
Látogatás a Parlamentben 
November 13-án városunkból 50 fővel látogatást tettünk Budapesten az Országházában. Nagyszerű élmény volt
mindannyiunknak! A kirándulás alkalmával egy kis idegenvezetéssel újból megtekintettük Budapest
nevezetességeit, híres utcáit, tereit, valamint ellátogattunk a Vörösmarty térre, az adventi karácsonyi kirakodó
vásárra is. 

A Karitász példa és erőt ad
Hagyományos teadélutánnal ünnepelték meg az
Egyházmegyei Karitász újjá alakulásának 25. évfor-
dulóját november 19-én a vépi szervezet tagjai. 

Az alkalomból előbb
Sági Józsefné szólt Szent
Erzsébet példamutatásá-
ról, jótékony tetteiről, s
arról, hogy megmutatta:
milyen úton kell halad-
nunk. 

Németh Tamás atya
(képünkön) kitért rá:
kényszerű megszakítások
után, 1991-től a Karitász
nem csak folytatta két és
fél évszázados tevékeny-
ségét, hanem fel is virá-
goztatta szeretetszolgá-
latát. És ez olyan tevé-
kenység, melyre mindig

lesz igény nemcsak ezért, mert Jézus azt mondta:
szegények mindig lesznek köztetek. Hanem azért is, mert
mit sem érne a kereszténységünk akkor, ha jótettek, szol-
gálat vagy másvonalú segítség nem fakadna belőle.
Ennek jegyében köszönte meg nagy szeretettel azt az
áldozatos munkát, odafigyelést, melyet a Karitász vépi
tagjai végeznek. Mint mondta: ez ad új erőt a
hétköznapok példamutatásához.  
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Jubileumi ünnepség a
Galambos cégcsoportnál

Galambos Tamás testvérével, Galambos Balázzsal
együtt vezeti a Galambos Cégcsoportot. 25 éve
(1991. október 21-én) alapította egyéni vállalkozását,
a Galambos Trans Kft. elődjét édesapjuk, Galambos
Gyula, ezért is időzítették erre az időpontra az évfor-
dulót. A cég székhelyének 2007 óta ad otthont Vép
városa.

A cégcsoport szállítmányozási cége, a Galambos
Trans Kft. 55 tehergépjármıvel rendelkezik, belföldre
és külföldre is fuvaroznak. A körmendi ADA bútor-
gyár termékeit például 20 darab úgynevezett
csereszekrényes pótos szerelvénnyel fuvarozzák
Nyugat-Európába. Gépjármıparkjuk átlagéletkora
mindössze két év.

KRÓNIKA

foly. a  2. oldalon

foly. a  2. oldalon

foly. a  2. oldalon
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VÉPIKRÓNIKA

Jubileumi ünnepség
5200 négyzetméterrel bővült a Galambos Logistic Kft. raktározási
kapacitása. A bővítéssel a logisztikai bázis összes raktárterülete eléri a
19 ezer négyzetmétert, amelyhez kétezer négyzetméternyi iroda, 140
egységből álló kamionparkoló, valamint egy vendéglátóipari egység is
csatlakozik.

A cégcsoport harmadik tagja a Galambos Grill Kft. amelyet 2007-
ben a várakozó kamionosok kiszolgálására hoztak létre, ám az étterem-
nek ma már széles vendégköre van.

A cégcsoport több mint háromszáz embernek ad munkát. A továb-
bi fejlesztéseknek gátja lehet a munkaerőhiány, amit a szállítmányozás
és a logisztika területén egyaránt éreznek.

A jövőbe mutató stratégiai döntéseket, valószínűleg már a
gyermekeik hozzák meg. A következő Galambos nemzedéknek öt
tagja van, Tamás legidősebb fia nem véletlenül választotta az egyete-
men a logisztika szakirányt, másik fia pedig az informatikát.

- Szabó Leventéné Kovács Andrea -

AKTUÁLIS

Parlamentben 
Ezt a vidám, igazán jó hangulatú napot, melyet még az időjárás sem
tudott befolyásolni, Bicskén egy fogadóban zártuk. Öröm volt szá-
momra, hogy mindenki jól érezte magát, még a legfiatalabb korosz-
tály is!

Az elkövetkezendő időben azon dolgozom, hogy a mi kis
városunkból , – gondolok itt képviselőtársaimra, önkormányzati dol-
gozókra, civil szervezeteink tagjaira, vépiekre,– minél többen részt ve-
gyenek egy ilyen kiránduláson.

Ezúton szeretném megköszönni országgyűlési
képviselőnknek, Ágh Péter úrnak a meghívást,
Béres Árpád úrnak pedig a közreműködést.
Külön köszönöm Binderné Lődör Ibolyának a csodálatos fotókat.
Mozdulj, Vép !!                                                            

folytatás az 1. oldalról

folytatás az 1. oldalról

Halálozás: Horváth Istvánné sz.
név: Varga Anna (1929) Petőfi u. 67.
• Sinkó László (1976) Béke u. 39. •
Németh Istvánné sz. név: Kalmár
Erzsébet (1925) Deák u. 3.  • Ãr
Istvánné sz. név: Kokavecz Erzsébet
(1930) Szent Imre u. 36-38.

Anyakönyvi hírek 
Házasság: Rákos László és
Kirchmajer Andrea

Születés: Szatmári Zsolt és Szabó
Veronika fia Patrik • Szili Ferenc
Titusz és Schrammer Nikoletta
leánya Dorka • Czetter Tibor és
Pintér Renáta leánya  Adél
Bozzai: Héra Szabolcs és Csizmadia
Fanni fia Bence. A Celldömölkön
világra jött kisfiú 3450 gramm
súllyal született, és 50 cent hosszú
(képünk). 

Gratulálunk, és jó egészséget kívá-
nunk a polgármesterasszonynak,
párjának és a kicsinek!
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folytatás az 1. oldalról A Karitász példa és erőt ad
A műsor produkciói – a Vadvirág Óvoda Pipitér csoportja, Kovács János verse, Hende Lajosné Vali meséje, a
Sinkó-Gál páros dalai, Horváth Józsefné Irénke verse, Tóth-Vásárhelyi Ilona örökzöldjei, Kovács László verse
és a Retro-nagyik kórusa – méltók voltak az ünnephez, s érezhetően boldogítottak mindenkit. 
Ezt követően megvendégelték a jelenlévőket. A szervezet tagjai a tombola bevételét jótékony célra fordítják.

– a szerk
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A szeretet fűszerei
Idén is megszervezzük a városháza előtti téren a szeretet vendéglátást forralt borral, zsíros kenyérrel, a gyerekek
számára forró teával, szaloncukorral, süteménnyel.

A rendezvény első napja december 17. Ezen a napon tűzoltóink fogják vendégül látni a betérő látogatókat.
Biztosan idén is sok vidám és emlékezetes órát tölthetünk együtt a feldíszített téren beszélgetve az év
eseményeiről, a tervezett jövőről, egymás gondjairól, örömeiről. -KP

ADVENTREKRÓNIKA
VÉPI

Retro Ifjúsági
találkozó

Lassan újra hagyománnyá válnak az
ifjúsági találkozók Vépen. November
elején ugyanis immár másodszor
szervezte meg a rendezvényt Derdákné
Rózsa Hajnalka önkormányzatai
képviselő.

Ezúttal mintegy száz érdeklődő jelent
meg és szórakozott a művelődési
házban.  –  Ahogy tavaly év végén, az
idén is úgynevezett retrós vetélkedővel
kezdtünk. Nagyon sok vidám, tréfás, vic-
ces feladatot adtunk az ilyen érzést
kedvelőknek, mondta. Volt többek
között, székfoglaló, kvíz feladat, régi
slágerek felismerése és eltáncolása,
valamint az úgynevezett Laser War
fegyverek ropogtatása. Utána pedig haj-
nali négy óráig szólt a retro-zene. 
– Annak is nagyon örültem, hogy az idén
nemcsak a mi korosztályunk, hanem az
igazán fiatalok is megleptek bennünket,
és velünk együtt mulatták az időt, vonta
le a tapasztalatokat az ötlet kitalálója.

Tehát szórakoztató, vidám este volt,
ami most is jól sikerült. A szervezőknek
– Czeglédi Czuppon Csillának, Kajtár
Tamásné Gabinak, Pusztai Krisztinának,
és Koszorús Juditnak – ezúton is köszöni
a segítséget a sikeres rendezvény lebo-
nyolításában a képviselőasszony.

gyz

Horgolt karácsonyfadíszek
Mintha porcelánból lennének azok a finom harangocskák, angyalkák és más

formák, melyek az adventi időszakra, ünnepi körre készültek a Dr. Zmertych

Aurél Gondozási Központban.

A karácsonyfadíszeket természetesen nem lehet az utolsó pillanatokra hagy-
ni. Hetek, hónapok óta horgolnak a hölgyek, akik még édesanyjuktól tanulták
a ”mesterséget”.  Köztük Jávorics Ferencné Erzsi néni, Oláh Istvánné Vera
néni és Palotás Ferencné Terka néni, akik előtt az asztalon sereglenek a hetek
alatt cérnából készült szebbnél szebb figurák és minták. A szinte művészi
munkájukat természetesen mindenben segítik a gondozók, Szalainé Erzsi,
Dávidné Andi valamint Kovács Viola, a központ vezetője.

– Ezt a tevékenységet nem lehet normában végezni, mint egykoron a
szövőgyárban, mondja huncutul Jávorics néni, akinek a kezében úgy jár a
horgolótű, mintha vele született volna. Kár, hogy a mai fiatal lányok több-
ségének fogalma sincs a horgolás mibenlétéről. Ennek oka az is, hogy kiesett
egy generáció, melynek már nem volt szüksége ilyen időt rabló foglalatossá-
gokra, pedig ez a tevékenység évszázadok óta hozzá tartozik a kézműves
kultúrához. Az értékőrzéshez azonban szükség lenne rá, derült ki a beszél-
getés közben. No, meg milyen felemelő érzés, amikor elkészül egy-egy csip-
ke harang vagy angyalka, s azt tisztítás után keményítve aggatják a kará-
csonyfára. Tavaly például 50- 100 ilyen remek díszítette a templomi fenyőt,

tudtuk meg. Persze készítenek adventi tálat, ajtóra koszorúkat, egyéb fenyő és
virágdíszeket természetes anyagokból.

A gondozási központban egyébként a kézimunkázáson és varráson kívül
felidézték a novemberi népszokásokat, (mindenszentek, Márton, és András
napja, felkészülés a télre) adventi sütési, főzési recepteket cseréltek, őszi
bőrápolási tanácsokat adtak egymásnak. Egyszóval hasznos elfoglaltságokkal
töltik az időt azok az idősek, akiket mindig szívesen várnak akárcsak egy
kávéra, teára vagy egy kis csevegésre, bátorításra.        -gyz
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Kék  fény

A 2016. októberi hónapban a Vépi
Körzeti Megbízottak mıködési
területén 1 fő biztonsági intézkedés
végett a Markusovszky Kórházba lett
szállítva, mivel közterületen magate-
hetetlenül, bódultan feküdt.      

Vépi kmb
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KRÓNIKA
VÉPIGÉPÉSZ - KUPA

Nemzetközi Gépész Kupa 2016
Vépen

Több mint 30 éve élő hagyomány az iskolánkban a Gépész Kupa,
amit idén október 5-én rendeztünk meg. Három dunántúli
középiskola és két külföldi testvériskola is elfogadta a meghívá-
sunkat, így hat iskola diákjai mérték össze az erejüket a különböző
sportágakban: atlétika, teke, fiú-lány asztalitenisz, fiú-lány lab-
darúgás.

Az izgalmas megmérettetéseken lelkes szurkolók drukkoltak a

csapatoknak: SOS-SKI, Hurbanovo, Biotehniska Sola Rakican,
Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium Szombathely, Szombathelyi Élelmiszeripari és
Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium, FM DASZK Móricz
Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola Kaposvár, valamint az
FM DASZK Vépi Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium

Iskolánk diákjai az idén is kitettek magukért. 
Összetett csapatverseny: 1. helyezés, lány atlétika csapat: 3.

helyezés, fiú atlétika csapat: 1. helyezés, teke csapat: 1. helyezés,
asztalitenisz lány csapat: 1. helyezés, fiú csapat: 3. helyezés, lány
labdarúgó csapat: 2. helyezés, fiú labdarúgó csapat:3. helyezés.

Gratulálunk diákjainknak és minden résztvevőnek a versenyered-
ményekért.  – Szijj Vilmos
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Kismama-klub
– Kikapcsolódni, kiválni az otthoni

négy fal közül és jókat beszélgetni,
tapasztalatokat cserélni a gyermek-
nevelésről, ezért járunk a kismama-
klubba, mondta a kétéves „ördögfió-
ka”, Tóth Bence édesanyja november
9-én. Persze mindez nemcsak az
anyukáknak, hanem a kicsiknek is jó,

hiszen ők is ismerkednek, játszanak,
szaladgálnak a művelődési ház játszó-
szőnyegén. (képünk)

A kötetlen játék és a mozgás jót tesz
a gyermekeknek, akik egyúttal
megtanulják az együttműködés
alapjait, vagyis spontán nevelődnek,
barátokat választanak. S mindehhez
hozzátartozik a még öntudatlan
csínytevés is, mondták a védőnők, –
Horváth Anita és Horváthné Csilla néni
– akik minden alkalommal jelen van-
nak a foglalkozásokon. Egyébként az
összejövetelekről minden alkalommal
hírt adnak a facebookon, melynek
segítségével gyorsan lehet cserélni a
főzéshez, sütéshez szükséges
ismereteket, recepteket, netán a
betegségekről, alapvető gyógysze-
rekről is kapnak egymástól is taná-
csokat a klubtagok. 

Szükség is van ezekre a fórumokra
és alkalmakra, ugyanis az 1-3 éves kis-
gyerekek száma 70-75-re tehető
jelenleg a kisvárosban. Ők a jövőnk.  

Következő program: 2016.12.07. 10
óra Mikulás

A szeretet ablakai
Legyen Ön is ablakgazda! Szerezzen örömet óvodásainknak!

A tavalyi nagy siker után idén is felállítjuk, a városháza előtt, az adven-
ti naptárunkat. Ablakait minden nap óvodások nyitják ki, kis műsor
keretében. Minden ablak mögött 4-4 egyforma ajándékcsomagot
helyezünk el, melyeket a nyitás után a gyerekek megkapnak. 

Az adományozók nevét a házikóra kifüggesztjük. Várjuk tehát a kis
adományokat, apró ajándéktárgyak, ceruzák, édesség… bármiből lehet
4db, vagy 8db, vagy 12db, vagy … amit az ablakok mögött el tudunk
helyezni. Leadható a titkárságon, ahol az adományozó nevét feljegyezzük.
Az adományokat lehetőleg november 30-ig várjuk.

A hálás óvodások nevében is, áldott karácsonyt, és békés újévet kívá-
nunk.  

2016 nov_2016 nov  2016.11.22.  20:49  Page 4



FEJLESZTÉS
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VÉPIKRÓNIKA

A legfontosabb tudnivalók a
kéményseprésről

Ki sepri a kéményt? Vas megyében a kémények ellenőrzését, a sor-
munkákat a közszolgáltató szakemberi végzik. Vépen a Vas Megyei
Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft.

Mikor jön a kéményseprő? A lakossági sormunka nincs
összefüggésben a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján
érintik az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű
tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, minden egyéb
fűtőberendezés esetében évente történik meg.

Mennyibe kerül a kéményseprés? A lakossági sormunka ingyenes.
A kéményseprő 15 nappal előbb a postaládába dob egy értesítőt. Ha
második alkalommal sem sikerül a munkát elvégezni, akkor a tulaj-
donosnak 30 napon belül egyeztetni kell a munkavégzés időpontjáról.
Ezt a kiszállást már fizetni kell!

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába? A sormunka magában
foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a
levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki beren-
dezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék
paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-
monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunká-
ba nem tartozó munkáért, valamint a két sormunka között megrendelt
kéményellenőrzésért fizetni kell.

Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt?
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan vi-
szont nem történhet meg, hogy a kéményseprő semmilyen vizsgálatot
nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna,
kérjük, jelezze a kéményseprő-ipari szolgáltatónak.

Ki végzi a sormunkán felüli, kémény használatbavételével,
műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos tevékenységet?

A Vas megyében található kéményseprő-ipari szolgáltatók.
Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?

Ha valaki a kötelező és ingyenes sormunkán túl kéményseprést
rendelne, azt a kéményseprő-ipari szolgáltatónál megteheti, aki díj-
fizetés ellenében végzi el a kéményseprő-ipari tevékenységet.
Vas Megyében található kéményseprő-ipari szolgáltatók:
• Vasi Füstfaragók Kft. - Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási
területén végzi a kéményseprő-ipar tevékenységet.
Cím: 9700 Szombathely, Bolyai J. u. 1/A. fsz. 1.
Telefon: +36 94 344 490  • E-mail: vasifustfaragok@gmail.com
Weblap cím: http://vasifustfaragok.hu
• Vas Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. - Vas Megye közigaz-
gatási területén (Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területe
kivételével) végzi a kéményseprő-ipar tevékenységet.
Központi iroda: Szombathely, Nárai u. 3.  • Telefon: 94/506-490  
E-mail: kemenysepro@slk.hu
Körmendi Kirendeltség: Körmend, Rákóczi u. 48/c
Telefon: 94/ 594-068  • E-mail: kemenyseprokormend@gmail.com
Sárvári Kirendeltség: Sárvár, Széchenyi u. 31.
Telefon: 95/320-308  • E-mail: kemenyseprosarvar@gmail.com
Weblap cím: http://kemenysepro.net/

-Katasztrófavédelem-

Automatikus
öntözőrendszer a pályán

November végére elkészül a nagy

focipályát és az edzőpályát öntöző

automatikus rendszer. Az első traktus-
ban mintegy 80 méter mély kutat kel-
lett fúrniuk a sikeresen pályázott Patyi
Kft. szakembereinek mire vizet talál-
tak, majd elhelyezték és összekötötték
a kúttal a mintegy 600-700 méternyi
csőrendszert mindkét részen, mutatja
képünkön Dancs László, a Vépi SE
ügyvezető alelnöke.

Az angol gyártmányú időkapcsolós
szerkezet egy óriási szivattyú segít-
ségével a nagypályán összesen 18, az
edzőpályán pedig a régi
öntözőrendszerhez kötve 9 fejjel szórja
majd a vizet 30 centi mélyről a fűre. A
szakemberek szerint az öntözőfejek
olyan szilárdak, hogy kitaposhatat-
lanok. A beruházás költségeit egy TAO
pályázat megnyerésével teremtették
elő. Emiatt a szerkezet nem került
pénzébe a sportegyesületnek, tudtuk
meg.

A kivitelezés az engedélyeztetés
csúszása, illetve azt követően az esős
időjárás miatt húzódott egy kicsit, tette
hozzá Dancs László. A lényeg, hogy
ezzel a beruházással ismét gazdagodott
az egyesület, s a tavasszal már a koráb-
binál nívósabb, automatikusan öntözött
talajon kezdhetik a szezont a játékosok.                     

– gyz
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Nincs szebb madár, mint a lúd….
….énekelték a Vadvirág Óvoda Pipitér csoportjának kis tagjai a Márton-napi ünnepségen november 11-én a

rossz idő miatt a művelődési házban.
Élő liba ugyan most nem volt, de a
dekoráció nem maradhatott el (képünk).
Takács Józsefné óvodavezető rövid
méltatásban emlékezett az 1700 éve
Savariában született szentről, aki
katonából szerzetes, sőt püspök lett, aki
megosztotta köpenyét egy fázó koldus-
sal. Azóta a keresztény világ legnagyobb-
jai közé tartozik.

Az alkalomból libazsíros kenyeret
majszolhattak, ovis teát kaptak a
jelenlévők. Közben a gyerekek úgy-
nevezett bütykölő munkát végeztek,
vagyis hajtogattak, rajzoltak, festettek,
figurákat készítettek. Majd énekelve kis
lámpásaikkal többször körbevonultak a

lesötétített nagyteremben. Szép közösségi program volt.                                                                    –gyz-  

Orsolya-napi vásár
A szüret utáni, hagyományos óvodai, valamint szülők és gyerekek közös vásárát rendezték meg október 21-én a
Vadvirág Művészeti Óvodában. 

Mindenki hozhatott magával olyan otthoni dolgokat, melyeket már kinőttek a picik, de másnak talán még jó
lehet. De voltak meglepi játékok,
csuhé-babék Kiricsi Józsefné
művészi kezei alól éppúgy, mint
Szabó Szilvia varrónő vagy Börzsö-
nyi Szilvi foltvarró remekeiből.
Aztán jöttek a volt óvodások egykor
szeretett játékai, no meg mi szem-
szájnak ingere: lángosok, sütik,
üdítők éppúgy, mint Süle Norbert
perecei. Aztán a Szülői Közösség
ajándéka minden gyereknek. Így lett
igazi vásári hangulat a hagyo-
mányőrzés jegyében, melyet az
ünneplő ruhába öltözött óvó nénik
gardíroztak nagy szeretettel. 

Így, játékosan tanulják meg a
picik, hogy miként kaphatjuk meg
mindazt, amire várunk. Óriási volt a
játékpénz (peták) forgalom is,
melyek már ilyen korán bevésődnek
a tudatba, mint a vágyott vagy szük-

séges dolgok megszerzésének elengedhetetlen kellékei. Ez a példamutatás!
-gyz

Decemberi programok: December 6. Mikulás érkezése óvodánkba

December 20. Karácsonyi ünnepség
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„Vépi legények,
kacsát loptak
szegények”

Jó hangulat volt a Nefelejcs Nyugdíjas
Klub Márton-napi összejövetelén. –„
Vépi legények kacsát loptak
szegények” – énekelték mintegy 60-an
a nótát, s bizonyára nem azért, mert
liba helyett kacsacombot ropogtattak
(képünk). Komolyabbra fordítva a szót
Sági Józsefné Anci, felelevenítette
Szent Márton életét, a rögtönzött
mısorban pedig közremıködött
Horváth Józsefné Irénke, Kovács
Jánosné Klári, Gál Pál, Kovács Sándor
és Tóth Lajos.

Aztán a szokások szerint jól elbe-
szélgettek a családot és várost mindig
a hátukon hordozók, a közösséget, a
költészetet és a humort szerető örök-
ifjak.    -gyz

Álomút- könyvbemutató 
Nagy izgalommal vártuk, Csider Sándor, Sanyi bácsi könyvbemu-
tatóját „ Álomút” címmel.
Interaktív játék keretében benépesíthettük a mesebeli palota termeit.

A király, a királykisasszony, lovagok, s mindennemű udvari népek

szerepének eljátszása varázslatos élményt nyújtott a gyermekeknek.  A
kastély megjelenítése, kapuk, tornyok megformálása jól megmozgatta
a résztvevőket.  A lovagi feladatok teljesítése izgalmas perceket oko-
zott. 

Sanyi bácsi verseinek erdejében „Álombohóc” kísérte a gyermekek
útját.  A költő vezetésével fantáziát megmozgató mesevilágba jutot-
tunk. A gyerekek nagyon élvezték és aktívan közreműködtek a közel
egy órás könyvbemutatón. Köszönjük, és reméljük máskor is lesz
hasonló élményekben részünk. -ovi-

Újra együtt kirándultak
Öt év után újra együtt kirándultak a vépi iskola pedagógusai, dolgozói
és az önkormányzat tagjai (képünk).

A Hatos Ferenc Általános Iskola augusztusban kinevezett új igaz-

gatója Molnár Krisztina fontosnak tartotta, hogy az általa vezetett tan-
testület tagjai kiegyensúlyozottan, jó hangulatban végezzék
munkájukat. Ehhez elengedhetetlen feltétel a jó kollegiális viszony egy
kiemelkedően összetartó csapattal. Ennek eléréséhez szervezte meg az intézmény vezetője az iskola dolgozói-
nak és az önkormányzat tagjainak az egynapos bécsi kirándulást. Az út remek alkalom volt, hogy
bebizonyosodjon, a vezető- és szemléletváltás pozitív irányba viszi a város kiemelkedően fontos intézményét.

Katzler Hilda:
Bıvölet

Beköszönt az ősz az ablakon,
szívesen fogadom.
Ã sem a régi ám, 
végtelen talány.

Leül mellém, 
ódon régmúltról mesél,
majd elmélázva megáll:
Ó, csak sietne már a tél, 
és múlna a tavasz is,
hogy újra beragyoghatná
szívem, szerelmem, 
a nyár…

Majd fáradtan legyint:
De hisz nem lehet,
bővül velem a képzelet,
megint.
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KRÓNIKA
VÉPIPROGRAMOK

A Vépi Mıvelődési Ház és Könyvtár
Hétfő: 13.00 – 17.00  Börzsönyiné Dr. Kiricsi 

Szilvia ügyvéd fogadóórája
18.00 - 19.00    Gyógytorna Ildivel 
19.00 - 20.00    ZUMBA Lucával 

Kedd: 16.30 – 19.30    Foltvarró szakkör (páros héten)
18.30 Református istentisztelet (a hónap első keddjén)
19.00 -  20.00    Aerobic 

Szerda: 8.00-12.00 Falugazdász fogadóórája
16.00-19.00       Sakk szakkör
17.00 - 18.00 Hastánc kicsik Jáde Gyöngyöcskéi
17.30-18.00       Színjátszó próba

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

Péntek: 18.00 - 19.00     Gyógytorna Ildivel 
19.00 – 20.00    Aerobic  

Egyéb programok:
December   2. 15.30-18,30 Véradás
December   3. 16.00 Könyvbemutató 

Gróf Erdődy Ilona
December   7. 10.00 Baba-mama mikulás
December 15. 14.00 Idősek karácsonya
December 17. 16.00 KARITÁSZ karácsony
December 18. 18.00  Tudás Karácsony
December 20.  A Vadvirág Óvoda karácsonyi 

ünnepsége

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

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja:
December   1. Névnapok
December   8. Mikulás
December 15. Idősek karácsonya
December 22. Karácsony a klubban

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

Idősek Klubja decemberi programok:
5-én 14.00 óra: Teadélután: ünnepi versekkel,  

dalokkal
7-én 14.00 óra: Karácsonyi recept csere-bere
12-én, 13.-án, 14.-én 14.00 óra: Asztaldíszek, 

karácsonyi dekorációk készítése
19-én 14.00 óra: KARÁCSONYI ünnepség 
21-én 14.00 óra: Filmvetítés – Karácsonyi ének

Egyházközségünk decemberi programjai
December 2-án lesz a hónap elsőpénteke. Engeszteljük Jézus
Szentséges Szívét szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal!
December 4-én, vasárnap kérem a gyermekeket, hogy - ha
lehetséges – a 8 órakor kezdődő szentmisére jöjjenek, mert
meglátogatja templomunkat Szent Miklós püspök! December 8-
án, csütörtökön Szeplőtelen Fogantatás ünnepe lesz. Azt a titkot
ünnepeljük, hogy Isten Szűz Máriát életének első pillanatától
kezdve megőrizte az áteredő bűntől és annak minden
következményétől. Reggel 8 órakor lesz templomunkban a szent-
mise. 
A "lelki adoptálás" a magzatok védelmében december 9-én, pén-
teken az este 1/2 6 órakor kezdődő szentmise keretében lesz.
Kérem, hogy minél többen vállalkozzunk erre a nemes feladatra! 
Kérem azokat a Testvéreket, akik már eddig is tevékenyen részt
vettek ebben az imádságos felajánlásban apostolkodjanak
barátaik, ismerőseik körében! December 13-án, kedden a
Boldogságos Szűz Mária fatimai kérésének eleget téve engesztelő
napot tartunk. Igyekezzünk egész nap böjttel, imádsággal
engesztelni Szűz Mária Szeplőtelen Szívét a bűnökért és
megbántásokért! Az esti szentmise előtt 3/4 5 órai kezdettel
rózsafüzért imádkozunk, majd a szentmise keretében ünnepélyes
körmenettel hordozzuk körül Mária Szeplőtelen Szívének kegys-
zobrát. A körmenetre gyertyát, vagy mécsest is hozzunk
magunkkal! December 18-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, szombaton délután 4 órakor kezdődik
a karácsonyi misztériumjáték, az un. "Jézuska várás".Jézus
születésének történetét a minisztránsok 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 vasárnapi miserendet tar-
tunk, azzal a kivétellel, hogy az este 1/2 6 órakor kezdődő szent-
mise elmarad. December 26-án, Szent István vértanú ünnepén is
reggel 8 órakor tartunk szentmisét. December 27-én, kedden,
Szent János apostol ünnepén egész napos Szentségimádás lesz
templomunkban az utcák szerinti beosztás alapján. A délelőtt 10
órakor kezdődő szentmise után lesz a szentségkitétel, majd
óránként az egyes utcák hívő népének csendes hódolata. Délután
1/2 5 órakor kezdődik az Egyházközségi Képviselőtestület tag-
jainak és a  minisztránsoknak a közös imaórája, majd 1/2 6 órakor
szentségeltétel és szentmise lesz. A szentmise után borszentelést
tartunk Szent János apostol és evangélista közbenjárását kérve.
December 31-én, szombaton az este 1/2 6 órakor kezdődő szent-
misében adunk hálát az elmúló 2016. esztendőért, annak minden
áldásáért és kegyelméért. A szentmise végén felajánljuk
községünket Jézus Szentséges Szívének és a Boldogságos
Szűzanya Szeplőtelen Szívének.

-Németh Tamás plébános- 

A Hatos Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Mıvészeti Iskola programjai:

December 5, 12,19, 21 - Adventi gyertyagyújtá-
sok az aulában  December 6. – Érkezik a Mikulás
December 9. – „Mikulás Buli” /Diákönkor-
mányzat szervezésében/  December 18. 18:00 –
A Tudás Ünnep 2016” Karácsonyi Estje
December 21. 11:00 – Karácsonyi délelőtt, prog-
ramok  December 22-Január 2-ig – Téli Szünet
/Első tanítási nap: 2017. január 3./
Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánunk
minden tanulónak és Szüleiknek!

8
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Tűzoltóbál: tombolán nyert lánykérés
Igencsak tüzesre sikeredett a hóval érkezett november 12-i tűzoltóbál. Szenzáció lett, hogy a tombola utolsó

főnyereményeként egy szimpatikus

fiatalember, Nagy Szilárd megnyerte

leendő párjának, Horváth Krisztinának

a kezét. Ott és akkor nyilvános
lánykérés lett a dologból. A meglepetés
nagy boldogságot okozott mindkét
családnak. A másik érdekesség, hogy a
helyi Binder László családja egy
átemelő szivattyút ajánlott fel
adományként a tűzoltóknak, melynek
értéke meghaladja a 200 ezer forintot.   

A vendégeket Kóbor Attila
tűzoltóparancsnok köszöntötte. A
hagyo-mányos bálon fellépett az
Ungaresca senior csoportja, az

aranysarkantyús helyi Soós Pál vezetésével. A híres együttes erdélyi, csallóközi és moldvai táncokkal örven-
deztette meg a közönséget. Különösen nagy sikert aratott a moldvai kecsketánc. A nagyérdemű hajnalig ropta a
táncot, Kálmán László zenekarának dallamaira.                                                                                            –gyz-

KRÓNIKA

KÖNYVBEMUTATÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 

2016. december 3-án, 16.00 órakor a Vépi Mıvelődési Házba

Kelbert Krisztina: Gróf Erdődy Ilona címı könyvének bemutatójára.

Ili „ kontesz ”, a vépi kastély utolsó 
grófkisasszonyának életét ismer-
hetjük meg  
a Szülőföld Kiadó 
„ Hires szombathelyi nők ” 
sorozatának egyik legújabb 
kötetéből.

Vendégeink:
Kelbert Krisztina történész, 
a mı szerzője, 
a Savaria Megyei Hatólörı Városi
Múzeum Történettudományi 
Osztályának vezetője

Dr. Takátsné Dr. Tenki Mária 

a sorozat ötletgazdája,
Szombathely Város Kulturális, 
Jogi és Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottságának elnöke
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