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Fejlesztési támogatást kapott
Vép

Magyarország kimagasló gazdasági teljesítményének
köszönhetően a kormány úgy döntött, hogy 2017 helyett

még az idén lezárják az adósságkonszolidá-
cióban nem érintett települési önkor-

mányzatok fejlesztéseinek támogatását
célzó, eredetileg négy évesre tervezett fejlesztési
programot, amelynek keretében eddig 43 milliárd

forintot kapott az országban közel 1200
település. Észak-Vas megyében 57 települést
érint a program, melyben összesen több mint
1,3 milliárd forintnyi támogatáshoz jutottak.
Vép összesen 224 millió Ft fejlesztési támo-

gatásban részesült. 

4. Utcák felújítás • 6. Jótékonyság  • 9. Betlehem  • 11. Csodamotorok • 13.  Tisztelgés

Szépkorúak karácsonya
Megszületett a Kis Jézus, leszálltak az
angyalok, eljöttek a háromkirályok és a
pásztorok a vépi mıvelődési házba a
Vadvirág Mıvészeti Óvoda Pipitér cso-
portjának jóvoltából. Ezt éreztük azon
a megható ünnepségen, melyet
december 15-én tartottak a
kisvárosban élő 353, 70 éven felüli
lakosság tiszteletére.

A misztériumjáték előtt Iszak-
né Koszorús Judit, a mıve-
lődési ház igazgatója Juhász
Gyula egész emberiségnek
szóló aktuális versével
köszöntötte a szépko-
rúakat, akik közül sokan
elérzékenyülve, vas-
tapssal köszönték
meg a Rozmánné

Horváth Zsófia által
rendezett produkciót is.

Kovács Péter polgármes-
ter személyes történetét
osztotta meg az általa
tisztelt időskorúakkal.
Eszerint gyermekkorában
kará-csonykor mindig
meghívtak egy egyedül élő
nénit, akit szinte pótnagymamának
tekintettek.

Könyv Erdődy Ilonáról- film a családról
Nagy meglepetésben volt részük azoknak, akik részt vettek a Kelbert Krisztina által írt Gróf Erdődy Ilona címı könyvének
bemutatóján  december 3-án. A Savaria Múzeum Történettudományi Osztályának vezetője, bemutatott egy interneten érkezett
mozgófilmet a történelmi család leszármazottjainak életéről. A 8 milliméteres kamerával felvett film Oroszországból került elő.
A levetített kockákon Erdődy László, valamint testvérei, Ferenc, Marietta és Antal gyermekként láthatók. Ugyancsak
megörökítette az ismeretlen operatőr herceg Eszterházy Lászlót családjával. A kutatások szerint a filmet a II. világháború végén
egy orosz katona vihette el.

folytatás a 2. oldalon

folytatás a 2. oldalon

folytatás a 3. oldalon

KRÓNIKA

Kellemes karácsonyi 

ünnepeket, és 

eredményekben gazdag 

boldog új évet kívánnak 

minden vépi lakosnak

a Vépi Krónika munkatársai
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Fejlesztési támogatás
A fejlesztési támogatási programban
önkormányzati feladathoz – így
utakhoz, önkormányzati épületekhez,
óvodákhoz, iskolákhoz, munkahely-
teremtéshez – kapcsolódó fejlesztés-
sel, felújítással lehetett pályázni. 

A program végeztével záróünnep-
séget tartottak Sárváron, ahol Ágh
Pétertől, a térség országgyılési
képviselőjétől, Vas megye fejlesztési
biztosától és Dr. Dukai Miklóstól, a
Belügyminiszté-rium önkormányzati
helyettes államtitkárától Bizonyságle-
velet vettek át a települések vezetői,
köztük Kovács Péter(képünk 1 oldalon)

Az ünnepségen Ágh Péter elmondta:
"Komoly előkészítő munka után ren-
delkezésre áll ez a forrás. Nagy
örömömre szolgál, hogy a település
ismét tehet egy lépést előre. Bízom
benne, hogy ezen fejlesztési támogatás
is a polgárok javára válik."

Béres Árpád

AKTUÁLIS VÉPI
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KRÓNIKA

Könyv Erdődy Ilonáról
A kópia végül egy szekszárdi tanár révén került elő. Kelbert Krisztina arra

törekszik, hogy a főúri családdal kapcsolatos dokumentumok legálisan haza-
hozhatók legyenek, s a kópiákat digitalizálják majd.

A nagy érdeklődés melletti könyvpremieren a jelenlévők megismerhették az
egész család, valamint naplója alapján a
sokoldalú Ili „kontesz” (fotó: Savaria Múzeum),
vagyis a vépi kastély utolsó grófkisasszonyának
életét a Szülőföld Kiadó „Híres szombathelyi
nők” sorozat 16. kötetének bemutatóján. A
sorozat ötletgazdája Dr. Takácsné dr. Tenki
Mária, Szombathely Város Kulturális, Jogi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke,
aki szintén jelen volt a bemutatón. A kiadó
Farkas Csaba.  

Kiderült: azért lett”szombathelyi” a vépi
grófnő, mert emlékét márványtábla örökíti meg
a megyei Markusovszky kórház

gyermekosztályának falán. Ilona grófnő ugyanis a II. világháború idején
mıtőasszisztensként dolgozott a kórházban dr. Pethő Ernő alapító igazgató mel-
lett. Humanitárius munkásságát élete végéig folytatta. A könyv bevezetőjében
gróf Erdődy László arról is ír, hogy nagynénje Ausztriában élve 1956-ban is
folytatta embermentő vékenységét. Férjével együtt mindenben segítette a magyar
menekülteket, hogy hazájuk kényszerı elhagyása után is megfelelő viszonyok
közé kerüljenek. Munkásságát a Vöröskereszt és a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat nélkülözhetetlennek tartja ma is. 

Dömötör Gábor 1977-től foglalkozik a történelmi családdal, s
helytörténészként egészítette ki a kötetben leírtakat. A vépiek számára rendkívül
értékesnek nevezte a könyvet. Kovács Péter polgármester kitért rá: László gróf
gyakran van itthon Vépen. Szólt a helyi hagyományokról, az Erdődy család
szeretetéről, a kastély fontosságáról, a kert szépségéről. Reményeik szerint a
monumentális épület felújítása lehetséges lesz a kormány által ígért 1.5 milliár-
dos költségvetéssel. Aztán majd megfelelő funkciót kell találni mıködtetésére. A
helyiek egyébként sokat foglakoznak a nemesi emlékekkel. Szerinte e kötet
alapján is Vép egyre ismertebb lett. Bejelentette még: levelet kapott a
Kaliforniában élő vépi származású Iszak Ferenctől, aki a lapunkban már koráb-
ban megírt „Szabadság különjáratként” ismert ’56-os repülőgép-eltérítőként jutott

Németországba. Erről az eseményről könyvet írt, mely első díjat kapott
Kaliforniában a Beverly Hills könyvszemlén. Eztán film is készülhet róla. Ha ez
így lesz, vélhetően itt forgatják majd annak egy részét. Vép bekerülhet a
világtörténelembe, most lesz csak igazán a világ közepe a kisváros , tette hozzá.

A grófnőről szóló könyv a mıvelődési házban megvásárolható.   
Képünkön: Kelbert Krisztina, Kovács Péter, Dr. Takácsné dr Tenki Mária, Farkas Csaba.

Györe Zoltán

Békés 

karácsonyi ünnepeket 

és boldog új évet

kívánunk

folytatás a 1. oldalról

folytatás a 1. oldalról
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Szépkorúak karácsonya
Mégsem éreztették vele, hogy jót tesznek: inkább ajándék volt, hogy ő velük lehet, mondta. E párhuzam alapján
fejtette ki, hogy a jelenlévőket a közösség, a település ajándékának tekinti. Ugyanis ők gyakran megosztják tapasz-

talataikat, gondolataikat a városveze-
téssel. Ezért az önkormányzat is
szeretne minden segítséget megadni
nekik. Felidézte, hogy az emberiség
történetében mindig fontos szerepet
játszottak az idősek. Az általuk meg-
szerzett és megőrzött tudás, tapasztalat
– s azok továbbadása – jelentette a
kulcsot a felemelkedéshez. Szerepük
tehát különleges jelentőséggel bírt, de
mára új tartalommal töltődött meg, tette
hozzá.

Karácsony éjjeléről szólva kifej-
tette: mi szenteste Jézus születését
ünnepeljük. Az évszak leghosszabb

éjszakáján ugyanis Ã hozta el a fényt, a világosságot és a reményt. A reményét annak, hogy nem vagyunk magunkra
hagyatva, hogy Isten velünk van, és velünk is
marad, mondta. Ezt követően kívánt boldog
új évet, békességet, jó egészséget a
jelenlévőknek azzal, hogy valóságos családi
ünneppé váljon a karácsony, melyben min-
denki találja meg a maga örömét. Ezt köve-
tően virágcsokorral köszöntötte születés-
napján Lakner Kálmánnét, majd a legidő-
sebbeket: Maróti Józsefet, Pados Józsefnét és
Novák Lajosnét.

Az alkalomból az önkormányzat minden
70 éven felülinek négyezer forintot ado-
mányozott. A kellemes estén mintegy százan osztották meg egymással falatozás és poharazás közben életük történé-
seit, családjuk, gyermekeik és unokáik sorsát. Györe Zoltán

ÜNNEPKRÓNIKA
VÉPI

3

folytatás az 1. oldalról
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Minden utcát felújítanak
Az eddig csak kátyúzással javítgatott utcák burkolatát fel lehet újítani
a következő időszakban. Ennek pénzügyi alapja az, hogy a kormány
ismét juttatott 112 millió forintot az önkormányzatnak a felelős,
adósság nélküli gazdálkodás elismeréseként. Közölte Kovács Péter
polgármester az önkormányzat november 22-i ülésén. A munkálatok

részleteiről később döntenek.
A tanácskozáson áttekintették a házi segítségnyújtás térítési díjait, s

úgy határoztak, hogy nem emelik a szolgáltatás díjait. A képviselők
megkezdték előkészíteni az önkormányzat 2017-es költségvetését.
Részletesen áttekintették az intézmények helyzetét, számba vették a
forrásokat, a leendő kiadásokat, bevételeket, valamint a fejlesztési
igényeket. Szó esett a bölcsőde megépítésének pályázatáról, a kor-
mányzati támogatásról, illetve a 45 milliós önerő szükségességéről,
mely 2 év alatt rendelkezésre áll. A képviselők több változatban is
átgondolták a GAMESZ kiköltöztetését a hivatal udvarából. Döntést
majd a lehetséges helyszínek alaposabb megvizsgálása után hoznak.
Szóba került a városháza belső felújításához megnyert pályázat után a
kivitelezés elindításának kérdésköre. Ehhez a több mint 18 milliós
támogatás mellé rendelkezésre áll a 6.281 milliós önerő.

A kormányhivatal véleményt kért az iskolához tartozó beiskolázási
körzetről. A testület egyöntetıen úgy fogalmazott, hogy a Hatos Ferenc
Általános Iskola és AMI felvételi körzetébe, a közvetlen és természetes
közúti csatlakozás, tömeg- és hivatásközlekedés miatt Kenéz, Pecöl és
Megyehíd is bevonható lenne. 

A tél beköszöntével idén is, a igényelt mennyiségnél kevesebbet, 32
köbméter szociális célú tızifát kapott az önkormányzat, melyet saját
forrásból 40 köbméterre bővítenek. A tanácskozáson egyebek mellett
elhatározták, hogy ajánlatokat kérnek be a focipálya lelátójának
megépítésére, melynek 200 székéhez a szombathelyi Haladás pálya
lebontásával jutottak hozzá. Az elképzelések szerint mindkét oldalon
két-két könnyen megközelíthető 50 személyes lelátót alakítanak ki.
Ezáltal lényegesen komfortosabbá válik a létesítmény. Döntöttek arról
is, hogy az I. világháborúban elesett katonák sírját gránittáblával jelö-
lik meg, melynek költségét állami támogatásból fedezik.

Gyz

Szeretet – vendéglátás
Annyira bevált a vépi szeretet-
vendéglátás, hogy másutt is hagyo-
mány lett belőle. Úton, útfélen
találkozunk a megyében hasonló,
ünnep előtti eszem-iszommal, mely
felpezsdíti a testet, lelket. És egyből
jobban érzik magukat az emberek.
Melegség, barátság és kellemes teref-
ere következik, melynek hangulata,
hatása később is érezhető lesz.

A hónap közepétől, vagyis 17-étől
először tızoltók a Titok Diszkonttal,
majd naponként váltva, vasárnap a
Galambos cégcsoport, az
önkormányzat képviselői és dolgozói,
a nyugdíjasok, a Karitász, a helyi
gazdák és a labdarúgó Öreg Fiúk vár-
nak mindenkit szeretettel egy kis for-
ralt borozgatásra, harapnivalóra, jóízı
beszélgetésre. Egyiket sem szabad
kihagyni!                                    - szerk

A Hatos Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Mıvészeti

Iskola 
Január 3. – Téli szünet utáni első
tanítási nap / A hét /
Január 12. – 13:00 Emlékezés a Don
kanyarban elesettekre 
Január 15. – „A TUDÁS Ünnep
2017”  – MESEAUTÓ címmel –
utazás 4 tételben
Január 20. – I. félév vége
Január 23. – II. félév kezdete
Január 27. – Félévi értesítők
megküldése a szülőknek

Éjjel, lámpa nélkül…
Novemberben a Vépi Körzeti
Megbízottak mıködési területén egy
ember ellen lopás miatt készült
szabálysértési feljelentés. Hárman
pedig összesen 30.000 Ft-ra lettek
bírságolva, akik világítás nélkül
közlekedtek éjszaka kerékpárral,
figyelmen kívül hagyták az előzni tilos
jelzőtáblát, valamint az
elsőbbségadási kötelezettséget
megszegték.   Vép KMB
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Adventi gyertyagyújtások
Úgy látszik nehéz volt ez a dolgos év is. Ezért is várhatta oly nagyon mindenki a karácsonyt, melyre a

készülődések már november 27-én
megkezdődtek. Az adventi ko-
szorú első gyertyáját közösen
gyújtotta meg Németh Tamás
plébános és Szijj Vilmos alpol-
gármester, miután Iszakné
Koszorús Judit elszavalta
Szabolcska Mihály: Adventi ének
címı versét. A második alkalom-
mal Takács Andrea verse tette
szebbé a gyertyagyújtást, majd a
harmadik vasárnap Iszakné
Koszorús Judit egy ismeretlen
szerző mıvéből a Hősök tetteit dic-
sérte. A gyertyát Kovács Péter pol-

gármester gyújtotta meg.    

Öröm az ablakokban

Csingiling, száncsengő, szavalta Kovács Péter pol-
gármester, s vele a kisóvodások abból az alkalom-
ból, hogy december 1-én megnyílt a polgármesteri
hivatal előtti karácsonyi ablak, melyből
ajándékokat kaptak a város legkisebb polgárai. A
Vadvirág Óvoda Rezeda csoportjából Babai Mező
Abigél, Bakonyi Szebasztián, Balaton Lilián és
Czetter Alíz nyithatták ki az első ablakot (képünk).
S, lám a csodadobozból mennyi édesség, kicsi
ajándék jutott az izgalommal örömre vágyakozók-
nak. S ezt az érzést a hónap minden napján megél-
hették az ablakokat nyitogatók. A szép emlék
bizonyára elkíséri mindazokat, akiknek részük
lehetett benne.     gyz

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk minden 

meglévô és leendô vendégünknek.

A Mad Mex várja a mexikói ízvilág kedvelôit!
Tradicionális specialitások mellett, a magyaros konyha remekeivel

és pizzákkal várjuk vendégeinket!

H-9751 Vép, Kassai u. 73. • Tel.: 0036 94 543 039 • 
www.mad-mex.hu • info@mad-mex.hu
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SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KRÓNIKA
VÉPI

Jótékony forgatag
Megható, s egyben nagyon szép formája lett a segítségnyújtásnak az
Adventi forgatag. A Hatos iskola Szülői Közössége immár harmadik

alkalommal rendezett jótékonysági estet azoknak a családoknak támo-
gatására, melyekben már sajnos nem lehet ott az egyik szülő.
Nem vitás, Vépen november 25-én kezdődött a karácsonyi ünnep.
Mert meleg szívvel nyújtottak egy kis vigaszt az igazán rászorulóknak
azzal, hogy a jótékony tömeg maga is örömmel vegyült el a prog-
ramokban. Miközben forralt bort, teát, lángost, süteményeket kóstol-
gattak, mézet vagy karácsonyi díszeket vásároltak, öntudatlanul is
gyıltek a forintok a kis kasszában, melyet aztán odatesznek az
érintettek csilingelő karácsonyfája alá.

A több órás program és a kopogtató ünnep, a sült gesztenye illata
már akkor megérintette jelenlévőket, amikor felcsendültek az iskola
kórusának dallamai

A Szülői Közösség köszönetét szeretné kifejezni mindazoknak, akik
bármilyen módon segítették az „Ádventi Forgatag” nevı jótékonysági
rendezvényünk megvalósítását! Külön köszönetünket tolmácsoljuk a
rendezvény fellépőinek:

Hatos Ferenc Általános Iskola énekkara, Hajós Judit énekes,Tóth
Magdolna és a Gencsapáti Gyermekotthon gyermekei, Tóth Dániel
énekes, Szombathelyi Fúvószenekar

Köszönjük továbbá a támogatást, segítséget : Csaplár Erikának és
családjának, Kóbor Attillának, Kovács Attillának, a Nefelejcs
Nyugdíjas Klubnak, Némethné Vörös Margitnak, Tóth Anettnek,
Szalai Lajosnak, Szabó Szilviának, Németh Lajosnak és családjának,
Szijj Vilmosnak, Szijártó Róbertnek, Zátonyiné Zsuzsinak, Zátonyi
Katának, Zátonyi Dórának, Varga Gyulának és családjának, az FM
DASzk Falusi Vendéglátó 11. osztályának, Vép Város Önkormányza-
tának, GAMESZ dolgozóinak, Iszakné Koszorús Juditnak, a Hatos
Ferenc Általános Iskola tantestületének, a sajtó képviselőinek és ter-
mészetesen a Hatos Ferenc Általános Iskola Szülői Közösségének tag-
jainak, akik süteménnyel, borral, támogatással, és munkájával hoz-
zájárult az est sikeréhez.

A jótékonysági rendezvény tiszta bevétele 170.000 Ft. lett, amelyet
5 család közt osztunk szét egyenlő arányban. Köszönjük!

Szülői Közösség   6

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kívánok min-

den kedves vásárlómnak.

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!

Anyakönyvi hírek

Születés: Nagy Attila és Nagy
Renáta leánya Noémi   •   Reszegi
Miklós és Csőre Ilona fia Dávid   •
Deres József és Habda Renáta
leánya Nilla.

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

Mikulás, Mikulás, drága jó öreg…
Idén is jók voltak a vépiek. Kicsik és nagyok, felnőttek és gyerekek.

A nagyszakállú mindenki örömére elment mindenhova, ahol várták.
Még a Nefelejcs nyugdíjas klubot sem hagyta ki. Mert tudta, hogy ott
is meleg szívvel, szavalattal, énekkel, sőt jó kis borocskával is vár-
ják. 

A Hatos Ferenc Általános Iskolában pedig minden osztályt meglá-
togatott és ajándékkal lepte meg a gyerekeket. A felső tagozatosok-
nak december 9-én pénteken Mikulás-partyt is rendeztek a
Diákönkormányzat szervezésében. Valami miatt jó szimata volt tehát
a Mikulásnak, aki a megszokottnál korábban, már 3.-ára megérkezett
a mıvelődési házba, ahol a legkisebbek közül sokan várták. 

A jó Mikulás szereti
a vépi óvodás  gyer-
mekeket, hiszen min-
den évben ajándékkal
teli zsákkal érkezik. A
szánját idén is otthon
kellett hagynia, mert
hó híján, mint mond-
ta, nem tudja befogni
a rénszarvasait. A
segédei segítették
cipelni a nagy put-
tonyát, amely minden
kisgyermek számára
ajándékot rejtett. Üres
kézzel és kedves
szavak nélkül senki
sem távozott, hálából
versekkel, csengő
énekekkel köszönték

meg a Mikulás jóságát. Megígérte jövőre ismét találkozunk,
csengőszóval fogja jelezni érkezését. 

Városunk minden lakójának Békés, Boldog
Karácsonyt, és egészségben, sikerekben 

gazdag Új Esztendőt kívánnak a Vépi 
Vadvirág Művészeti Óvoda dolgozói!

Nagy János
Készül a hóember

Már nem moccan az ág
csupa hó a világ
hópaplan közepén
ember készül kövér
két golyó jó anyag
ormótlan hóalak
csak téli figura
hiányzik tíz ujja

megkopott seprıág
levegőt hadonász
kerítésből lopott
görcsös furkósbotot
a kancsal szeme szén
rossz fazék ül fején
vörösrépa-orrát
pihék csiklandozzák

kabátján kavics-gomb

Kellemes 
karácsonyi 
ünnepeket

és eredményekben gazdag új

évet kíván.

KIS ALMÁS Bt.
7

Békés, Boldog Karácsonyt, és
sikerekben gazdag 
Új Esztendôt kíván

Tóth István kereskedô
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EGYHÁZ VÉPIKRÓNIKA

Egyházközségünk karácsonyi és
januári programjai

December 24-én, szombaton délután 4 órakor kezdődik a karácsonyi
misztériumjáték, az ún. "Jézuska várás". Jézus születésének történetét
a ministránsok és a hittanos gyermekek adják elő. Mindenkit szeretet-
tel 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 tartunk, azzal a kivétellel, hogy az este 1/2 6
órakor kezdődő szentmise elmarad.December 26-án, Szent István
vértanú ünnepén is reggel 8 órakor tartunk szentmisét. December 27-
én, kedden, Szent János apostol ünnepén egész napos Szent-
ségimádást tartunk 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
tagjainak és a ministránsoknak a közös imaórája, majd 1/2 6 órakor
szentségeltétel és szentmise lesz. A szentmise után borszentelést tar-
tunk 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 Szızanya Szeplőtelen
Szívének. Január 1-én, Újév napján a Boldogságos Szız Máriát, Isten
Anyját ünnepeljük. Ezen a szép ünnepen reggel 8 órakor és este 1/2 6
órakor kezdődnek a szentmisék. Január 6-án, pénteken Vízkereszt
ünnepe lesz. Január 13-án, pénteken a Boldogságos Szız Mária fati-
mai kérésének eleget téve engesztelő napot tartunk. Igyekezzünk
egész nap böjttel, imádsággal engesztelni Szız Mária Szeplőtelen
Szívét a bınökért és megbántásokért! Az esti szentmise előtt 3/4 5 órai
kezdettel rózsafızért imádkozunk, majd a szentmise 
keretében ünnepélyes körmenettel hordozzuk körül Mária Szeplőtelen
Szívének kegyszobrát. A körmenetre gyertyát, vagy mécsest is hoz-
zunk magunkkal! Minél többen halljuk meg Mária kérését és vegyünk
részt ezeken az engesztelő ájtatosságokon! 

Hálásan köszönöm mindazoknak, akik munkájukkal, anyagi támo-
gatásukkal, jó tanácsaikkal és imáikkal segítették egyházközségünket
2016. évi tervei és feladatai megvalósításában! Városunk minden
lakójának szeretettel kívánok kegyelmekben, boldogságban gazdag
ünnepeket, és Isten áldását az előttünk álló új esztendőre!

Németh Tamás plébános

Békés karácsonyi ünnepeket 

és boldog új évet

kívánunk
Nefelejcs presszó és Gazdabolt

Sörre bor…
Az elmúlt két évben „sörös” országok-
ban, Prágában, Drezdában és
Krakkóban jártunk. Most megint irányt
váltunk, és délre indulunk hajdani ma-
gyar bortermő területekre. 4 napos
utunk során először Újvidékre láto-
gatunk, Karlócáról a Romantika nevı
kisvasúttal utazunk Belgrádba.

Másnap bejárjuk Belgrádot, majd
Szendrő várát hódítjuk meg, amit
Kinizsi is védett a törökök ellen. Kis
időutazás következik a római korba:
Viminacium régészeti lelőhely megte-
kintése. A Vaskapu-szoros Duna-gátján
át érünk Romániába.

3. napon Orsovára látogatunk, ahol a
Szent Koronát is rejtegették 1848-53
között. Hajókirándulás a Kis és Nagy
Kazán-szorosban.

A napot Herkulesfürdőn a „boldog
békeidők” hangulatát tükröző
fürdővárosban zárjuk, fürdőzés
lehetőségével.

Utolsó napunkon Temesvárt fedezzük
fel, majd Aradra látogatunk, ahol
tisztelgünk a vértanúk emlékosz-
lopánál. 

Arad-hegyalján Ópálos borkóstolás,
esetleg vásárlás egy helyi pincészetben.
Várható utazási költség 72 ezer forint
félpanziós ellátással, szállodában+
belépők

Részletesebb program, érdeklődök
számára az városháza titkárságán
kapható.
Jelentkezési határidő: 
2017. február 28.
Az út csak megfelelő számú jelentkező
esetén indul. 
Időpont: 2017. július 19-22.

KP-

Haláleset: SZÉP LAJOSNÉ  sz. név:
NAGY KRISZTINA (1942)  Béke u.
54 • LACZÓ FERENC  (1961)
Batthyány u. 36. • BALIKÓ FE-
RENC MIHÁLY  (1933)  Petőfi u. 6. 

Anyakönyvi hírek

8
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BETLEHEMVÉPI

9

Száz éves a templomi betlehem
Éppen száz éve, 1916 karácsonyán szentelte fel a helyi plébános,

Óra Gyula a templom déli – Keresztelő Szent János – mellékoltárába
beépített Krisztus születését megjelenítő faragott szobor csoportot.

Ebben az időszakban, a század első két évtizedében, nagyon sok és
sokrétı adomány, felajánlás érkezett az egyház javára, templomi
szerek, zászlók  beszerzésével, keresztalapítványok létrehozásával. A
Nagy háború időszaka még inkább keresztény buzgólkodásra serken-
tette a helyieket. Sokan elhunyt családtagjuk emlékére, mások a fron-
tokon harcolók megsegítése érdekében fohászkodtak így Istenükhöz,
Szız Máriához. 1916-ból származnak a stációs képek, 1918-ból Kajtár
Károlyné Mándli Anna adománya, a Szız Máriát mint az Szentolvasó
Királynéját ábrázoló függönykép is. 

A mellékoltárba elhelyezett Betlehem, amely valószínıleg a
szombathelyi Lewisch Róbert mıhelyében készült, Kiss István és
Kajcsos Anna felajánlása. Az ötlet, hogy az oltár menzában helyezzék
el az 1906-os Szent Sír oltár alapján születhetett. A jelenet hátterét a
betlehemi táj adja épületek, barlangok ábrázolásával, az előtérben
pedig megjelenik a Szent Család, a Kisjézus, Mária, Szent József.
Láthatjuk a gyermeket imádó pásztorokat, jellegzetes állataikkal,
tehenekkel, juhokkal. A három napkeleti bölcs – Gáspár, Menyhért és
Boldizsár – is itt térdel, kezükben a Jézusnak hozot ajándékaikkal. A
mıvészien megfaragott szobrocskák, a meghittséget és kedves karác-
sonyi hangulatot ábrázoló jelenet templomunk egyik legszebb
ékessége, dísze. 

A karácsonyi előkészítési munkálatok folyamatában az egyik 
legkedvesebb feladat ezek összerendezése, beállítása. 

Kívánom, hogy a karácsonyi ünnepkörben nyitva lévő betlehem
megtekintése minél több embernek és főleg gyermeknek okozzon
örömet, hozza el a szívekbe az Igazi Karácsony csodáját.

Dömötör Gábor

Vépi reformátusok
Advent van. A várakozás ideje. Vannak,
akik az ünnepet várják, vannak, akik nyu-
galomra vágynak, vannak, akik arra, hogy
egy rég nem látott arc benyisson az ajtón.
A keresztyén ember Isten világosságát,
Jézus Krisztust várja. Élete megváltóját,
aki bınbocsánatot és örömöt hoz. Ezért
készül, mert a találkozás vágya nem
semmittevés, hanem a készülődés öröme.
Így mondja egy református adventi ének:
„Kedves vendéget várok, szívem ajtajárúl/
Hulljanak a závárok, mert már közel
járul”.

Nem tudom, hányan tudják ebben a
kisvárosban, hogy reformátusok is élnek
közöttük? Olyanok, akiknek temploma
nincs helyben, de hisznek, imádkoznak, és
amikor közösségre vágynak,
Szombathelyig autóznak, hogy saját temp-
lomukban lehessenek. Sokáig a szombat-
helyiek egy része sem tudta, hogy hol van
a református templom. Az egykori
főiskolával szemben, így kellett magya-
rázni. De idén megépült és felszentelésre
került a torony, amelynek tetején csillag
ragyog. Most már láthatóbb lett a reformá-
tusság, Magyarország második legnagy-
obb felekezete, akik sokfelé szóródtak. Így
kerültek Vépre is évtizedekkel ezelőtt és a
legutóbbi időkben. Vannak fiatal családok
és három nemzedékben együtt élők,
közöttük idősek, akiknek nehezebb az
utazás. Rájuk gondolva 2015-ben
megszer-veződött egy kis csapat, akik
havonta összejárnak Isten dolgaira figyel-
ni, énekelni és imádkozni minden hónap
első keddjén 18.30 órától a Mıvelődési
Házban.

Az ő nevükben is békés adventi időt,
áldott Karácsonyt kívánok minden
Olvasónak a reformátusok köszön-
tésével:
Áldás, békesség!

Jakab Bálint Mihály 
református lelkipásztor 

KRÓNIKA
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REGGELI VÉPI
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Együtt a biztonságért
Tegyünk együtt a biztonságért! -
projekt  keretében nagysikerı előadást
tartott a Hatos Ferenc Általános
Iskola és AMI nyolcadikos diákjainak
nemrégiben Tóth Tamás Tibor bv.

dandártábornok
(képünkön), a
Szombathe ly i
Országos Bün-
tetés-végreha-
jtási Intézet
parancsnoka.

A tárgyszerı,
u g y a n a k k o r
oldott légkörı

tájékoztatás, majd beszélgetés
megvilágította a kulisszatitkokat is.
Bemutatta a zárt intézményt, annak
szigorú belső életét, rámutatott a
bıncselekménytípusokra. Kiderült az
is, hogy a parancsnok jól ért a fiatalok
nyelvén, hiszen korábban évekig volt
vezetője a tököli Fiatalkorúak
Büntetés-végrehajtási Intézetének. 

A parancsnok válaszolt a kérdések-
re is, melyek például a lábra
szerelhető nyomkövetővel, a szökési
kísérletekkel vagy újabb
bıncselekmények elkövetésének ódi-
umaival voltak kapcsolatban. A
bınmegelőzési céllal tartott előadást
az önkormányzat szociális,
egészségügyi és ifjúsági bizottsága
kezdeményezte.                     – a szerk

Mézes reggeli
Mézes reggelin látta vendégül a Hatos Ferenc iskola 4/B osztályát
nemrégiben a mindenki által ismert Varga Gyula önkormányzati

képviselő, aki megyeszerte ismert méhész is egyben. A gyerekek akác,
erdei virág, gesztenye és vegyes mézet kóstolhattak a kenyerükre
kenve. Majszolás közben azonban szinte mindent meg is tudhattak a
méhekről, a méhészek nagyon érdekes és egyben nem könnyı
munkájáról, szerszámaikról és a mézkészítés rejtelmeiről. Sőt, fel is
próbálhatták a csípések elleni védőruhát (képünkön). Mindenki
elégedett volt a látottakkal, hallottakkal, és nagyon köszönték az
egészséges, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag reggelit.    

– a szerk

Békés karácsonyi 

ünnepeket és boldog

új évet kívánok 

minden vásárlómnak.

Pálma virágbolt

Varga Tamás és családja

KRÓNIKA

Boldog karácsonyi

ünnepeket és 

eredményekben 

gazdag 

új évet kíván a

VASBER Zrt.
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FÉRFIÖRÖMVÉPIKRÓNIKA

Csodamotorok hastáncosokkal
Kinőtte a vépi mıvelődési ház nagytermét a Vépi Nosztalgia és
Hobbyjármı Egyesület motorkerékpár kiállítása. Virágh Árpád elnök

mégsem akarja máshol megmutatni azt a 61 darabos – múltat, jelent és
jövőt idéző – kollekciót, melynek helye talán a fővárosi közlekedési
múzeumban is lehetne. Miként a Jáde hastáncosai és ifjú csoportjuk tag-
jai is nagy sikert aratnának ott keleti táncaikkal. A férfiak ott sem tudnák,
hova is nézzenek.

Az immár a 9. alkalommal megrendezett kiállítás, melynek
gyönyörıségeit a Dongótól a Danuviákon és Pannóniákon túl milliós
értékı Hondákig, Ducattikig sorakoztatják fel a rendezők. Pedig „csak”
42 megszállott motoros és szerelő hozta el élete jármıveit Vépen kívül
Szombathelyről, Kenézből, Séből, Toronyból, Sárvárról és
Celldömölkről. Micsoda értékek, melyek felújítása, megfiatalodása,
járóképessége ezer munkaórák eredménye!
Bedics István ( képünkön) szombathelyi gépészmérnök, szintén motor és
autógyıjtő szerint ezúttal a legszebben felújított motor egy, az 1939-ben
gyártott 250 köbcentis, kardánhajtásos BMW R23volt. A második talán
a mellette lévő Csepel, vagy oldalkocsis Jawa lehetne. Ezek a múlt .A
jelen ( talán a jövő is  nekünk) szem-szájtátást kiváltó 1994-es Ducatti
vagy a Yamaha, melyek minden bizonnyal a luxusautókkal
versenyeznek. A közönségszavazatok alapján a BMW R323, az
oldalkocsis Jawa és a 600-as Kawasaky Ninja verte a mezőnyt, vitte el a
trófeákat.

De egy biztos: Kovács Péter polgármester szerint ez a karácsony előtti
program, mely a legtöbb embert vonzza mindig. S az is biztos, hogy itt
van a legtöbb, egy négyzetméterre jutó motorkerékpár világon. A
szenvedély talán pajtákból gyıjtve összetartó társaságot hozott létre,
melynek szerelő, festő és simogató munkája a látogatókat tiszteletre,
beszélgetésre, gyönyörködésre ihlette. Viszont azt mindenki sajnálta,
hogy két társuk, Németh Lajos és Márk Péter már nem lehetett velük.

– gyz

A Mıvelődési Ház programjai
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:

Január 12. 13.00 A Don-kanyar
áldozataira emlékezünk
Január 22. A magyar kultúra napja 

Részletes program a kihelyezett
plakátokon

és a www.vep.hu weblapon

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub 
programja:
Január   5. Pótszilveszter
Január 12. Névnapok
Január 19. A Magyar Kultúra Napja
Január 26. Játékos vetélkedő

Az összejövetelek csütörtökönként 
14.00 órakor kezdődnek, minden

érdeklődőt szeretettel várunk!

Baba-mama klub:
2017. 01.25. szerda 10 óra

Adomány 
A templom felújítására továbbra is lehet
adományokat elhelyezni a templomi
kitett perselynél, illetve a hónap első
vasárnapi (nov.6.) perselyezés alka-
lmával. Lehetőség van továbbá a plé-
bánia számlájára történő befizetésre is.
Számla szám: 11747006-20203975.
Hálásan köszönjük az eddigi
adományokat, valamint a következő
időszakokban történő
hozzájárulásokat is.
A Jó Isten fizesse vissza százszorosan.

- dg
11
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Taroltak a hastáncosok ősszel
Se szeri, se száma a vépi hastáncosok
kiváló régiós és országos
eredményeinek.

Az ősszel rendezett Westoriental
Hastáncfesztivál döntőjében
Zalaegerszegen a Jade gyöngyöcskéi
(képünk) gyerek kategóriában
ezüstminősítést szereztek. A Jade duó
pedig felnőtt kategóriában profi arany
minősítést ért el.  Az említetteken kívül
Habda Viktória a félprofi felnőtt
kategóriában arany minősítéssel
kategória győztes lett Ő egyúttal
Egerszegen különdíjat is kapott: így
Egyiptomba utazhat. Gyırı Zsuzsa:

profi felnőtt kategóriában arany minősítéssel kategória győztes lett, míg Déri Kata a félprofik között felnőtt
kategóriában ezüstminősítést érdemelt.

Ezzel azonban még nincs vége a győzelmeknek, ugyanis a soproni V. Star Of The Orient Hastáncversenyen
a Jade duo profi felnőttek köz aranyminősítést kapott.  Habda Viktória a félprofi fenőtt Arany Kategóriát viszont
megnyerte ( képünkön a „gyöngyöcskékkel”.  Ezen a versenyen Gyırı Zsuzsa profi felnőtt ezüstminősítést ért el. 

Gratulálunk a szorgalmas és nagyon tehetséges versenyzőknek, akik ezúttal is öregbítették 
saját és a város hírnevét!                                            gyz

SIKER VÉPIKRÓNIKA
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Családi ünnep
65. házassági évfordulóját ünnepli Fekete István
és Lődör Mária, akik 1951 karácsonyán kötöttek
házasságot. Szeretettel köszönti őket a család és a
város. Isten éltesse őket jó erőben, egészségben!

- szerk 

Tisztelgés halottaink előtt
A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság állománya a
Rendőrség és a Határőrség hősi halottai és a szolgálat-
teljesítés közben elhunyt munkatársak előtt rótta le
kegyeletét 2016. október 28-án. A Halottak Napja alka-
lmából tartott megemlékezésen a főkapitányság nevében
dr. Tiborcz János r. dandártábornok, a főkapitányság

vezetője helyezte el a megemlékezés koszorúját.
Koszorúval, és egy-egy mécses meggyújtásával fejezték
ki tiszteletüket a TIZENNÉGY  HÃSI HALOTT és a
TIZENHAT SZOLGÁLATI HALOTT emlékhelyénél .
Vámosné Szijj Anna és testvére Szijj Vilmos édesapjuk

emlékének adózva egy-egy mécses meggyújtásával
fejezték ki tiszteletüket, aki 1956. november 04-én halt
meg Szombathelyen a Kőszegi utcában (az akkori
rendőrség folyosóján,sorozat lövés áldozata lett).

Áldott, békés karácsonyi
ünnepeket 

és boldog új évet
k vÆnnak a   

TISZTELGÉSVÉPIKRÓNIKA
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Edzőváltás lesz a nagycsapatnál
Teljesítette az őszi szezon elején adott, tíz mérkőzésre szóló vállalását, de a továbbiakban nem kíván a nagy-
csapat szakmai vezetője lenni annak ellenére sem, hogy tisztes eredményt, a nyolcadik helyet szerezte meg a
tabellán a megyei I-ben játszó gárda, jelentette be Takács Csaba a december 3-i évértékelő tanácskozáson. 

Dancs László, a VSE ügyvezető elnöke sajnálattal vette tudomásul a bejelentést, mert az edző értette a lab-
darúgást, mindig becsületesen dolgozott. Emberi nagyságából fakadóan sok fiatalt nevelt, elfogadták tanácsait,
összekovácsolta az együttest, tehát köszönet illeti tevékenységét. De köszönet illeti az önkormányzatot is a
támogatásért, és a szurkolókat, segítőket, akik mindenben támogatták az egyesületet, bíztatták a játékosokat. És
köszönet illeti a családokat, szülőket, az iskolát, hogy lehetővé teszik a gyermekek sportolását.
Az új szakmai vezetőt a későbbiekben választják ki, közölte az ügyvezető.

Érdeklődésünkre kiderült: Takács Csaba a továbbiakban az utánpótlással, iskolai munkájával, illetve az Illés
Akadémián kapott lehetőséggel kíván élni. A csapat munkáját értékelve, ő és az utánpótlás vezetők — Dancs
Zoltán, Török Richárd – is jó eredményekről számoltak be. Talán fejben, akaraterőben kell fejlődni és
gólerősségre törekedni, emelték ki azt is hozzátéve, hogy az edző sohasem akar rosszat. Csak jobb teljesítményre
ösztönöz. Az U 14-16 a hatodik helyen, az U 19 pedig a harmadik helyen áll a bajnokságban.  A játékosok száma,
edzéslátogatottsága és teljesítménye megfelelő. Öröm, hogy a fiatalok közül többen játszanak a felnőtt
csapatban, s az is előfordul, hogy a nagycsapat tagjai sem tartják visszaminősítésnek, ha egyszer-egyszer be kell
állniuk az U 19 meccsére. A csapatok tagjai tehát együttmıködők, a hangulat baráti. Eddigi teljesítményükben
ott van a tavaszi szezonban a jobb helyezés lehetősége, hangzott el

Kovács Péter polgármester megköszönte a jó teljesítményt, de több gólt várnak a szurkolók a csapattól.
Kiemelte: igazi városi stadionná válik a csapat otthona az új eredményjelző tábla – a Galambos transz
támogatásával – és a stadionszerı  lelátók felépítésével. Majd jó egészséget, és boldog új évet kívánt a játékosok-
nak. Az est közös vacsorával zárult.                                                       –gyz
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