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Békés karácsonyt és
boldog új évet!

2015. Vép a kecske évében 
A kínai horoszkóp szerint a kecske évében telt az
idei évünk. Ez egy, jóslatok szerint, némileg

nyugodtabb időszakot jelent, ami igaz városunkra
is. 

A nagy uniós támogatással járó beruházá-
sok már elkészültek, újabb lehetőségek

pedig a 14-20-as költségvetési ciklusra
vonatkozóan még nem jelentek meg. Így
elmondható, hogy ez az év a felkészü-lés,
a tervezgetés éve volt.

Az év vége felé beérkezett a hitel
nélkül gazdálkodó önkormányzatok-
nak juttatott pénz is, de ennek
elköltése, a Deák és Táncsics utcák

felújítása, már a jövő év tavaszára
csúszik át.
A naptárat végiglapozva mégis

sok eseményt tudunk felidézni,
sokat, mely rendszeresen ismétlődik

városunkban, és sok alkalmi
eseményt, melyek színesítették,

mozgalmasabbá tették napjainkat.
A hagyományos éves ren-

dezvénysorozatból kiemelem a tas-
nádi böllérversenyt, ahova Véron

András alpolgármester közvetítésével a Szatmár megyei
RMDSZ meghívására vettünk részt. Hihetetlen élmény
volt tapasztalni a rengeteg helyi, és magyarországi csapat
színes kavalkádját, ami mégis összeolvadt egy hatalmas
Kárpát-medencei disznótorba, ahol mindenki mindenkinek
testvére, barátja volt. 

Hasonló közösségi élmény volt a 7. Világ Közepe
Fesztivál, melyhez kapcsolva nálunk rendezte meg a
Kormorán együttes a fiatal tehetségek KOBAK Palánta
nyári táborát.  

5. Karitász-teadélután • 6. Mézédes  • 6. Rongálók  • 8. Érdeksérelem • 10.  Tüzifatámogatás

Szépkorúak ünnepe
Szeretetteljes hangulatban vendégelték meg a
szépkorúakat december 10-én a mıvelődési
házban.  Csingiling, égi sereg, adventi ima,
karácsonyi dallamok, versek és szép
történetek szólaltak meg az
ajándékmısorban, melyet a WEEB-színpad
tagjai, Iszakné Koszorús Judit, Horváth
Jószefné, Hende Lajosné és Kovács
János adtak elő nagy szeretettel a
mintegy 150 résztvevőnek. Amolyan
karácsonyi hálaadás történt, melyen a
város vezetőin kívül jelen volt
Németh Tamás plébános is. Úgy
éreztük: itt volt a kis Jézuska is
mind a 334 70 éven felülinek.
Kovács Péter polgármester
virágcsokorral köszöntötte a
legidősebb hölgyet, illetve
urat, Novák Lajosné Ili nénit
és Auer Ferencet, valamint a
születésnapos Farkas Tibort.

A városvezető beszédében
kiemelte: hosszú ideje készültek a
találkozásra, hogy kikapcsolják a
mindennapok gondjaiból az
időseket, akiknek igen sokat
köszönhet a város. Akik az elmúlt
évtizedekben téglát téglára tettek, hogy
épüljön, szépüljön a település. 

Megkezdődhet a Deák-,
és Táncsics utca felújítása

A város képviselőtestülete november 23-i ülésén
megalkotta a szokat a helyi rendelkezéseket, melyek
biztosítják a családsegítés, illetve  a gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátásának hátterét.

folytatás a 3. oldalon

folytatás a 3. 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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Nagy János: Adventi  gyertyák
Az adventi koszorún gyertyák sora!
Az elsőben fellobban az élő hit,
a lélek messzi útjára világít;
s örök fénye nem aludhat ki soha!
Lángja nyelv alakban Igét hirdet
a ma hitehagyott emberének – 
Ez a Megváltó szent hagyatéka…

Zöld ágakon ülnek a színes gyertyák.
Egy kis szikrától feléled a remény
lángja az élethez, s élteti egy egy-cél;
ám megsebez az elérhetetlen vágy.
Közelebb visz az újabb célhoz
az erős akarat, bátorrá acéloz, 
s, a Megváltó küldi reménysugarát…

A gyertyák közt szolgál a szeretet
fénye, magányos szívekre világít.
Int, - többször feledd az evilágit!
mert a lelketlen  mindent elhitet.
A felebaráti magához ölel,
szívünk igaz válaszra, társra lel;
s a Megváltó szól: „ki engem szeret –
követ.

Minden évben e ritka fényforrás 
számtalan örömöt oszt híveinek,
az örömhírnek sokan örvendeznek,
s megint beteljesül a várakozás.
A misztérium titkának nyitja,
hogy a lélek útját megvilágítja,
s a Megváltó közelében oly csodás!

A koszorún összefogódzik négy fény,
a hidegben melegedhet a világ,
míg távoli harangszót hallgatják,
egy csillag készülődik az ég peremén.
A virrasztóknak ismét eljő
a dicsőségben áldott idő
Megváltója az élet jászolában…. 

AKTUÁLIS VÉPI

2

KRÓNIKA

Adventi gyertyagyújtás
Az Adventi hírnök megjelent, s a várakozásnak megfelelően novem-
ber utolsó vasárnapján a szentmisét követően nyilvánosan
meggyújtották az első, majd a következő vasárnap a második adven-
ti gyertyát. Az alkalomból a Nefelejcs Nyugdíjas Klub kórusa

elénekelte az Adventi hírnök című egyházi éneket. Szeretettel várjuk
a kará-csonyt, melynek gyertyái tartsanak össze bennünket, kívánta
rövid beszédében Kovács Péter polgármester, aki a jelenlévők
körében meggyújtotta az első gyertyát azt kérve, hogy tiszteljék meg
az év végi rendezvényeket. A következő vasárnap pedig a pol-
gármester elszavalta Gyurkovics Tibor: Vers a Mikuláshoz, című köl-
teményét, majd Iszakné koszorús Judit a Vépi Kántorkönyvből idézte
fel az Ádventi imát.

Békés karácsonyi 

ünnepeket és boldog

új évet kívánok 

minden vásárlómnak.

Pálma virágbolt

Varga Tamás és családja

Békés karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet

kívánunk
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Szépkorúak karácsonya
-  Ez az alapja a továbblépésnek, a fejlődésnek. Kérte: használják ki ezt a napot, beszélgessenek barátaikkal,
szomszédaikkal, kedves ismerőseikkel, és bátran mondják el a város vezetőinek is gondjaikat, javaslataikat.

Továbbra is számítanak rájuk, s
jövőre is várják őket, s az újabb
nyugdíjasokat is. A polgármester
szép karácsonyt, boldog új évet és
jó egészséget kívánva zárta
beszédét.
Az alkalomból Kovács Viola, az
újonnan létrehozott Dr. Zmertych
Aurél Gondozás Központ vezetője,
adott tájékoztatást arról, hogy
miként kívánnak az idősek mellé

állni a házi segítségnyújtásban, a
személyi gondozásban és az ápolási
feladatokban. Vagyis a takarítástól a
bevásárláson, ruhajavításon, az
ügyintézésen és a mosdatáson, gyó-
gyszerkiváltáson át mindenre vál-
lalkoznak. Jelezzék igényeiket a
gondozási központban, mondta. Ezt
követően kezdődött a jóízű fala-
tozás, poharazás, társalgás.   

gyz
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Vép nagyközség történeti áttekintése (4)
Takács Ernő diplomamunkájában részletesen foglalkozik a templommal, a plébániával, melyekről az 1841. május 24-én kelt
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben lehet olvasni. Ebből az is kiderül, hogy 1532. augusztus 5-én este a török sereg támadása
után rövid ideig a muzulmán vallás templomaként szolgált az akkori épület, majd 1590-ig a reformátusok tartották az isten-
tiszteletet az akkor fából épült templomban. (A templom mindig a jelenlegi helyén állott.)
Részletesen beszámol arról, hogy 1590-ben gróf Erdődy György elüldözte Alsólendvai Péter református esperest. Ezt követően
az egész mezőváros áttért a római katolikus vallásra. A templomot átépítették. Eredetileg csak a szentélyrésznek volt meg az
alapja, továbbá csak ez a templomrész volt facseréppel fedve. Az akkori főhajó (mellékhajók nem lévén) teljesen keményfából
készült. A mai templom átadása 1788-ban volt Szily János püspök felszentelése mellett. A falak akkor már kőből és téglából
készültek, de csak egy úgynevezett főhajóval épülve. A szószék festetlen tölgyfából volt. Az akkori temető a templom körül
volt.  II. József császár betiltotta a templom körüli temetőhasználatot, és 1782-től a mai temető biztosítja halottainknak örök
nyughelyét. ( Utolsó halottként a templom körüli temetőbe a 46 évesen elhunyt Hajas Ferencet temették 1781 november 4.-én.
Az új helyen a temető első halottja Burki János 9 hetes cigánygyermek volt.)

1786-ban építették az oratóriumot, majd a harmónium helyett orgonát vettek. Még ebben az évben megvették az első
harangot, melynek súlya 336 kiló volt, s Nepomuki Szent János tiszteletére keresztelték. A toronyóra 1821-ből való. A
kereszthajókat 1853-ban építették. Ekkor készült a torony mai formája és a két mellékoltár is. 1898-ban megépült az úgyn-
evezett Iparos sekrestye, mely fölé került a grófi oratórium egy külső feljáróval. A sekrestye építésére a pénzt az ipartestület
adta össze- Az 1929-ben végzett nagy tatarozás külső munkálatait gróf Erdődy Sándor fizette, míg a belső festési munkálatok
költségeit Sütő György jómódú parasztember vállalta. sőt, egy szekér  tojást is adott a festékek kikeveréséhez. A szép ablakok
elkészíttetését és festését jómódú polgárok vállalták. A festést Horváth István festőmester vállalta.

1981-ben újabb nagy tatarozás volt, főtisztelendő Kovács Aladár kanonok, kerületi esperes, vépi plébános vezetésével.  Az
olasz PIÉTA- festő által szépen festett főoltár az „Urunk színeváltozása”  c. képet ábrázolja. E gyönyörű képet még az Erdődy
grófok rendelték és hozatták Holyos gróf közvetítésével Rómából. (Mögötte még megtalálható az eredeti oltárkép.)      - a szerk.

folytatás az 1. oldalról
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Mikulás itt, Mikulás ott
Senki sem panaszkodhat, hogy nem látogatta meg a Mikulás:
ezek szerint mindenki jó volt a városban. Az általános iskolában
minden osztályt meglátogatott a nagyszakállú. Sőt, mind a 214
gyerek ajándékot is kapott a Tudás Fájának köszönhetően.
(A diákönkormányzat szervezésében.) Meglepően csinosak

voltak a 8/A krampuszai, akik igazi láncokat csörgetve kísérték
a Mikulást, akik láttán volt, aki félelmében pityergett is. A 4/A
testvérosztályba lépve azonban Horváth Márk (az új fiú) még
énekelt is a vendégnek. A Vadvirág oviban száz kicsi énekelt,
szavalt a gyerekek barátjának, aki csak azon kesergett, hogy hó
híján nem jöhetett szánkóval. A Nefelejcs Nyugdíjas Klubban
inkább a nosztalgia motiválta a rendezvényt: a hangulat azonban

valódi volt. Másnap, 5-én aztán egy nagy kört tett a városban
egy másik Mikulás is, aki nagyon messziről jöhetett, mert lovon
érkezett a Pata-tanya jóvoltából. Célja volt, hogy minden utcá-
ba, minden gyerekhez eljusson. Még a Karitász rendezvényt is
meglátogatta.  Gyz

Megkezdődhet a
felújítás

Ennek megfelelően módosították az Idősek
Klubjának alapító okiratát, megtárgyalták a
szakmai programot is. Egyúttal feladat
ellátási szerződést kötöttek Bozzai Község
Önkormányzatával a házi segítségnyújtási-,
és  nappali ellátási feladatok elvégzésére.
(Ezek lényegéről korábbi számunkban
beszámoltunk.)

Kovács Péter polgármester tájékoztatást
adott arról is, hogy november 20-án
megtörtént a Deák-, és Táncsics utcák
felújításával kapcsolatos  pályázatok felbon-
tása. Ezek szerint a munkálatokra legalacso-
nyabb költséget benyújtó vállalkozó, a helyi
Geomé kft volt. Tehát ez a cég végezheti el
a tavasztól a felújítást bruttó 133 millió
forintért. Mint ismeretes, erre megvan a for-
rás, a kormány által jutatott konszolidációs
alapból. A 18 napirend megtárgyalásakor
egyebek mellett a testület döntött arról is,
hogy pályázatot nyújtanak be a roma lányok
korai iskolai elhagyásának megelőző támo-
gatására. Ennek lényege, hogy mentorok
segítségével lehetővé válik  a 10-18 év közt
lévő lányok továbbtanulásának támogatása,
illetve iskolai lemorzsolódásuk elkerülése. A
feladat elvégzésére 6 millió forintot lehet
nyerni egy vissza nem térintendő utófinan-
szírozott állami támogatással, melynek teljes
összegét meg lehet nyerni. Tehát önrészt
nem kell betennie az önkormányzatnak. A
pályázatot a gyerekjóléti szolgálat bonyolít-
ja le Kiricsi Adél projektvezetésével.

gyz

folytatás a 1. oldalról

A Hatos Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola 

2016. januári programjai:
január 4. Téli szünet utáni első tanítási nap
(hétfő)
január 12. 13:00 Doni áldozatok emléknap-
ja a Kultúrházban
január 22. A tanév 1. félévének vége
14:00 Művészeti Iskola félévi záróvizsgája
január 28. Félévi értesítők kiosztása
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Karitász - teadélután Szent Erzsébet jegyében
A szeretet jegyében tartották meg a hagyományos Karitász teadélutánt december 5-én. A Vépi Plébánia Karitász
szervezetének lelki vezetője Németh Tamás plébános üdvözlő szavaiban kitért a szeretet fontosságára. Arra, hogy
ilyenkor elfelejtsék a gondokat, a fájdalmat, a problémákat. Töltekezzenek, beszélgessenek egy kicsit, melynek

következtében boldogság tölti be a lelkeket. S valóban: az együttlét, a finom étkek és
italok oldott hangulatot hoztak, amolyan lelki gyógyszer töltötte be a délutánt. Az
alkalomhoz illő műsorban verset mondott Horváth Józsefné Irénke és Sági Józsefné
Anci, a csíksom-
lyói csodáról Hen-
de Lajosné mesélt.
Lakics Istvánné
Éva pedig részlete-
sen szólt Szent
Erzsébet életéről.
Arról, hogy az

Árpád-házi szent gyerekkorában miként került
a türingiai Eisenachba, majd Wartburgba. II.
Lajos feleségeként tiszteletet vívott ki vezeklő
életmódjával, árva gyerekek részére mene-
dékhelyet és kórházat alapított, szegényeket
segített. Férje halála miatt azonban menekül-
nie kellett. Szentté 1235-ben avatták. Kultusza V. István lánya, Mária királyné révén terjedt el Európában.
Ünnepét 1670-ben vették fel a római naptárba temetésének napjára november 19-re. Ezt követően Vásárhelyi
–Tóth Ilona egyházi és Koncz Zsuzsa dalt énekelt, majd a Nyugdíjas Klub kórusa lépett a színre, Kovács János
szavalt, végül a Sinkó-Gál duó adott elő hortobágyi népdalokat. Zárásként még a lovas-Mikulás is megérkezett a
teadélutánra.

Óriás adventi kalendárium
Óriás adventi kalendáriumot talált ki,
és valósított meg Kovács Péter
polgármester, melyet a városháza
előtt állítottak fel. A kisváros
impozáns látképére applikált
poszteren – mely tulajdonképpen egy
kis ház első fala – a kis ablakokat
minden nap megnyit-ják a kisgy-
erekek, akik meglepetésre –
ajándékkal lesznek gazdagabbak. Így
kerülhet az adományozók jóvoltából
cipős dobozokba rejtett csoki,

gyümölcs, játék, kifestő füzet, ceruza, toll és
méz, az összesen 96 óvodás kezébe.

December 1-jén Szijj Vilmos alpolgármester
Gyarmati Irén: Jöjj el karácsony című versé-
vel ajánlotta az igazán ötletes megoldást a
városlakók figyelmébe. Az első napon három
5 éves, a Vadvirág óvoda Pipitér csoportjába
járó –  Béres Rebeka, Bolla Ferenc és Berta
Kristóf – nyitotta ki az ablakot Takács Dóra
óvónő kíséretében. Kicsit ugyan meg is szep-
pentek, de annál nagyobb lett az öröm.    

gyz
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KÁROKOZÁS KRÓNIKA
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Matek helyett Mézédes reggeli
Mézzel kent  kaláccsal és teával vendégelte meg november 20-án
reggel - matek óra helyett - a Hatos Ferenc Általános Iskola, és AMI

5/A osztályát az Országos Magyar Méhészeti Egyesület nevében
Varga Gyula helyi méhész, önkormányzati képviselő. Jelen volt
Kovács Péter polgármester és Nagyné Tancsics Ildikó iskolaigazgató
is. A cél a magyar méz megismertetése és kóstoltatása volt. 

A neves szakember gesztenye-, akác- és vegyes virágmézet kínált
kis vendégeinek az iskolai Mézédes reggelin egy szlovén hagyo-
mányra hivatkozva. Szinte tudományos előadásban ismertette a méhek
életét, munkáját, melyek során a virágméz a méhek gyűjtő, átalakító és
sűrítő munkájával készül.  A gyerekek meglepődve hallgatták, hogy a
világ legszorgalmasabb állata a méhecske, mely soha nem alszik,
mindössze 4-6 hétig él, és szerszámaival rendületlenül gyűjt. A
kaptárban erős demokrácia van, melyben mindenki tudja a dolgát. A
munkamegosztás meghozza a gyümölcsét, a finom mézet, mely az
egészség megőrzéséhez is hozzájárul. - Érdemes tudni, mondta a
méhész, hogy egy kiló méz előállításához 60-70 ezer méh 3-4 millió
virágot látogat meg, majd a nektárt - melyért akár négy kilométerre is
elrepülnek -  a viaszból épült lépsejtekbe teszik. A fiatal méhek aztán
a nektárt a sejtekből kiszedik, teregetik, miközben a képződő enzimek
a méz összetett cukrait gyümölcs,- és szőlőcukorrá alakítják. A
méhészek télen, nyáron óvják a kaptárakat, melyek a méhek, így a ter-
més otthona is. Varga Gyula szólt arról is, hogy csak magyar mézet
szabad fogyasztani, melynek világhírű a minősége. Ezt érezhették a
gyerekek is, hisz volt köztük, aki kilencszer pumpálta az édes nedűt
kalácsára.                        gyz   
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Kellemes karÆcsonyi

$nnepeket Øs boldog œj Øvet k$vÆnok

minden kedves vÆsÆrl$mnak.

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!

Rongálók
Amit nappal felépítünk, azt éjjel valakik
lerombolják. Bele sem gondolnak abba,
hogy manapság mennyi munka, szervezés
és pénz kell ahhoz, hogy épüljön, szépüljön
a város. Hogy konkrét legyek az utcanév
táblák leszaggatásáról, tönkretételéről van
szó. Valakik nagyon erősek lehettek azon az
éjjelen, amikor 10 táblát szakítottak, vagy
törtek le. Ezzel nemcsak a köztulajdont
rongálták, hanem a tájékozódási pontokat
tették lehetetlenné. A helyiek ugyan tudják,
hogy mit hol találnak, merre keressenek
valakit. A vépi postásnak sem gond a
küldemény eljuttatása. De ha idegen szállító
jön, mondjuk a neten rendelt csomaggal,
akkor sehogy sem tudja leadni, mondjuk a
karácsonyi ajándékot a címzettnek, aki már
előre kifizette az árat. Arról nem is beszélve,
ha mentő, vagy tűzoltó tenné gyorsan a dol-
gát, életet vagy vagyont mentve.

Jó lenne, ha Ilyenkor, ünnep előtt arra is
gondolnának a károkozók, hogy az ő
segítésük is kárt szenvedne, vagy ajándékuk
sem érkezne meg időben, a szép fa alá. 

De ez bizonyára eszükbe sem jut, mivel
gondolkodásuk korlátolt, előrelátásuk
hiányos. 

Talán akkor is csak valamilyen düh
vezetné őket, amikor kétségbe esetten
várnák a segítséget, vagy a számlát a kár
nagyságáról és más szankcióról. Megéri?
Nem lenne jobb előre gondolkodni?

- a szerk
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EGÉSZSÉGNAPVÉPIKRÓNIKA

Egészségnap az oviban
Az egészséges életmód néhány részletére hívtuk fel a figyelmet a
gyermekek és szüleik részvételével. A szűrések fontosságát hangsú-
lyoztuk, amikor vérnyomás és vércukorszint mérésre hívtuk a
felnőtteket, közben a gyermekek színeztek, memória játékot és
kirakót játszottak, természetesen az egészség témakörében. Az autós
mozi mindig sikert arat, most a belépő egy szál sárgarépa elropog-

tatásával történt, majd gyümölcssalátát eszegettek a vetítés alatt. A
gusztusosan feltálalt gyümölcsöket jóízűen falatozták kicsik és
nagyok. A testmozgás sem maradt el ezen a délutánon. Zumba bemu-
tatót tartott Dávid Luca, s a vállalkozó kedvűek ügyesen bekapc-
solódtak. Támogatóink voltak: Dávid Luca, Horváth Anita,
Horváthné Tóth Csilla, Sül-Már Pékség. Vitamin Kft, gyermekek
szülei. Köszönjük szépen mindenkinek!

Mi más, mint a közelítő Karácsony adta az ihletet a téli Ovi-
Galéria kiállításra. A zöld és fehér csodálatos összhangja
gyönyörködtetett bennünket, a csipke szépségét hangsúlyozva. A
csipkekészítés történetét hallgattuk meg, majd a Búzavirág csoportos
kislányok gyermeki versmondása csalt mosolyt arcunkra. Téli témájú
muzsika hangzott el furulyán és csengettyűn, az óvó nénik
előadásában. A nagy szakállú Mikulás idén sem feledkezett el a Vépi
ovisokról. A gyermekek örömmel verseltek, énekeltek neki, majd
nagy izgalommal, néhányan kicsit megszeppenve mentek az
ajándékukért. "Mikulás, Mikulás, drága jó öreg, gyere el máskor is,
várunk Tégedet" , búcsúztatták dalolva a gyermekek.
A Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda Békés, Boldog Karácsonyt, és
egészségben, sikerekben gazdag Új Esztendőt kíván a város
minden lakójának!  - óvodavezető

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
eredményekben gazdag új évet kíván.

KIS ALMÁS Bt.
7

Polgármesteri napló
2015.11.21 SZM
j ó t é k o n y s á g i
koncert 2015.11.23
Testületi gyűlés

-Veterán motoros
kiállítás 2015.11.26
SFL katasztrófa-
védelmi szemle

- Strabag asz-
faltüzem avató

2015.11.28 Adventi játszóház
- Labdarúgó szezon értékelő

2015.11.29 Adventi koszorú első
gyertya meggyújtása  2015.11.30
Leader vezetőségi gyűlés Gencsapáti
2015.12.01 Polgármesteri egyesület
gyűlése Bögötén  2015.12.05 Karitász,
Erzsébet napi teadélután  2015.12.06
Második gyertya  2015.12.09 10:00
Megyei TOP értekezlet

- 17:00 Kistérségi gyűlés
Toronyban

- 18:00 Leader gyűlés
Toronyban 2015.12.10 Szépkorúak
karácsonya –polgármester–

Anyakönyvi hírek
Születés: Nagy Olivér és Nagy Gina
fia Olivér • Rácz Roland és Szakács
Anikó leánya Anna
Korábban kimaradt:Molnár Violetta
és Németh Roland leánya Odett •
Kajcsos Gabriella és Filipi Márk fia
Albert. Elnézést kérünk.

Haláleset: Mizda Bálint Csaba (1963)
Vép, Petőfi u. 62. • Nuspl Stefan
(1944) Vép, Kossuth u. 30. •
Forstóber Erik, Tibor (1994) Vép,
Bartók u. 1/A  • Horváth Sándorné
szül. Antal Teréz (1922) Petôfi u. 40.
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EGYHÁZ VÉPI

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

KRÓNIKA

8

Egyházközségünk karácsonyi és
januári programjai

December 24-én, csütörtökön 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, 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 tag-
jainak 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.
Január 1-én, Újév napján a Boldogságos Szűz Máriát, Isten Anyját ünne-
peljük.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 szentgyónásunkkal és szentáldozá-
sunkkal! Január 6-án, szerdán Vízkereszt ünnepe lesz.
Január 13-án, szerdán a Boldogságos Szűz Mária fatimai kérésének
eleget téve engesztelő napot tartunk. Igyekezzünk egész nap böjttel,
imádsággal engesztelni Szűz Mária Szeplőtelen Szívét a bűnökért és meg-
bántásokért! Az esti szentmise előtt 3/4 5 órai kezdettel rózsafűzért imád-
kozunk, 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 támogatá-
sukkal, jó tanácsaikkal és imáikkal segítették egyházközségünket 2015.
évi tervei és feladatai megvalósításában!

Városunk minden lakójának szeretettel kívánok kegyelmek-
ben, boldogságban gazdag ünnepeket és Isten áldását az
előttünk álló új esztendőben. Németh Tamás plébános

Érdeksérelem
Kis dolgokból lesznek a nagyok, a
kellemetlenek, melyek hatása mindenkit
érint még akkor is, ha csak egy valaki
hibázik. Így van ez a november végi,
iskolai pofonnal is, melyet egy szülő
adott az iskolai folyosón egy, a gyer-
mekét korábban verbálisan piszkált fiú-
nak, vagyis annak, aki beszólogatott
neki. A megvert gyerek szülei panaszt,
majd feljelentést tettek. A rendőrség
garázdaság vétsége miatt folytat eljárást a
pofozkodó szülő ellen. 

A vétséget vélhetően a garázda szülő
követte el, aki első dühében így akarta
megtorolni a gyermekét ért sértést. Nem
jól tette. Két gyerek egymás közti ügyét
ugyanis szép szóval, otthoni beszélgetés-
sel,(„Jó szóval oktasd, s játszani is
engedd szép, komoly fiadat”) esetleg
panasszal is el lehetett volna intézni.
Mivel nem ez történt, mindenkit – szülőt,
gyereket, iskolát és a várost is – sérelem
érte. Előbbieket személyes harag, sokáig
nem múló ellentét, az intézményt és a
várost pedig jó hírnevük sérelme okán.
Arról nem is beszélve, hogy minden
hasonlót megelőzendő az iskola kapuit
bezárták: eztán a szülők is csak előzetes
bejelentés alapján mehetnek be
gyermekeik után érdeklődni, dolgaikat
intézni. Sajnálatos, hogy mindez egy
zaklatott szülő miatt történt. Persze az
inzultust kiváltó gyereknek sem kellett
volna a másikat frocliznia. Több
szerénységet várnánk tőle is…

Békés karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet

kívánunk
Nefelejcs presszó és Gazdabolt
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SZÁMVETÉSVÉPIKRÓNIKA

2015. Vép a kecske évében
Vitathatatlanul az év legsikere-
sebb és leg szívbe markolóbb
koncertje volt a gyerekek és az
együttes közös, péntek esti fel-
lépése. Idén már másodszor álltak
színpadunkra a testvérváros,
Tasnád ifjú néptáncosai, most is
nagy sikerrel.

Kimozdulni látszik a holtpont-
ról az Erdődy kastély sorsa, Ágh
Péter képviselőnk közbenjárá-
sára is, bekerült az országos
kastély programba. Az előké-
szítés elindult, melynek első
fizikai jelei 2016 évre várhatók.

Jelentős változás történt az
egészségügyi ellátás területén.
Csanaki doktor úr nyugdíjba
ment, praxisát Orgovánné dr.

Szilágyi Marianna vásárolta meg, így tavasztól ő az egyes körzet
háziorvosa. Még egy idei jelentős változás, hogy november 1-től új
helyen rendel a vidéki orvosi ügyelet.

Tűzoltóink 135. évesek lettek. Szerencsére a csapaton nem látszik
a kor, egyre fiatalabb, egyre több az aktív, kivonulásra is képzett
tűzoltó, aki természetesen lelkesen ápolja a szervezet helyi hagyo-
mányait, a nyugállományú tagtársakkal együtt.

Egy egzotikus építménytől is búcsút vettünk az idén. Az alkotmány
utca és a Petőfi utca között összetákolt „lakóházat”  sikerült eltüntetni
úgy, hogy abban a pillanatban lebontották dolgozóink, amint az utolsó
lakó is elhagyta a „villa negrát”. 

Annyi minden történt még a kecske évében, - ezen a horoszkóp
szerint nyugalmasabb évben-, hogy, ha mindenre kitérnék, megint
csak túl vastag lenne a krónika. Az eddig megjelent 11 szám pedig 
részletesebben mutatja be a város életét, rögzítve ezt a jövő generá-
ciók, gyermekeink, unokáink számára.

Képviselő testületünk igyekezett az idén is előbbre lépni a szűkös
anyagi források ellenére is, a város környezetének javítása, csi-
nosítása, lakhatóbbá tétele terén. Gondolok itt a járda felújításokra, a
buszváró átalakítására, a temetői oldalbejárat kialakítására, vagy az új
mikrobusz beszerzésére, és ezek csak a legfrissebbek.

Így karácsony közeledtével mi mást is kívánhatnék városunk min-
den lakójának, mint áldott békés karácsonyt, eredményekben gazdag
boldog újévet. A karácsonyi fények alatt kapcsoljuk egy kicsit ki a
politikát, és koncentráljunk a szeretetre, a családra, a szűkebb
közösségre, találjuk meg a pozitív értékeket. 

2016-ban, a horoszkóp szerinti majom évében nagy szerepet kap a
vállalkozó szellem, az újítás lendülete. Ennek megfelelve Vépet
tegyük közösen, egy olyan fejlődő kisvárossá, ahol ne álmodozzunk,
hanem valósítsuk meg álmainkat!

- Kovács Péter polgármester -

Baba-mama klub
Örvendetes, hogy egyre több gyermek
születik a városban. A kismamák nemcsak
gondozzák, babusgatják csemetéiket, hanem
már évek óta klubba is tömörültek, hogy
megosszák egy hónapban egyszer tapaszta-
lataikat egymással, beszélgessenek. Így
barátságok is szövődnek,  s ami több: a neb-
ulók korán megismerkedhetnek egymással.
Horváth Anita és Horváthné Tóth Csilla
védőnők pedig hasznos programokat
szerveznek, hogy szakmailag előkészítsék a
bölcsibe és óvodába járást. A foglalkozások
szerteágazók. Legutóbb például mintegy
negyven kismama 50-60 gyermekével várta a
mikulást a mıvelődési házban. Volt aki, pity-

ergett, de volt olyan bátor is, aki nemcsak
énekelt, hanem bele is ült a nagyszakállú
ölébe. Csodálták is a jelenlévők. Persze a
kisebbek közül sokan csak csúszkáltak a
szőnyegen, vagy jóízıen gőgicséltek az anya-
melegben. Ez így van rendjén. Nyugalom,
béke és boldogság kell a gyermekszívekben,
és a pocakban (meg az anyukák lelkében.)  

-szerk

Boldog karácsonyi 

ünnepeket és 

eredményekben 

gazdag 

új évet kíván a

VASBER Zrt.

9

folytatás az 1. oldalról
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A Szülői Közösség jótékonysági estje
A csonkán maradt családok megsegítésére másodszor szervezett
jótékonysági estet a Hatos Ferenc Általános Iskola, és AMI Szülői
Közössége november 21-én Eredicsné Horváthné Lenke vezetésével.
A  rendezvény nívós programja akár négy estét is kitölthetett volna.

A könnyűzenei koncerten fellépett saját szerzői kiadású cd-jén
szereplő számaival is az Ének
Iskolájában sikerrel debütáló,
a gencsapáti Tóth Magdus. A
profivá vált, jó kiállású, de
szelíd, szép hangú énekes
betartotta ígéretét, mely szerint
„Ez a nap a tiéd”. És a miénk
volt. De azt is tudatta tréfásan
Psota Irént idézve, hogy nem
akar mindenáron férjhez
menni. (Igaza van)  Gáspár
Eszter,  a Gyermek Hollywood
Classzicsnon, és már nagyze-
nekarokkal, sztárokkal is
fellépett művész viszont
dacosan  bizonyította:  „ A
királyé nem lesz” , s mégsem
magányos csónak a tengeren,
mert várja valahol Amerika.(
Bizony így lehet.)  Aztán jött
két együttes - a Bioritmus és a
Legend- melyek csaknem

felrobbantották a színpadot. Előbbi tagjai ugyan még nem tudták, „hol
alszanak az éjjel, ennél fogva hol éri őket a reggel,” de optimizmusa
dicséri a jól sikerült felszólítás: Kezdjetek el élni’. És ekkor már
tudtuk: megszelídít bennünk egy Radnóti vers feldolgozás, majd
kiderült: egyetértenek Nagy Feróval, vagyis a munkának vége. A pop-
rockos Legend viszont itthon volt, ugyanis karizmatikus énekese
Horváth Csilla, angolt tanít a helyi suliban (képünkön). Persze nemc-
sak ezért volt sikerük, hanem világhírű együttesek és hazai nagyságok
( pl.LGT) nótái nyomán: minden ember jó. 
És a szereplők ezt elhitették velünk. A köszönet vastaps és vastaps volt.

gyz

TÁMOGATÁS KRÓNIKA
VÉPI
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A tűzoltók köszönete,
felhívása

Tisztelt Autósok!  Kérjük, a parkolás-
nál vegyék figyelembe, hogy a szertár
előtti részen TILOS  a megállás!!  A
játszótér előtti részt is hagyják
szabadon, mivel egy esetleges
riasztás esetén nem tudjuk megkez-
deni a vonulást a szabálytalanul
parkoló autók miatt.  

Köszönetünket fejezzük ki azok-
nak a támogatóknak, akik a 2015.
november 14-i tűzoltó bálon részt
vettek, valamint mindazoknak, akik
segítették, támogatták egyesületün-
ket: Katona pékség, Kiss Péter,
Netkábel Kft, Kajcsos György, Szijj
Vilmos, Bátorfi Tamás, Tóth Lajos,
özv. Kiss Jánosné, Csanádi Csilla,
SALVATOR Gyógyszertár, Takács
Ernő, Pogácsás László, Cser Ferenc,
Tóth István, Németh József, Németh
Miklós, Nagy Ervin, Tancsics Antal,
Őri Gábor. 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerek-
ben,eredményekben gazdag Boldog Új Évet
Kívánunk!

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vép – Bozzai

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vép-
Bozzai (adószám: 18887615-1-18)
köszönetet mond mindazoknak, akik
a 2014.évi adójuk 1%-ának felaján-
lásával Egyesületünket támogatták.
A kapott 381.598 Ft-ot egyéni
védőfelszerelésekre és technikai esz-
közök beszerzésére fordítottuk.

Köszönjük a felajánlásaikat! 
Ö.T.E Vép - Bozzai tagsága 

www.vepbozzaiote.eoldal.hu

Szociális tűzifa támogatás
Vép Város Önkormányzata 2015. évben 604.520 Ft szociális tüzifa támogatásban részesült. Ez 34 erdei m3-nek felel meg.  Az
Önkormányzat saját forrása terhére még plusz 6 erdei m3-t vásárolt. Ennek értéke 106.680 Ft. A tűzifa szállítást az erdészet
gépei végezték 2.000 Ft/erdei m3 összegért. A méterfa lerakása az előző évihez hasonlóan a csepreg úti majorban történt. A
tűzifa kuglira vágását a GAMESZ dolgozói végezték. A kiszállításnál nagy segítséget jelentett a majorban lévő hídmérleg,
amely digitálisan mutatta a családoknak kiszállított fa mennyiségét. Ezzel ügyelni tudtunk a pontos mennyiségre és a tévedés
kockázatát kizárhattuk. A tűzifát december 15-ig minden igénylő megkapta. A tűzifa elosztásáról az Önkormányzat Szociális,
Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága  döntött. A bizottság minden kérelmezőnek biztosított tűzifát, akik megfeleltek a helyi ren-
delet feltételeinek. Összesen 52 fő részesült támogatásban: 28 fő 1 erdei m3, 12 fő 0,6 erdei m3 és 12 fő 0,4 erdei m3 meny-
nyiségben. 1 erdei m3 11,50 q-nak felel meg. Megköszönjük a major tulajdonosainak a segítségét abban, hogy az előző évhez
hasonlóan helyet biztosítottak a beszállított fa tárolásában és az ott elvégzett munkákra. 

Önkormányzat, Gamesz
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Ismét motorcsodák
Annyi volt az érdeklődő, hogy a látogatóktól nem lehetett látni a
motorokat a Nosztalgia és Hobbyjármű Egyesület november 23-i

kiállításán. A milliós értékű 55 gépc-
so-dák közt ezúttal két olyan épített
verseny Pannónia P20-ast nézhet-
tünk, melyeket 1970-ben gyártottak.
De mintha ma gurultak volna le a
szalagokról a Kawasakik, a Hondák
vagy az a bordó Jawa, mely gyer-
mekkorunk márkája volt a lemezvil-
lás Danuviával együtt. Talán az
országban egyedüli a holland
Batacus robogó vagy a Velosolex
dörzskerekes bicikli. Vonzotta a
szemet az osztrák határőrök ked-
vence a „sítalpas” crossmotor, a
magyar rendőrök gépe is, meg a
„kisfiával” együtt lévő nagymotor.

Virágh  Árpád egyesületi elnök szerény köszöntője után lapunknak
elmondta:  mintegy százan tartják fontosnak a veterán gépek felkutatását,
felújítását és használatát. A munka azonban nagy szakértelmet, kitartást
és komoly anyagiakat igényel. Szívet, lelket melegítő érzés látni az
egyesület munkájának eredményeit, mondta megnyitójában Kovács
Péter polgármester arra is utalva, hogy a motorok szeretete teszi örökké
ragyogóvá múltunk gépcsodáit, melyek ma is úgy mennek el mellettünk,
mintha ma gyártották volna azokat. Egyszóval öröm, hogy megvan a
közösség, mely számára fontos a hobby, a szép szeretete és a
látványosság létrehozása. Utóbbit egészítette ki a WEEB színpad
örökzöld slágerekkel, és a Jáde hastáncosainak ugyancsak szívet
melegítő tánca. A legszebb motor egyébként a közönségszavazás alapján
Győrváry András és Ölbei lászló már említett Pannóniája, illetve
Málovics Csaba Jawaja lett. Gratulálunk.                      gyz

A Mıvelődési Ház programjai
Hétfő: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

16.30 Jóga Mecseki Ferivel 

(előzetes egyeztetés alapján)

18.00-19.00    Gyógytorna Ildivel 

19.00-20.00    Aerobic  

Egyéb programok:
Január 12. 13.00 A Don-kanyar áldozataira 

emlékezünk
Január 22. A magyar kultúra napja
Január 30. Nyugdíjas Farsang

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

Nefelejcs Nyugdíjas Klub program

Január 7. Az elmúlt év beszámolója
Január 14. Névnapok, Szülinapok
Január 21. Magyar Kultúra Napja
Január 28. Farsangi felkészülés
Január 30. Farsang

Az összejövetelek csütörtökönként 14.00 

Idősek Klubja januári program

6.-án 14.00 óra: Vízkereszt – régi hagy-
ományok nyomában
12.-én 14.00 óra: Verses teadélután
14.-én 14.00 óra: Kézimunkázás – terítő
hímzés
19.-én 14.00 óra: Kvízjáték – fekete-
fehér, igen-nem
26.-én 14.00 óra: Filmvetítés: Körhinta –

Áldott, békés karácsonyi
ünnepeket 

és boldog új évet
kívánnak a   

dolgozói. 
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Foci: hajszálra a dobogótól
Elismerésre méltó a csapatok teljesítménye ebben a szezonban, hiszen a nagycsapat, és az U16, illetve az U19 is a
negyedik helyen áll a tabellán. Az U14 pedig az ötödik, mondta évértékelő beszédében
Garics György (képünkön) edző, aki betegsége miatt ugyan nem tudott mindig jelen lenni
a meccseken és az edzéseken, de elégedett játékosaival. Néhány mérkőzést leszámítva a

nagycsapat hozta a
formáját, de a
mumusokkal a
kezdeti előnyök
ellenére nem tudtunk
megbirkózni, tette
hozzá. Szerinte több
van a nagycsa-
patban, de minden
fejben dől el. A
törekvéseknek tehát meg lett az eredménye, de
még mindig hiányzik a győzni akarás, az
egészséges agresszivitás. Ha ezen felül tudnak
kerekedni a játékosok, akkor dobogóra állhat a
csapat, melynek tagjai azért is megérdemlik az
elismerést, mert munka és tanu-lás mellett, külön
fizetés nélkül teszik a dolgukat, tette hozzá.
Egyúttal megköszönte Takács Csaba edző

munkáját, aki igyekezett helyettesíteni őt. Értékelésével egyetértett Takács Csaba és Török Richárd is éppúgy, mint
Dancs László, az SE ügyvezető elnöke, aki szintén elismerésre méltónak ítélte és megköszönte a munkát a játékosok-
nak, támogatóknak és a szurkolóknak egyaránt.

Kovács Péter polgármester a régi idők focijához is hasonlította az eredményeket, kiemelve, hogy itt három jó
csapat van, mely melegséggel tölti el a szurkolókat, jó hírnevét viszi városnak. A város vezetői továbbra is támogatják

a csapatokat és a szurkolókkal együtt várják a gólokat, a győzelmeket, mondta.
boldog œj Øvet k$vÆnunk minden 

meglØv$ Øs leend$ vendØg$nknek.
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