venni egy kínai boltban, s nem beszélsz angolul, nem tekintenek külföldinek,
eléred, amit akartál. Ott a gyerekek úgy
ébrednek, hogy én vagyok a legjobb,
míg a mieink sápadtak, s nehezen kelnek
a melegágyból. Pesten pedig áldatlan
társbérletek lettek az államosítás után.
Mégsem véletlen, hogy Fábry kalandvágyból hazajött. De kifigurázta az
emberi butaságot is. Azt, hogy egy
vidéki művházban szervezett mellkasröntgenen egy férfi bevette szájába a
nyakában lévő aranylánc helyett a plafonon lógó valamit, vagy azt, aki a
cseresznyefára mászáshoz körállványt
épített, hogy télen is könnyen szedhesse
a gyümölcsöt.
– Aki viszont ma Magyarországon
termelőmunkát végez, annak megszorítom a kezét, mondta. Ezért is tiszteljük a
Karinthy-gyűrűvel, Bon-bon-, Déri János-, és Érdemes művész-díjjal
kitűntetett művészt.
A jótékonysági est – melynek végén Eredicsné Horváth Lenke tortával kedveskedett a humoristának –
mintegy félmillió forintnyi bevételét ezúttal is a gyerekekre fordítják.
Győre Zoltán
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Rózsaszínű égbolt a város felett

Gyönyörű fényekkel ment le a nap a város felett november 9-én délután öt és fél hat között fotó: - a szerk.

Köszönetünket fejezzük ki azoknak a támogatóknak, akik
A TUDÁS ÜNNEP 2015-2016. rendezvénysorozat
első előadását - Fábry Sándor önálló estjét - segítették,
hiszen nélkülük nem valósulhatott volna meg.

K Ö S Z Ö N E T
Tancsics István – egyéni vállalkozó, Kajcsos György – egyéni vállalkozó, Szalai László
és családja, SALVATOR Gyógyszertár, TÖRÖK KFT, TITOK DISZKONT, DEKOmark,
Illésné Kolocz Klára, Ruborics Kriszti, Gábriel András, Polgárőrség Vép,
Rendőrség Vépi körzeti megbízottjai
És természetesen Önöknek, akik eljöttek az előadásra.
Végül FÁBRY SÁNDOR művész Úrnak,
aki a teljes fellépési díját a Tudás Fája Közalapítványnak adta.
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Az Erdődyek kora
1496-1944 között 3.
Folytatjuk Takács Ernő egykori tanácselnök, majd polgármester
diplomamunkájának közlését, melyet Vép nagyközség történeti
áttekintése címmel adott ki.
Az Ellerbach család utolsó sarja János volt, aki több magas
hivatalt viselt. Ez nagy anyagi megterhelést jelentett számára.
Pénzügyileg szerencsétlenül gazdálkodott. Sem gyermekei, sem
fiúágon nem voltak rokonai. Eladósodása közepette Erdődy
Bakócz Tamástól, késöbbi esztergomi érsektől vett fel 4000
forint kölcsönt zálogképpen. Ügyeit úgy rendezte, hogy a kor
szokásainak megfelelően egymást testvérül fogadták. E végrendelkezést 1496-ban a pozsonyi káptalan elött tették. A vagyon
akkor a monyorókeréki és a vörösvári várakból, Véppel együtt
két mezővárosból, 26 kisebb községből és további 22 kisebb
községben fekvő részbirtokból állott.
A királyi megerősítést Erdődy Bakócz Tamás még abban az
esztendőben megkapta mind maga, mind unokaöccse Erdődy
Péter részére. Ezzel a megerősítéssel jutott Vép is a többi
birtokkal együtt az Erdődy család tulajdonába. 1547-ben
Erdődy Péter halála után II.Péter örökölte a birtokot. Eképpen
vette át az állandó török elleni harcokat is. Neki azonban nagy
megterhelést jelentett a horvátországi várak és a katonaság felszerelése. Emiatt elárvereztetni kényszerült magyarországi birtokait, köztük Vépet is. A zálogbirtokos Zrínyi Miklós, a
későbbi szigetvári hős volt. II. Péternek első feleségétől, Tahi
Margittól csak egy leánya, Anna maradt életben. Őt Zrínyi
Miklós szintén még kiskorú fiával, Györggyel jegyeztették el.
Így a zálogszerződés még egy eljegyzési szerződéssel is komplikálódott.
Az 1450-es évet követő fél évszázadban Monyorókerék és
Vép birtokügyei nagyon zavarosak voltak……..1557-ben
Zrínyi Miklós lemondott a horvát bánságról. Utóda e
méltóságban II. Erdődy Péter lett, aki mind lánya eljegyzését
Zrínyi Györggyel, mind a zálogszerződést felbontja, de
Monyorókeréken és Vépen még fél évezredig a Zrínyiek, illetve
az Erdődyek maradnak.
Zrínyi György Vépen hal meg 1603-ban. Halála után Erdődy
Tamás idejében rendeződik a helyzet. Ő lesz a hovát bán. Az
alig 26 éves bán sikeresen működik a török elleni harcban éppúgy, mint a birtokügyekben. Viszonylagos nyugalmat teremtett
Horvátországban és a vele kapcsolatos részeken. Rendezni tudta
a család birtokügyeit, annak ellenére, hogy a Zrínyiek elleni birtokpere 1591-töl 1612-ig tartott. A zálogterhek visszafizetése
után ő lett az egyedüli birtokos. Ennek következtében nagy
építkezésekbe kezdett.
–
Az akkori vármegyei iratokból a következőket olvashatjuk: „
Vép maga mezőváros volt ugyan, de birtokigazgatási
szempontból több környező község tartozott ide, így például
Szőllős,a Gyöngyösmelléke, Megyehíd, Kenéz, Pecöl, Porpác,
Bögöt, Csénye, stb.
– a szerk

A Vépi Művelödési Ház és Könyvtár programjai
Hétfö: 13.00 – 17.00 Börzsönyiné Dr. Kiricsi
Szilvia ügyvéd fogadóórája
16.30 - 19.00 Színjátszó próba
18.00 - 19.00 Gyógytorna Ildivel
Kedd: 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
17.30 - 19.00 Csipkeverő kör
18.00 – 19.30 Hastánc Klub
Péntek: 17.00
Hastánc kicsik Jáde Gyöngyöcskéi
17.00 Jóga Mecseki Ferivel (előzetes egyeztetés
alapján)

18.00 - 19.00
19.00 – 20.00

Gyógytorna Ildivel
Aerobic

Egyéb programok:
November 23-29. MOTOR KIÁLLÍTÁS
November 30. 13,00 Karitász szociális vásár
December 5. 14,00 Karitász Erzsébet napi
teadélután
December 9. 10,00 Baba-mama Mikulás
December 10. Szépkorúak Karácsonya
December 12. 14,00 BOLHAPIAC – KARÁCSONYI VÁSÁR
December 15. Nyugdíjas Klub Karácsony, Névnap
December 16. Évzáró Testületi Ülés
December 17. Óvoda Karácsony
December 18. Városi- Iskolai Karácsony

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

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja:
November 26. Ady Endre élete, versei
December 3. Mikulás
December 15. Karácsony
Az összejövetelek csütörtökönként 14.00 órakor
kezdödnek, minden érdeklödöt szeretettel várunk!

Idösek Klubja decemberi program:
1-én 14.00 óra: Karácsonyfa dísz-horgolás: csillag
3-án 14.00 óra: Karácsonyfa dísz-horgolás: harang,
angyalka
9-én 14.00 óra: Karácsonyi recept cserebere
15-én 14.00 óra: Asztaldíszek készítése
17-én 14.00 óra: Karácsonyi ünnepség
22-én 14.00 óra: Filmvetítés: Karácsonyi angyal –
amerikai film

Baba-mama Klub Mikulás ünnepség
12. 09. 10 óra
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A téli gumi előnyei

Egyházközségünk decemberi programjai

A téli gumi több szempontból is
eltér a nyári gumitól: A téli abroncsok futómintázata a nyári
gumiénál mélyebb és több lamellát
tartalmaz a megfelelő tapadás
elérése érdekében.
Mély mintaárkaik nedves
időben a felgyülemlett csapadékot
könnyen el tudják vezetni.
De nem csak a gumi mintázata,
lamellázottsága is más: jelentős
különbség van a gumi összetételében is, ugyanis a téli gumi
nagy mennyiségben tartalmaz szilika-adalékot. Ez az adalék teszi
lehetővé, hogy a gumi hidegben is
lágy maradjon, és télen is jól tapadjon.
Fontos, hogy mind a négy
kerékre felszereljük a téli gumit,
hiszen csak így biztosítható az autó
megfelelő stabilitása. Ha az autót
csak két téli gumival szereljük fel, a
menetbiztonság jelentősen csökkenhet, és fékezésnél irányíthatatlanná válhat az autó!
A biztonságos vezetés érdekében nyomatékosan javasoljuk a
téli gumik használatát, ha a
hőmérséklet 7°C alá esik. Kevesen
tudják, de amikor a külsö 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 hátrányosan befolyásolja a féktávolságot is.
Vép kmb

December 4-én lesz a hónap elsőpénteke. Engeszteljük Jézus
Szentséges Szívét szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal!
December 5-én, szombaton délelőtt 10 órától megkezdődnek a karácsonyi misztériumjáték, a "Jézuska-várás" próbái a plébánián. Kérem,
hogy a szereplők pontosan jelenjenek meg! December 6-án, vasárnap
kérem a gyermekeket, hogy – ha lehetséges – a 8 órakor kezdődő szentmisére jöjjenek, mert meglátogatja templomunkat Szent Miklós püspök!
December 8-án, kedden 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 kezdödik templomunkban az ünnepi szentmise.
A szentmise keretében kerül sor az ún. "lelki adoptálás" felajánlására a
magzatok védelmében. Kérem, hogy minél többen vállalkozzunk erre a
nemes feladatra! December 13-án, csütörtökön a Boldogságos Szűz
Mária fatimai kérésének eleget téve engesztelő napot tartunk.
Igyekezzünk egész nap böjttel, imádsággal engesztelni Szűz Mária
Szeplötelen Szívét a bűnökért és megbántásokért! Az esti szentmise
elött 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! December 20-án, advent 4. vasárnapján a
délelőtti szentmisék alatt, és délután 3 órától az esti szentmise kezdetéig
lesz lehetőség a karácsonyi szentgyónás elvégzésére. Használjuk ki a
lehetőséget, ne halogassuk a bűnbánatot az utolsó, ünnepi napokra!
December 24-én, csütörtökön délután 4 órakor kezdődik a karácsonyi
misztériumjáték, az un. "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, vasárnap, Szent János apostol ünnepén
egész napos Szentségimádás lesz templomunkban az utcák szerinti
beosztás alapján. Déli 12 órakor 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, csütörtökön az
este 1/2 6 órakor kezdődő szentmisében adunk hálát az elmúló 2015.
esztendőért, annak minden áldásáért és kegyelméért. A szentmise végén
felajánljuk községünket Jézus Szentséges Szívének és a Boldogságos
Szűzanya Szeplőtelen Szívének.

Anyakönyvi hírek
Halálozás:
Horváth Ferenc (1949) Petöfi
u. 50. • Lödör Istvánné (1948)
sz. név.: HörcsökiI Anna
Kossuth u. 42. • Málovics
Lajos (1959) Széchényi u. 6.
6

Németh Tamás plébános

Köszönet és dicséret a Mária Légió-s Testvéreknek, akik önzetlenül –
hónapról-hónapra – fáradoznak a templomunk és a hősi emlékművek
díszítésén! A jó Isten fizesse meg százszorosan munkájukat!
Köszönjük: a hálás hívek
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Libazsíros kenyér, sült kacsacomb
Biztosan nem fognak éhezni jövöre sem a vépi gyerekek, sem a
nyugdíjas klub tagjai: a hagyományoknak megfelelően megünnepelték
Márton
napját november
11-12-én.
Elöbb az óvodások Pipitér csoportja adott színes
műsort a művelődési ház színháztermében. A
kicsiket és szüleiket Takács Józsefné Terike köszöntötte a köpönyegét megosztó
Szent
Márton
szegényeket segítő tetteire emlékeztetve. Majd amolyan „bütykölös”,
vagyis kézműves foglalkozás következett. Aztán libazsíros kenyeret
majszolhattak, teát ihattak, miközben rácsodálkozhattak az élő libára,
mely biciklis utánfutóval érkezett. A sötétség beálltával pedig kis lám-

Óvoda decemberi
programjai
December 4. Ellátogat hozzánk a
Mikulás
December 17. Vépi Vadvirág
Művészeti Óvoda Karácsonyi műsora
Művelődési Ház 17 órakor
A Bóbita Óvodai Egyesület
megköszöni az 1%-os felajánlásokat. A befolyt összeget 282.600 Ftot bábszínházi előadásokra, kirándulásra, ajándékozásra fordítottuk.
Köszönjük a támogatást!
Szalai Katalin
az egyesület elnöke

A Hatos Ferenc
Általános Iskola és
AMI
decemberi programjai
December 4. Mikulás nap
December 12. (szombat)
Munkanap a csütörtöki órarend szerint
December 18. 17:00 óra
Karácsonyi műsor az
aulában
December 21 – 31.
Téli szünet
Szünet utáni elsö tanítási nap:
január 4. (hétfö)

Anyakönyvi hírek
pácskákkal libasorban indulva körmenetté alakult a nagy csapat a
templomig oda-visszasétálva. Idén első ízben hatalmas tüzet is gyújtottak a nap tiszteletére.
Támogatóink: Sül-Már Pékség, Kiss Tamás, Kámán Ágnes,
GAMESZ, Vép-Bozzai ÖTE. Köszönjük szépen!
A Nefelejcs Nyugdíjasa Klub tagjai kacsacomb sütéssel
emlékeztek a hagyományokra, melyeket Hendéné Vali elevenített fel.
Közben Kovácsné Klári libás dalokat adott elő, Kovács László pedig
versekkel szórakoztatott. A vidám társaság sokáig beszélgetett,
gyz
adományozott.

Házasság:
Simon Szilvia és Rózsa Szabolcs

Születés:
Csek Sándor és Molnár Mária
Lívia fia, Marcell Sándor •
Maizner Tamás és Csipkés
Alexandra Tamara fia, Zoltán •
Pájer András és Menyhért
Annamária fia, András

7
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I SKOLAI P ÁLYÁZAT
Polgármesteri napló
2015.10.27.
Leader Fórum
Vép
2015.10.28.
Testületi gyűlés
2015.10.29.
Vöröskeresztes
gyűlés
2015.11.06.
9:00 Vasivíz
közgyűlés
2015.11.07. Fábry- est
2015.11.09. 10:00
Kölségvetés
egyeztetés az intézményvezetökkel
2015.11.09. 14:00 Gyermekjogi
interaktív elöadás
2015.11.10. Rendörség:
járási
fórum
2015.11.11. Óvoda, Márton nap
2015.11.12. Budapest
TÖOSz
közbeszerzési konferencia
2015.11.14. Tűzoltóbál
2015.11.18. Megyeháza: KEHOP
14-20 pályázati fórum
2015.11.19. Vasi TOP100 a Vas
Népe rendezvénye
2015.11.20. Ö n k o r m á n y z a t i
nyugdíjas találkozó
2015.11.21. SZM
jótékonysági
koncert
-polgármester-
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A gyerekek a jogar örökösei
Rendhagyó, játékos foglalkozáson ismerkedtek meg a gyermeki
jogokkal a Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI nebulói november 9én. Az interaktív, Varázsjogar elnevezésű foglakozást a téma szakértője,
dr. Albert Judit, a Szitakötő című országos folyóirat munkatársa vezette.
Az alkalmat
egy pályázat
nyerteseként
a
Pusztai
Krisztina
helyi tanítónő
és
társai:
Bándoliné
Páyer Éva,
Beke Péterné,
Révi Renáta,
Saly
Rita
teremtették
meg. Segítőik
Tancsics Gáborné, Szalai
Gabriella,
Zsikláné
Kardos Éva
voltak.
A gyerekek természetesen tudták már, hogy vannak jogaik. A téma kiscsoportos feldolgozása azonban segített tudatosítani az 1989.
novemberében, az ENSZ közgyűlés által elfogadott gyermekjogi
egyezmény bizonyos részleteit. Ennek alapjait hivatott bemutatni a már
említett országosan megjelenő nívós lap, melynek példányait egy évre
megnyerte az iskola közössége.

Az interaktív tanulás azzal kezdődött, hogy minden csoport kapott egy
jogart, mely ezúttal színes főzőkanálként szimbolizálta a hatalmat (s
talán a felnőttek, a szülők fegyelmező
eszközét) is. Aztán közösen tisztázták a
fogalmakat kis kártyák, írott és íratlan
példák feldolgozásával, azok értelmezésével, kérdezz- felelek játékkal. A
lényeg: a mozgósító, gondolkodtató,
információszerző- és hasznosító módszer segített eligazítani és bátorítani a
gyerekeket arra, hogy miként éljenek
(és nem visszaéljenek) jogaikkal,
kötelezettségeikkel. Ugyanis a kettő
egyensúlyának kell szabályoznia mindennapjaink normális rendszerét.
Egyszóval gyermekeink
magatartásának megfelelő alakítása teheti társadalmunkat jobbá. Ők lehetnek a jogar méltó örökösei.

8gyz
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Bálozzon és aludjon tűzoltóval!
Megtelt a művelődési ház nagyterme a 11. jótékonysági tűzoltóbálon november 14-én. Kóbor Attila
parancsnok köszöntőjében emlékeztetett az 1880-ban alapított
szervezet hagyományaira, majd az 1977-es egyesülésre
Bozzaival. Óriási fejlődésről adott számot, melyet a Horváth
Péter parancsnokhelyettes által moderált vetített-képes beszámoló is tükrözött, azt bizonyítva, hogy nélkülözhetetlen a
munkájuk a lánglovagoknak. Nemcsak oltanak, vízből, hóból
mentenek, baleseteknél segítenek, homokzsákokat raknak,
áramtalanítanak, hogy óvják az életeket. Tehát állandó készenlétben vannak, tanulnak, gyümölcsöző kapcsolatokat ápolnak
osztrák barátaikkal, fejlesztik a technikát. A jókedvű, kocsonyás, pincepörköltes bál bevétele is ezt a célt szolgálta.

Mottójuk:
bálozzon
és
aludjon
tűzoltóval!
Mondhatnánk: ez az abszolút biztonság.
Gyz

Új elnöke van a Vöröskeresztnek
Cser Valériát választották a helyi Vöröskereszt elnökének a szervezet
október 26-i gyűlésén. Csaplár Vilmosné Magdi, a korábbi vezető, lemondott funkciójáról.
Cser Valéria nem ismeretlen a szakmában, végzettségének megfelelően
12 éve dolgozik a házi segítségnyújtás és a betegápolás területén. Mint
mondja, tapasztalatait szeretné kamatoztatni úgy is, hogy a mintegy 180
tagot számláló szervezet tagjai sorába fiatalokat is szervezzen. Erre nemcsak azért van szükség, hogy a fiatalok megismerkedjenek a Vöröskereszt
céljaival, a segítés szükségességével – melyre bárki bármikor rászorulhat
– , hanem részük legyen életüket meghatározó egészségügyi közösségi
élményekben is. Ezért számára a betegápolás, a véradás, és az idősek
segítésén kívül a rászorultak részére adományok gyűjtése, élelmiszer-,
tűzifa és ruhasegély juttatása is fontos lesz. – Szeretnék így is fontos lenni,
mondja a szimpatikus hölgy, akit munkahelyén, az Idősek Klubjában lehet
megtalálni.
Gyz

Lakossági apróhirdetés
Gazdabolt Vép, Kolozsvári u. 4. sz. alatt 2016-tól bérleménybe vehető.
Bővebb információ csak komolyan érdeklődőknek! Tel: 30/3483094, 94/353-193

9

2015 nov_2015 nov 2015.11.24. 19:36 Page 10

Fél évszázada alakult a Diák Sportkör
50 éves Évfordulót ünnepeltek a Nemzetközi Gépész Kupán a DASzK-ban.
Élő hagyomány iskolánkban több mint 40 éve a Gépész Kupa.
Népszerűségéből
nem veszített semmit
az évek során .
Az iskola Diák
Sportköre 1965-ben
alakult és azóta
működik - e gondolatok jegyében köszöntötte a megjelent
iskolák versenyzőit,
tanárait Hollósi Éva
igazgató. Az 50 évről
készített kiállítást Vécsey Ernő, a sportkör alapítója és első vezetője nyitotta
meg és elevenítette fel a fél évszázad történéseit.
Kitért az országos
eredményekre a labdarúgás, kézilabda, birkózás, sakk és a teke
szakosztályban végzett kiemelkedő munkára.
A rendezvényre négy dunántúli középiskola: Sopron,
Kaposvár, Szombathely – Herman, Hevesi középiskolák –
és két külföldi, Hurbanovo (Szlovák) és Rakicsan
(Szlovén) fogadta el meghívásunkat.
A tanulók különböző sportágakban: atlétika, teke, asztalitenisz, lány-fiú labdarúgásban mérték össze erejüket,
tudásukat. A vépiek sikeresen szerepeltek: csapatversenyben 2. helyezést, atlétikában 2. helyezést, lányfociban 3.
helyezést, fiúfociban 4. helyezést, tekében és asztaliteniszben pedig 1. helyezést értek el .
A legeredményesebb tekéző vépi tanuló, Berta Dorina lett 395 fával. Gratulálunk a tanulók sikeres szerepléséhez!
Szijj Vilmos

Aranyérmes birkózó palánta
Még csak egy éve versenyez, de már aranyérmet is szerzett birkózásban a vépi
Németh Levente. Pedig csak az idén lépett először szőnyegre a HVSE színeiben.
Edzői: Veréb István és Molnár Attila, akiktől minden segítséget megkap. A szombathelyi Nyitra utcai iskolába járó diák a suli után hetente háromszor két órát
edz, hogy csiszolja tudását, javítsa erőnlétét. Szorgalmának és tehetségének
köszönhető, hogy több területi és országos versenyen is részt vett: nyert bronzot,
ezüstöt és aranyérmet is.
Megható az is, hogy egy helyen edzhet Hatos Gábor olimpikonunkkal, aki
segíti, tanácsokkal is ellátja. Ez is reményt ad arra, hogy Levente egyre jobb
eredményeket érjen el, melyekre családján és Szalai Lajoson, nagypapáján
kívűl, a város is büszke lehet.
gyz
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