
Állami elismerés
Több mint 40 szervező – köztük  Vép önkormányzata és
művelődési háza -– vehetett át elismeréseket a 2015. évi

Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap záró konfe-
renciáján 2016. január 6-án, Budapesten. Képünkön az
elismerő oklevél átadásakor, Szabó Zsolt államtitkár mel-
lett Iszakné Koszorús Judit, Kovács Péter polgármester-
rel.  
Évzáró Testületi ülés  

– Az önkormányzati hivatal munkája zökkenőmentes,
megfelelően szolgáltató és ügyfélbarát volt. Így
értékelték a hivatal munkáját a Bozzai képviselő-testület-
tel közösen tartott tanácskozáson, az év utolsó köz-
gyűlésén, december 16-án a képviselők, akik az új
jegyző, dr. Hoós Anna egyéves tevékenységét is méltat-
ták. Kovács Péter Vép, illetve Csizmadia Fanni, Bozzai
polgármestere megköszönte a hivatal dolgozóinak és az
intézményvezetők egész évi munkáját, és jó egészséget
kívántak mindenkinek.

A napirendek közt szerepelt, hogy egy egészségügyi
kormányrendelet értelmében méhnyak-rák szűrést is kell
végezniük helyben a védőnőknek 2018-tól. Ennek
feltételeit az önkormányzatnak kell megteremtenie,
tájékoztatta a képviselőket Horváth Anita körzeti védőnő. 

Városi karácsonyi koncert a Hatosban 
Mıvészeti iskolának megfelelően közös komolyzenei koncerttel köszöntötték
a karácsonyt és kívántak boldog új évet a Hatos Ferenc Általános Iskola ta-
nulói közönségüknek, a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola növendéke-
ivel, és Brandisz Márton igazgatójukkal együtt december 18-án. Nyitányként
Horváth Csilla tanárnő énekelte el a Csendes éjt.

A konferanszié, Gábrielné Balikó Beatrix tanárnő hangsúlyozta: most nem
aranyzsinórral összekötött pulóver, dobozba zárt nyakkendő és piros zacskó-
ba csomagolt zokni lesz az ajándék, hanem a tanulók tehetsége. S valóban:
csodálatosan fejezték ki magukat az évtizedek óta partner szombathelyi
zeneiskolai, valamint a helyi tanulók és tanáraik dalaikkal, meséikkel, ver-
seikkel, hangszeres játékukkal. Bizony méltó ajándékot adtak a városnak,
szüleiknek, egymásnak és vendégeiknek.

Kovács Péter polgármester pedig arról szólt, hogy két hónapja készültek
örömet szerezni a lakosságnak, a csecsemőktől a szépkorúakig, mindenkinek. 
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Elfogadták az 
önkormányzat 2016. évi

költségvetését
A jól bevált módszerek szerint továbbra is
takarékosan, célirányosan kell gazdálkodnia a város
önkormányzatának, mondta Kovács Péter pol-
gármester a január 13-án Bozzaival együtt tartott
közgyűlésen, amikor az idei költségvetést tárgyalták
a képviselő-testületek tagjai. A részletes anyagból
kiderült: a 2016. év költségvetésének bevételi és
kiadási főösszege 894  millió 041 ezer forint lesz.

Az Önkormányzat költségvetési bevételét 490 mil-
lió 998 ezer forintban határozták meg. Ezen belül a
működési finanszírozási bevétel 378 millió 855 ezer
forint lesz. A felhalmozási finanszírozási bevétel
pedig 112 millió 143 ezer forintra rúg. A finan-
szírozási bevétel összege 403 millió 043 ezer forint,
míg a központi, irányító szervi támogatása 298 mil-
lió 843 ezer forint. Betétben pedig 104 milliós kész-
let van. 

folytatás a  4-5 oldalon

KRÓNIKA

folytatás a  2. oldalon
folytatás a  2. oldalon
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AKTUÁLIS VÉPI

folytatás az 1. oldalról

Költségvetés
Ezekkel az összegekkel arányos az önkormányzat költségvetési kiadása,
mely 594 millió 998 ezer forint. Ezen belül a működés finanszírozására
398 millió 569 ezer forintot fordítanak. A felhalmozási finanszírozási
kiadásokra 196 millió 429 ezer forint jut. A finanszírozási kiadásokra 299
millió 043 ezer forint jut: ezen belül a központi, irányító szervi támogatá-
sok folyósítását 299 millió 043 ezer forintban állapították meg. 

Az idei év költségvetéséből a legjelentősebb tétel az intézmények fenn-
tartásán túl a Deák és Táncsics utcák felújítási munkái, a sportcsarnok
építési tervek előkészítése, az ehhez szükséges terület biztosítása. Idén is
szeretnénk a járdák felújítását folytatni, illetve anyagi lehetőségek függ-
vényében útburkolatok felújítását is tervezzük.

A költségvetésben tartalék összeg is szerepel azzal a céllal, hogy a
pályázati kiírások függvényében, terveinket – bölcsőde építése,
kerékpárút építése, főtéri parkolók-park rendezése, rendezvények meg-
tartása…– szépen sorban megvalósíthassuk.

Kovács Péter elmondta: a pénzügyi lehetőségek szellemében továbbra
is cél az intézmények biztonságos működtetése, a kisváros további
fejlődésének elősegítése. Varga Gyula képviselő szerint a múlt év ered-
ményeire alapoz a költségvetés előkészítése, mely reális és teljesíthető
célokat tartalmaz. 

A 18 napirendet tárgyaló testület többek közt dr. Hoós Anna jegyző
előterjesztésében elfogadta, hogy augusztus 1-9 között igazgatási szünet

legyen a polgármesteri hivatalban a szabadságok kiadásának
elősegítésére. A sürgős ügyek intézésére természetesen ebben az
időszakban is lehetőség lesz. Derdákné Rózsa Hajnalka képviselő
kérésére, Nagyné Tancsics Ildikó igazgató részletesen beszámolt az
iskolában történt garázdasági üggyel kapcsolatos problémákról.  A pol-
gármester tájékoztatott még, hogy az egykori Fészek vendéglőt, a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő legfrissebb értesítése szerint, mégsem kapja meg
a város, mert szeretnék az épületeket eladni, vagy más módon hasznosí-
tani. A testület kétkedését fejezte ki az eladás kérdésében, hisz erre már
több esetben volt kísérlet. 

A városvezető bejelentette: a Haladás stadion felújítása okán lehetőség
nyílik arra, hogy a HVSE stadion jó állapotban levő műanyag székeiből
nagyon kedvezményesen vásároljunk. A sportvezetés örömmel fogadná,
hisz ez a pályánk komfortosságát növelné. A képviselők támogatják a
javaslatot azzal kéréssel, hogy a sportvezetés vizsgálja meg, hogy a ter-
vezett 200 db szék megvásárlása hosszú távon elég lesz-e.                                       

- gyz2

folytatás az 1. oldalról

KRÓNIKA

Évzáró közgyűlés
A magas szakképzettséget és kiemelten
felelősségteljes munkát igénylő
tevékenységhez azonban még nincsenek
meg a személyi kompetenciák, ezért
Kovács Péter polgármester azt javasolta,
hogy kérjenek segítséget vezető
nőgyógyászoktól, illetve járják körül a
témát más településeken. A szükséges
tárgyi feltételeket a város megteremti,
mondta. Megtárgyalták többek közt a
vépi művelődési ház és könyvtár
munkáját, mely osztatlan elismerést vál-
tott ki szerteágazó tevékenységével. 

Az intézmény tavaly 64 nagyren-
dezvényt bonyolított le, a szakkörök és
klubok heti rendszerességgel tartják
összejöveteleiket, melyek közt a nyugdí-
jas klubtól a gyermektornáig, a Weeb
színpadon át minden megtalálható az
újonnan alakult csipkeverő körig. Helyt
adnak a véradóknak éppúgy, mint az
ügyvédi fogadóóráknak. A könyvtárban
9 ezer dokumentumból lehet válogatni,
az e- Magyarország pont és a szá-
mítógéppark bárkinek rendelkezésére
áll. 

Egy pályázat segítségével olyan prog-
ramot sikerült nyerniük, mellyel csat-
lakozhattak a Vasi Könyvtári Portálhoz.
Az év során a különböző pályázati
lehetőségekkel minden esetben éltek, és
összességében majdnem másfél millió
forintot tudtak a rendezvények lebonyo-
lítására, az intézmény fejlesztésére fordí-
tani. 

2016-ban a helyi ifjúság megnye-
résére táncház, és játékos vetélkedők
bevezetését tervezik. A Vép Városért
díjakat idén először nem a városnapon,
hanem március 15-én, a művelődési
házban rendezett ünnepség keretében
adják át. A testületek tagjai elismerésüket
fejezték ki a magas színvonalú munkáért
Iszakné Koszorús Juditnak, illetve
munkatársainak.

A gyűlésen felülvizsgálták a köz-
temetői díjakat is. 

gyz
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Szeretet-vendéglátás:
Szombathelyről is jöttek 

Nagy sikere volt az év végi Szeretet-vendéglátásnak, melyet már a
megyeszékhelyiek is felfedeztek. Sipos Lajosék (képünkön) például
évek óta lelnek barátokat az itteni forgatagban, ahol jó érezni, hogy az
emberek barátságosak, felszabadultak, beszélgetnek egymással. Ebben
az embertelen, arctalan világban tehát sokkal közelebb kerülnek
egymáshoz a családok, barátok, ismerősök. Ez nagyszerű élmény,
melyhez a szíveslátás jó alapot nyújt forralt borral, teával, zsíros
kenyérrel, sütivel, tette hozzá a vendég.  Az ötnapos program ezúttal a
Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjaival kezdődött, és a labdarúgó
Öregfiúkkal végződött. Köszönet érte.  -gyz 

PÁLYÁZAT LESZKRÓNIKA
VÉPI

Eltelt öt év!
Az intézmények vezetőit maximum 5
éves időtartamra lehet kinevezni.
Ez az öt év a Hatos Ferenc
Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola igazgatói megbízatásánál az
idén lejár.

A jelenlegi igazgatónőt Nagyné
Tancsics Ildikót még az önkor-
mányzati képviselő-testület nevezte
ki 5 évre a nevelőtestület és a dol-
gozói közösség támogatásával.
Időközben az iskolai képzés feladat -
ellátása országosan a KLIK
szervezethez került. A törvények
szerint a második ciklusra nem
kötelező pályázatot kiírni, ha a
nevelőtestület és az önkormányzat
a kinevezés további egy ciklusra
meghosszabbításában egyetért. A
napokban lezajlott szavazások
alapján, az iskola igazgatói állásá-
nak betöltésére nyilvános pályáza-
tot fog a KLIK kiírni.

-VK-

Mert illik megköszönni!
Sok esemény történt decemberben a városban, de nem zárhatjuk le ezt anélkül, hogy ne említsük meg azoknak a nevét, ne
köszönjük meg azoknak a közreműködését, támogatását, akik ezt lehetővé tették 2015-ben is.

Az idén először készítettünk adventi kalendáriumot a hivatal előtti téren. A házikó ablakait minden nap 4 óvodás nyitotta
ki, és vehette ki a cipős dobozba rejtett nem kevés ajándékot. Ez a naponta ismétlődő esemény is segítette a város gyer-
mekeinek, a várakozás idején a karácsonyra felkészülést.

Támogatóink voltak: az általános iskola szülői közössége – SFL Kft. – Netkábel Kft. – Török Kft. – Vajkovics János
és családja – Vígh Róbert és családja – Jávorics Ipolyné – Titok Diszkont – Varga Gyula képviselő és családja – Szijj
Vilmos alpolgármester és családja – Sági Józsefné – Varga Erika és Beke Krisztián – Nefelejcs Nyugdíjas Klub – Tóth
István 100 Ft-os boltja – Vajkovics Jenőné és családja – Beke Antal és családja – Vadvirág óvoda – Takács Józsefné és
családja – Nagy Szilveszter és családja – Dömötör Gábor képviselő és családja – Németh Tamás plébános – Kompackt Kft
– Pogácsás díszfaiskola – Aréna 99 Kft. – Galambos cégcsoport – Szalai Zsolt és családja – Török Lászlóné és családja –
Kovács Péter polgármester és családja.

Hasonló célt szolgált, de egészen más korosztályt megcélozva zajlott le a szeretet-vendéglátás 5 napja. Sok vidám,
kedves percet okozott a téren megjelenő vépieknek, idelátogatóknak.

Akik a házigazdák voltak, és szívüket-lelküket kitették, hogy mindenki jól érezze magát: a Nefelejcs Nyugdíjas Klub
és a Karitász vépi közössége – Kajcsos György, Kajcsos István, Dankovics József és Takács Zoltán – a Koncert Látogatók
Baráti Társasága és a Vép-Bozzai Tűzoltó Egyesület tagjai – a vépi képviselő testület tagjai, és a közös önkormányzati
hivatal dolgozói, a GAMESZ dolgozói, a védőnők, az Idősek Klubja dolgozói, és a művelődési ház dolgozói – a vépi lab-
darúgó öregfiúk mindig vidám kollektívája.

Köszönet Iszak Dávidnak, aki a sátorban kiállított fényképeket készítette, bemutatva Vép korábbi és jelenlegi arcát.
Itt köszönöm meg mindazoknak az aktív közreműködését, akik a település, vagy a házuk feldíszítésével, részvételükkel

az adventi koszorú gyertyagyújtásain, vagy bármely ünnepélyünkön hozzájárultak ahhoz, hogy valódi összetartó
közösségnek érezzük a vépi polgárok karácsonyvárását.   –pm- 

3
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KARÁCSONYIVÉPI

Városi karácsonyi 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a szeretet ünnepén figyeljenek egymásra, a családra, s még a szomszédra is,
hátha szükség van segítségre. A műsor pedig méltó lesz az ünnephez, mondta. S igaza lett.

A tél ugyan még váratott magára, de Vivaldi e tételét szépen tette elénk hegedűn  a 3. osztályos Németh Liza,
majd  Bach Parasztkantátájából az 1. osztályos Németh Boglárka adott ízelítőt. Ãt fuvolán egy Lully darabbal

Pethő Julianna 3. osztályos követte, miként ütőn Boccerinit
idézte fel Lakó Bálint nagy sikerrel. Aztán a helyiek közül
Dömötör Hanna szavalt a karácsonyról. De bájos volt Tancsics
Anett tanárnő és szánkón ülő kisgyermekei (1. oldal képe
alul), Bora és Misa közös dala, mely vastapsot érdemelt. Aztán
megint a vendégek remekeltek: a 3. osztályos gitáros Tinics
Marcell, majd a 4.-es Gergye Nóra zongorajátéka és az Artúr
királyról hegedülő 2.-as Káldy Márton. Közben énekelt és
furulyázott is Horváth Márk, a 4.-es Hatos-növendék, majd
Gábrielné Balikó Beatrix tanárnő verselt, hogy aztán átadja a

pulpitust a Bartókos 3.–os furulyás
Pethő Emőkének, és Kiss Bertalan
András ütősnek, Orosz Márton
zongoristának, valamint a Pethő Emőke
és Julianna fuvola-párosnak. Végül szép
családi mesét hallottunk Saly Rita
tanárnőtől és kisfiától, Bencétől. Köszönet a felkészítő tanároknak is. A zene mindenkié volt, tiszta fényből,
vastapsos csöppnyi láng lett.

A szeretet ünnepéhez méltó műsort Nagyné Tancsics Ildikó iskolaigazgató zárta azzal, hogy nyugdíjba
vonulása alkalmából átadja Stánitz Istvánné, Erika tanárnőnek a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, melyet az
Emberi Erőforrások minisztere adományozott a 40 évet ledolgozott pedagógusnak, szerteágazó, magas színvo-
nalú munkájáért. 

A gyönyörű est kis fogadással zárult úgy,
hogy elköszöntek az eddig előnyugdíjas, de
most tényleges idejét elért Soós Pálné
művésztanártól is. Képeinken a helyi
szereplők csoportja és a Tancsics Anették.                                             

Vadvirág: egy csokor misztérium 
Az óvodások újszerű műsorral rukkoltak ki, a
rendező, Roznárné Horváth Zsófia amolyan
kormorános, folk-rockos misztériumjátékot
teremtett a színpadra, melyen a bevezető, egy
a Vadvirág Óvoda egész munkás évét bemu-
tató videó volt, Zátonyi Dóra kreációjával.
– Ãszinte gyermeki készülődésből merítettek
az ajándékműsorban, mondta bevezetőjében
Takács Józsefné Terike óvodavezető. S
tényleg: a kicsik, mint mennyből az angyal köszöntötték a nagyérdeműt: - Bácsik, nénik, apák, anyák jól tették,
hogy eljöttek, szólt lelkünket melegítve a mini konferanszié. Aztán elindult az őstörténet Máriával, Józseffel,
akik szállást kerestek Betlehemben. 

KRÓNIKA

4
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KRÓNIKA
VÉPIRENDEZVÉNYEK

koncert a Hatosban 
– Szálljatok le karácsonyi angyalok, zörgessetek meg minden pici ablakot, s a didergő szegényeknek meleg

ruhát adjatok, énekelték még azok is, akiknek nem volt szerepük. S közben megszületett a Kisjézus, akit Mária
oly hűen simogatott, mintha élne. S élt is, mint az egész játék, a pásztorok és a három királyok, meg a kórus.
Közben regőztek, botos és körtáncot lejtettek a pásztorok mindenféle jókat kívánva. Így ötvözte a népi
hagyományokat a rendező a misztériumba. „ Sonka legyen, kenyér, Isten hordja tenyerén”, szólt a legendás
mondóka, mely mindannyiunk szívét melengeti. S, miután elaludt a Jézuska a betlehemi rongyos jászolban,
egyre fényesebb lett az éj, s a csillagok. Majd a
vastapsos műsor zárásaként táncra perdülve
hagyta el a színpadot egy hatalmas csokor
Vadvirág.

Az Idősek Klubjában és Nyugdíjas
Klubban
Új intézményként már a Gondozási Központban
mindenki kapott ajándékot a nívós műsor mellé.
Az, hogy Vép a kultúra városa is, bizonyítja,
hogy itt is ott is verset szerető emberek vannak.
Most is verselt a polgármester, Kovács Viola,
Kovács János, Szalainé Németh Erzsébet, Dávid
Kornél, Dávid Lászlóné. Szépen szólt az éneke
Vásárhelyi-Tóth Icának és Dávid Lucának. A jó
hangulatot fokozta a finom étel és ital is, mely beindította a kötetlen társalgást. „ Megjelent az angyalok
mosolya”, miként Kovács Jánosné Klári idézte.
De már a gondozási központ tevékenységéhez tartozik az is, hogy korábban véradás is volt, melyen Cser Valéria
vöröskeresztes elnök szerint 24-en adtak vért, hogy ezáltal is segítsék a betegek és baleseti sérültek gyógyulását.
Ezt is köszönjük.

A Nefelejcs Nyugdíjas Klubban is szépen ünnepeltek a WEEB színpad tagjaival, énekkel, verssel,
ajándékokkal. Egyszóval illő volt az ünnepi várakozás, a készülődés. gyz
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Álláskeresők figyelem!
2016. február hónaptól, minden szerdán, 10-11 óra között, a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár épületében
Álláskereső csoport indul a Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatának szervezésében.
Amit kínálunk:

- a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának aktuális álláslistája
- a helyi médiumok állásrovatai
- internetes keresési lehetőség
- segítség önéletrajz írásban
- telefonálási lehetőség munkaügyben

További információ Kiricsi Adél családsegítőtől kérhető a 30/884-03-70-es telefonszámon!

Kérdés és válasz
A 20 éve végzett közgazdász ellátogat egykori iskolájába, s egykori tanárával beszélgetve arra jön rá, hogy a
vizsgakérdések ma is ugyanazok, mint 20 éve. 
Mikor megjegyzi, a tanárnak, hogy úgy látszik, a tudomány semmit sem változik, a tanára így felel: igen a
kérdések teljesen ugyanazok, de a válaszok már teljesen mások! -szerk.

koncert a Hatosban 
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Doni áttörés: diákok történelemórája
Rendhagyó történelemórán emlékeztek a doni tragédia 73. évfor-
dulójára a Hatos iskola diákjai. A magyar hadsereg második
világháborús tragédiájáról a 7. A osztályosok adtak méltó, szomorú
képet az egész iskolának január 12-én.

Nemcsak a tananyagot tárták fel, hanem korrekt ünnepi beszédet
írtak az alkalomra. Nemcsak katonák és hozzátartozóik verseit,
elbeszéléseit kutatták fel és mondták el, hanem élőképeket,
kisfilmet is kreáltak, sőt megrajzolták egy elesett hős portréját is.
Újszerű volt ez a megemlékezés, mely mélyen megérintette a

jelenlévőket, akik közt ott volt, a vépi elesettek közül, a 38 éves
korában áldozattá vált Tancsics István lánya, Marika néni is.

S, ha már történelemóra: megismerhettük például a magyar had-
sereg szombathelyi III. hadtestének Oroszországba vezénylésének
történetét, a németek általi brutalitását, ellátásának hiányosságait,
végül a tragikus vereséget. Szinte együtt sírtunk a két katona, Füleki
József Doni széllel, és Dárdai János: Ketten az úton versének gon-
dolatait, illetve egy társuk naplójának vagy a hozzátartozók leveleit
hallva. Mily igaz: a hősök tegnap még emberek voltak. Megérintett
tehát a katona arcképe, a film és az elesettek tiszteletére hajtogatott
nemzeti lobogó látványa. Köszönet mindezért a felkészítő tanárnő
Szalay Gabriellának, illetve Bokor Dominik, Borovics Martin,
Dóka Stella, Eredics Izabell, Győrfi Dzsenifer, Martonicz Regina,
Matolcsi Cintia, Nagy Ivett, Szijártó Dorka és Takács Szabolcs ta-
nulóknak.

Végül a Templomkertben a jelenlévők Kovács Péter polgármes-
ter, Nagyné Tancsics Ildikó iskolaigazgató és Marika néni
vezetésével megkoszorúzták a Hősök emlékművét.                - gyz

Anyakönyvi hírek 
Születés: Császár Károly és Hitesy Melitta Anna
fia Zsombor.

Halálozás: Bödör Katalin sz. név: Kuszler
Katalin  (1958) Petőfi u. 9. • Cserkuti József (1949)
Kossuth u. 45. •Tarlacz Jánosné sz. név: Lobler
Magdolna  (1924) Jókai u. 28.

Kék fény: 
előállítások, bírságok

- A 2015. novemberi,
és a decemberi hónap-
ban a Vépi Körzeti
Megbízottak műkö-
dési területén négy fő
lett elfogva, és elő-
állítva a Szombathe-

lyi Rendőrkapitányságra, garázdaság és
ittas járművezetés miatt. 2 gyanúsított
ellen büntető feljelentés készült lopás,
és ittas járművezetés miatt. Egy szemé-
ly szándékos rongálás gyanúja miatt lett
előállítva a Szombathelyi Rendőr-
kapitányságra. Négy másik személy lett
elővezetve, mivel a pénzbírságot nem
fizették be, valamint a szabályszerű
idézésre nem jelentek meg. Hat fő
összesen 50.000 Ft-ra lett helyszíni
bírságolva, mivel a 12 T. jelzőtáblát
figyelmen kívül hagyták, a vezetői
engedélyük lejárt, éjszaka világítás
nélkül kerékpároztak, és az előzni tilos
jelzőtáblát figyelmen kívül hagyták. 

Vép KMB.
Az a mobil telefon ...

KRÓNIKA
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A Hatos Ferenc Iskola 
februári programjai:

Február 11. Szülői értekezlet – alsó tagozat 16:30, felső tagozat
17:00
Február 12. FARSANG az iskola aulájában 

Alsó tagozat 8:00-12:00 
Felső tagozat 16:00-20:00 

PROGRAMOKKRÓNIK
VÉPI

A Vépi Mıvelődési Ház és Könyvtár programjai
Hétfő: 13.00 – 17.00  Börzsönyiné Dr. Kiricsi
Szilvia ügyvéd fogadóórája

16.30 - 19.00    Színjátszó próba
18.00 - 19.00    Gyógytorna Ildivel 
19.00 - 20.00   ZUMBA Lucával 

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
17.30 -19.00    Csipkeverő kör

Csütörtök:14.00 -  16.00    Nyugdíjas klub
18.00 – 19.30    Hastánc Klub 

Péntek: 17.00       Hastánc kicsik Jáde Gyöngyöcskéi
16.30 - 18.00 Jóga Mecseki Ferivel 
18.00 - 19.00     Gyógytorna Ildivel 
19.00 – 20.00    Aerobic  

Egyéb programok:
Január 30.  17.00 Nyugdíjas Farsang
Február 1.  19.00 ZUMBA
Február 13. Óvoda Jótékonysági bál
Február 17. 11,00 Bábszínház: Bubu kalandjai
Február 20. Öregfiúk Sportbál
Február 24. Polgári védelem gyakorlat
Február 27. Jelmezbál

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

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja:

Február 4.  EÜ előadás
Február 11.  Ki, mit tud?
Február 18.  Disznótoros
Február 25.  Meridián torna

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

Idősek Klubja decemberi program:

3-án 14.00 óra: Farsangi népszokások felelevenítése
9-én 1400 óra:  FARSANG
11-én 14.00 óra: Activity-délután
15-én 14.00 óra: Téli séta a kastéyparkban 
18-én 14.00 óra: Filmvetítés – Régi farsangok a klubban
22-én 14.00 óra: Blanco – szókirakó és malomjáték

Kóbor Attila kitüntetése
Kiemelkedő katasztrófavédelmi munkájáért, bátor helytállásáért
Elismerő Oklevélben részesítette Kóbor Attilát (képünkön) a
katasztrófavédelemi szervezet országos főigazgatója.

A kitüntetést – melyet heten
kaptak Vas megyéből decem-
ber közepén, Budapesten adta
át a Vép-Bozzai Önkéntes
Tűzoltó Egyesület parancs-
nokának Dr. Tollár Tibor
vezérőrnagy, megbízott fő-
igazgató.

Vépen bizonyára nincs
olyan ember, aki ne ismerné
Kóbor Attilát, aki társaival
együtt mindig segítőkész.
Emiatt is érzi úgy, hogy az
elismerés nemcsak neki,

hanem a tűzoltó egyesület többi tagjának is szól. Azoknak is,
akikkel együtt dolgoznak például a 2013-ban alakult
Borostyánkő mentőszervezetben. Feladatuk, hogy azonnal
segítsenek például árvíz, tűz vagy vízből mentés szükségessége
esetén. Attilának egyébként annyira természetes ez a
tevékenység, hogy ha kell, első szóra beöltözik a védőruhába és
indul, szervez, teszi, amit kell. Ez az életeleme, ugyanis 13 éves
korában, még úttörő tűzoltóként kötelezte el magát a segítő
szolgálat mellett. Nem véletlen az sem, hogy parancsnok lett
belőle. Sokszor, sok helyen tette a dolgát. Talán legemlékezete-
sebb, hogy három éve a pecöli majorban keletkezett tűz
oltásánál sikerült nagyon nagy értéket menteni, mondja. Akkor
sajnos ugyan több ezer szárnyas égett el, de az óriási szél
ellenére sikerült a települést megmenteni attól, hogy a lángok
elérjék a falut. Gigászi küzdelem volt, emlékszik a parancsnok.
Gratulálunk a kitüntetéshez. -gyz 

7

A Vadvirág Óvoda programja
Február 1. Farsang az óvodában – 15 órától ORSI koncert

Február 13. Jótékonysági bál a Vépi Vadvirág 

Művészeti Óvoda szervezésében

Február 17. Bábszínház

Február 29. Kiszézés
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Temetői díjak változása
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Vép Város Önkormányzat
Képviselő-testülete módosította a temető használatának rendjéről szóló
11/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletet. A módosítás következtében
2016. JANUÁR 1-TŐL a temetési hely megváltásának és újraváltásának
díjai a következőképpen alakulnak:
Az egyes sírhely megváltásának és újraváltásának díja 5.000 forint + Áfa.
A kettős sírhely megváltásának és újraváltásának díja 7.000 forint + Áfa.
A gyermeksírhely megváltásának és újraváltásának díja 5.000 forint + Áfa.
A sírbolt megváltásának és újraváltásának díja 26.000 forint + Áfa.
Az urnasírhely megváltásának és újraváltásának díja 5.000 forint + Áfa.
A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama nem változott.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

A helyi posta nyitva tartásáról
Az Önkormányzat és a Magyar Posta egyeztetésének
következtében a tavalyi gyakorlattól eltérően módosult a
helyi posta nyitvatartási ideje. Ezek szerint hétfőn, ked-
den és csütörtökön reggel 8-12 óráig-, illetve 12.30-tól
16 óráig tart nyitva a posta. 

Szerdán pedig reggel 8-tól 12-ig, 12.30-tól pedig 17 óráig tart a
munkaidő. 
Péteken viszont a szokásos, már említett munkarend után délután 15
órakor zárnak. 
Szombat, vasárnap zárva. A lakosság által igénybe vehető postai szol-
gáltatások köre és a kézbesítés módja változatlan marad.                

–önkormányzat   

Legyen a Krónika munkatársa!
Tisztelettel várjuk a lakosság véleményét, mondanivalóját, érdekes
történeteit városunk lapjába. Ezért kérjük, legyenek munkatársaink
így is segítve, színvonalasabbá téve a Krónikát.

Írásaikat a gyorez@gmail.com email címre, vagy az önkormányzat
titkárságára szíveskedjenek küldeni, leadni. Köszönjük.         – a szerk 

AKTUÁLIS VÉPI
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Polgármesteri napló
2015.12.12.
Bolhapiac, ka-
rácsonyi vásár
2015.12.13.
Adventi har-
madik gyertya
2015.12.14.
Leader veze-
tőségi gyűlés
G e n c s a p á t i
2015.12.16.

Évzáró testületi gyűlés  2015.12.17.
Óvoda karácsonya 2015.12.18.
Városi-iskolai karácsony

– Szeretet-vendéglátás: Nefelejcs
NYK, Karitász
2015.12.19. Szeretet-vendéglátás:
Kajcsos György és barátai
2015.12.20. 4. gyertya az adventi
koszorúnkon

– Szeretet-vendéglátás:
koncertesek és tűzoltók  2015.12.21
Idősek Klubja karácsony

– Szeretet-vendéglátás: önkor-
mányzat   2015.12.22. Szeretet
vendéglátás focista öregfiúk
2015.12.31. Szilveszteri-városi
batyus bál   2016.01.06. Budapest,
mobilitás hét díjátadó   2016.01.07.
Megyei önkormányzat munkaebéd
2016.01.08. Szent Márton év meg-
nyitó ünnepély   2016.01.12. 1 3 : 0 0
Doni áttörés megemlékezése
2016.01.19. TOP pályázati
megbeszélés a megyeházán
2016.01.20. Perenye Leader fórum

-polgármester-

Szelektív zsák!
Minden hónap első keddje a szelektív hulladékgyűjtés napja.
Kézbesítő postásainknak ez egy fekete nap, hisz a cserezsákokat a
kukások rendszeresen a postaládákba gyűrik be úgy, hogy fele benn
van, fele meg kilóg, így amikor a postás a küldeménnyel odaér, először
a zsákot kell eltávolítani majd, a levelet elhelyezni, végül a zsákot 
visszagyűrni. Ez már így leírva sem egyszerű feladat, pláne nem
élőben, gyakran mostoha időjárási viszonyok között.

Segítsünk a postásoknak, segítsünk a kukásoknak! Javasoljuk, hogy
minden ingatlannál, ahol teli zsákot helyeznek ki, tegyenek még egy
arra alkalmas PVC csövet, dobozt, vagy valamilyen alkalmatosságot
azzal a céllal, hogy a cserezsák biztonságosan elhelyezhető legyen.
Megoldható ez egy olyan mobil eszközzel is, ami csak ezen az egy
napon kerül kihelyezésre.

CSELEKEDJÜNK! Tegyük könnyebbé a szolgáltatóink munkáját
egy kis odafigyeléssel! - önkormányzat -

Haszonbérlet
Vép Város Önkormányzat
Képviselő-testülete nyilvános,
egyfordulós pályázatot hirdet a
tulajdonában lévő termőföldnek
nem minősülő ingatlanok ha-
szonbérletére. Részletek a
www.vep.hu oldalon.
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DASzK: Energiahatékonysági
beruházás

Befejeződött az FM DASzK Vépi Középiskolája és Kollégiuma energia-
hatékony felújítása. Az Európai Unió 148,58 millió vissza nem térítendő támo-
gatásával megvalósult zöldberuházás során a tanügyi épület kapott korszerű
nyílászárókat. A felújítás eredményeképp a hőveszteség megszüntetése révén,
éves szinten várhatóan 1 482,5 GJ-nyi energiahordozót fog az iskola megtakarí-
tani, ami az üvegházgáz kibocsátás csökkentésen túl évente 5,96 millió forinttal

enyhíti a fűtésre fordítandó
kiadásokat. Az üvegházgáz
kibocsátás csökkentés, így a
klímaváltozás megállításának
egyik legfontosabb eszköze a
felesleges energiahasználat
megelőzése, tudtuk meg. Ezért
is tűzte ki célul az Európai
Unió az energiahatékonyság
jelentős növelését, az üveg-
házgáz-kibocsátási előírások
mellett.

A projekt célja továbbá, hogy
növekedjen az iskola tanulói-
nak és dolgozóinak a környe-
zettudatossága azáltal, hogy
megtapasztalják, hogy a fej-
lesztés eredményeként jobb komfortfokozatú, energiatakarékos és környezetbarát épületek jönnek létre és
közben az üvegházgáz kibocsátás és a fenntartási költségek is szignifikánsan csökkennek, közölte Hollósi Éva
igazgató. Az intézet dolgozói és tanulói abban is reménykednek, hogy középtávon folytatódhat az országosan
ismert iskola infrastruktúrájának korszerűsítése is.                                             –gyz

Tükör
A tükör mindent láttat. Még azt is, amit nem akarunk. De vannak olyan embertársaink, akik csak akkor néznek
bele, ha szépet és jót akarnak látni, főleg magukon. Azt viszont nem szeretnék, hogy mások is észrevegyék az
általuk elkövetett helytelen cselekedeteket. Ilyen például az, amikor egy autós nem tart kellő távolságot az út
szélén szabályosan parkoló gépkocsitól, és nagy sebességgel letöri annak visszapillantó tükrét. Nem áll meg,
nem nézi meg mekkora kárt okozott, nem teszi oda névjegyét, hanem mint a tolvaj, gyorsan eliszkol.
Pedig a károkozást lehetne vállalni, hiszen a kötelező biztosítás fedezné a javítást. Már ha van. Ha nincs, annál
súlyosabb a helyzet, hiszen akkor nem közlekedhetne autójával. 

Lehet, hogy eszébe jut a kötelessége, de nem vállalja tettét, mert az megemelné biztosítási díját. Arra azon-
ban nem számít, hogy láthatta valaki, netán bizonyíték lehet az utcai kamera felvétele. S akkor bizony az
elkövetőnek nemcsak biztosítási díjemelkedése lehet, hanem ellene rendőrségi feljelentés is következik, melynek
súlyos következményeit is viselnie kell. Anyagilag és jogilag. 

És így van ez rendjén. Mert az egyéni és társadalmi tükör mindent láttat, ha egy kicsit később is, mint amikor
belenéztünk. -szerk  

KRÓNIKA
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Egyházközségünk februári programjai
Február 2-án, kedden Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz A délután 1/2 6 órakor kezdődő szentmise
keretében tartjuk meg a gyertyaszentelés szertartását és a körmenetet.
Február 5-én lesz a hónap elsőpénteke. Engeszteljük Jézus Szentséges Szívét szentgyónásunkkal és szentál-
dozásunkkal!
Február 7-én, vasárnap a szentmisék után, Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárását kérve, Balázs-áldás-
ban részesítem a Kedves Híveket.
Február 10-én, 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 bűnbánatra
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!
Február 13-án, szombaton a Boldogságos Szűz Mária fatimai kérésének eleget téve engesztelő napot tartunk. 
Igyekezzünk egész nap böjttel, imádsággal engesztelni Szűz Mária Szeplőtelen Szívét a bűnökért és
megbántásokért! Az esti szentmise előtt 3/4 5 órai kezdettel rózsafüzért imádkozunk, majd a szentmise keretében
ünnepélyes körmenettel hordozzuk körül Mária Szeplőtelen Szívének kegyszobrát. 
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

Vép nagyközség oktatástörténete (5)
Takács Ernő egykori városvezető diplomamunkájában foglalkozik a nagyközség oktatástörténetével is.  Az 1841.
május 24-én kelt Egyházlátogatási jegyzőkönyvből kiderül: az akkori iskolamester, a káldi születésű 28 éves
Dávid György volt, aki a magyar nyelv mellett németül is tudott középszinten. Előbb 2-2 évig Káldon, majd
Sitkén volt segédtanító, majd Szombathelyen  8 és fél évig. A mesterképző intézeti próbát 1838-ban Győrben
tette le. Vépen segédtanítója a szombathelyi születésű, csendes magaviseletű Sinkovits István volt.

Az iskolamester  jövedelme 4 hektár szántó, egy szekérre való széna, 12 szekér fa volt. Készpénzben  a házas
zsellérektől 15 krajcár, házatlan zsellérektől hét krajcár, az özvegyektől 3 krajcár és egy köböl búza járt minden
gazdától.

A tanítás alatt minden nap minden gyerek vitt magával 2 darab hasábfát. A tanítás a mester lakásában kialakí-
tott iskolateremben volt. Az akkori iskola a mostani helyén lehetett, ugyanis  1881-ből található egy iskolaszéki
határozat, mely szerint az új iskolát a régi helyére kell építeni.

Az oktatási körülményekre jellemző, hogy az iskolamester és segédtanítója összesen 200-250 gyereket taní-
tott. Nem azért, mert nem volt több iskolaérett, hanem csak annyit járattak iskolába.(Sok maradt analfabéta.)  Ma
már furcsának tűnik, hogy nem lévén több ülőhely, még a dobogót is körül ülték. ( Takács Ernő megjegyzi: maga
is átélt ilyen időszakot a második világháború alatt és utána is, amikor a dobogó szélére ülve fáztak, petróleum
lámpával világítottak…)

A szemléltető eszközöket az iskolamester és segédje készítették. A tanítás reggeltől estig tartott. Ebédelni haz-
amentek a gyerekek, majd visszamentek az iskolába. Ezért házi feladat nem volt, miként füzet sem. Palatáblára
írtak a palavesszőnek nevezett ceruzaszerű írószerrel. A mintegy 30x40 centis palatábláról ronggyal törölték le
az előzőeket, hogy újabb szöveget írjanak fel. Iskolatáska sem volt: a palatáblát és a tízórait  általában egy
ruhából varrt tarisznyában vitték a gyerekek.

1869-1900 között négy kiemelt évben általános népszámlálást tartottak. Ebből kiderül, hogy  Vép mezőváros
létszáma az 1869-es 1563 főről 1890-re 2264 re gyarapodott. 1900-ban a város területe 6055 katasztrális hold
volt. Számon tartották a lakosság kor, a nemek, a családi állapot, a nemzetiség és vallás szerinti megoszlását, a
lakóházak adatait, a mezőgazdaságban és az iparban foglalkoztatottak, valamint önálló iparosok arányát is.
Érdekesség, hogy az első okleveles női tanító Sákovits Ilona volt, akinek az Elöljáróság 60 korona havi fizetést
állapított meg.        ( - a szerk)

HELYTÖRTÉNET VÉPI
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Gyuri bácsi 
150 kilós ajándéka

Szalai György (kék köpenyben) ismét felnevelt egy kocát,
majd a 150 kilósra hízott disznóval megajándékozta a
Sportkört és az Öregfiúk csapatát. A disznóölést január 16-
án tartották. A böllér ezúttal Derdák Árpád volt. Újdonság,
hogy most a kemencében sültek mellé véres hurkát,
káposztát is készítettek Károlyi József mesterszakács
vezényletével. Meg is nyalta a mintegy ötven lelkes
közremıködő mind a tíz ujját, mielőtt forralt borral vagy cit-
romos teával leöblítették volna az ínyencségeket.

– Igyekszünk sok góllal, jó taktikával meghálálni a tavaszi
szezonban Gyuri bácsi önzetlenségét, mondta többek közt
Bezdi József és Zátonyi Zoltán arra is utalva, hogy a
mecénás évek óta sokat tesz a csapatokért. – Ez a lehetőség
is növeli a játékosok összetartását és erőnlétét, melyre idén
is nagy szükség lesz a bajnokságokban, tette hozzá Dancs
László SE elnök.  -gyz 

Foci: tavaszi felkészülés
Labdarúgó csapatunk megkezdte a tavaszi
felkészülést. A szakmai munkát az újonnan
kinevezett Takács Csaba ( képünkön) irányítja.

Garics György még a tavalyi év végén kérte a
vezetőségtől, hogy bontsanak szerződést,
egészségi állapota miatt. Ígérte: amennyiben
állapota engedi, továbbra is segíti a csapat
munkáját. Versegi Vajk Ausztriába igazol.
Erősítésnek érkezik Illés Dani, aki ifista
korában nálunk focizott. Négy fiatal az U-19 es
keretből a felnőtt csapattal edz: Holdosi Patrik,
Pócza Gergő,Varga Olivér és Markó Marcell.
Hozzáállásuk, kitartásuk megbecsüléseként
esett rájuk a választás, remélve, hogy minél
előbb meg határozó szerepük lesz a csapatban.

Elkészült az edzőmérkőzések menetrendje:
január 20. szerda 19.30 óra: Herény-Vép,
helyszín Illés Akadémia műfű,/ jan. 23. szom-
bat 15 ó., Rohonc-  Vép, Illés Akadémia műfű,
/  jan. 29. péntek 16.15, Vép-Illés Akadémia
U17, hely: Illés Akadémia műfű. / Febr. 2.,
kedd 20.30, Répcelak-Vép, hely: Bük. / Febr.
7., vasárnap 14 ó., Vép- Balogunyom, hely:
Vép . / Febr. 13. szombat 14 ó., Vép-Tanakajd,
hely: Vép. / Febr. 21. vasárnap 14 ó., Vép-
Rábapaty, hely:Vép. - Febr. 28. vasárnap
16.30, Spartacus-Vép- Illés Akadémia hely:
Illés Akadémia műfű.                                                     

Továbbra is cél, hogy a csapat a tabella első
öt helyének valamelyikét megszerezze.
Szeretnénk szurkolóinkat színvonalas, győztes
meccsel megörvendeztetni. Bízunk abban,
hogy minél többen látogatnak ki a
mérkőzésekre, és buzdítják a fiúkat.     – Dancsl

SPORTKRÓNIKA
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Aktuális
Egy öreg zsidó hatvan éve minden nap elmegy Jeruzsálembe
a Szent Falhoz imádkozni.
Egyik nap, mikor befejezte az imádkozást, odamegy hozzá
a CNN riportere:
- Azt szeretném tudni, hogy miért imádkozik nap mint nap?
- Én azért imádkozom, hogy a keresztények, muszlimok és
zsidók békében éljenek egymás mellett, és ne legyen több
háború a világon.
- Ezek nagyon nemes dolgok! És mondja, milyen ered-
ménye van a mindennapi imádkozásának?
- Mintha a falnak beszélnék!
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Szilveszter: együtt volt Vép apraja-nagyja
A 2015. évi Városi Szilveszteri Batyus-bálunkat hosszú előkészületek előzték meg.  Bokorné Borsos

Gyöngyi, Zátonyiné Pintér Zsuzsa, Tancsincsné Balogh Erzsébet, Dávid Lászlóné Kiss Andrea,
Czeglédi Czuppon Csilla és Pusztai Krisztina hölgyek- asszonyok magukra vállalták ezt a 
szép, de nehéz feladatot. Munkájukat és lelkesedésüket ezúton szeretném megköszönni. Az 

év szilveszteri bálját, egy kedves vépi  baráti társaság kezdeményezte sok-sok évvel ezelőtt,
majd az évek múlásával  ehhez a baráti társasághoz újabb baráti társaságok, szomszédságok, ismerősök
csatlakoztak és immáron kinőtte magát  városi bállá. E fergeteges hangulatú rendezvényen 182-en búcsúz-
tattuk az óévet, köszöntöttük az újévet.  A bál este hét órától kezdődött, a jó kedv, a jó hangulat pedig haj-

nali öt óráig tartott. A talpalávalóról a „Dancing  Duo” gondoskodott. Igazán mindent megtettek annak
érdekében, hogy az élőzene hatására egy láb se maradjon izomláz nélkül. Természetesen nem
feledkezhetünk meg a résztvevőkről sem, beleértve a „fiatalabb korosztályt” is, akik szintén bebizonyítot-
ták: tudnak és szeretnek is táncolni.  Éjfélkor nem maradhatott el a koccintás, valamint a tűzijáték sem. 
Örömmel láttuk, hogy mindenki jól érezte magát. A szervezők nevében minden kedves vépi lakosnak sike-
rekben, eredményekben gazdag boldog új évet kívánok!   

Derdákné Rózsa Hajnalka 
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Farasang 
Itt a farsang, vigadjunk,                    
jelmezünkbe bebújjunk,                    
fiúk, lányok, gyerekek,                       
mókás táncot lejtsetek!                                                                                

Nagy János Tél
Miközben karcolja fagyos szeled ezernyi szilánkja arcom
te fehér, büszke, rideg, csillogó ruhájú
szépség,
ne hidd, hogy haragszom.

Szürke fátylaid mögül holnap előbukkan a
kékség
és szétfeslő ruhád fodrai közül
egy jó illatú, zöld fűcsomó.
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