
Átadták az iskolát a KLIK-nek
December közepén, az éves rotációnak megfelelően,
Bozzaiban tartottuk meg a két képviselő testület évzáró
gyűlését.

Vendég volt Fodor István tankerületi igazgató és
Takácsné Dr. Pálhegyi Beáta jogi referens, akik az iskola

átadási szerződés miatt látogatták meg a gyűlést. A vépi
hivatal az előírásoknak megfelelően előkészítette a
szerződést, és annak számtalan mellékletét. A törvény
szerint 2016. december 15-ig kellett az aláírt dokumen-
tumnak megszületni.(Képünkön a vezető Kovács Péterrel.)

Fodor István a KLIK tankerületi igazgatója elmond-
ta, hogy a vépi iskolával gyakorlatilag minden rendben
van, az önkormányzat jó gazdája volt az intézménynek,
soha nem volt adóssága, és a gyermekek érdekében
mindig megtettek mindent, hogy az oktató-nevelő
munkának semmilyen akadálya ne legyen. Ígéretet tett
arra, hogy a jövőben is ebben a szellemben fog működni
az iskola, és a tankerület mindent megtesz annak
érdekében, hogy a gyerekek és a szülők semmilyen vál-
tozást ne érzékeljenek.

A képviselők kifejezésre juttatták, hogy elfogadják a
törvényi kötelezettséget, de fájó szívvel adják át a város
legnagyobb intézményének működtetését, bízva az igaz-
gató úr által megígért továbbra is magas szintű
ellátásban.
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Városi karácsony Nikával
Ismét megmutatta a Hatos Ferenc Általános iskola

és AMI, valamint a Vadvirág Alapfokú Művészeti
Óvoda, hogy lehet magas szinten oktatni, nevelni. A
nívót az év végi karácsonyi műsorok tükrözték: kicsik
és nagyok profiként énekeltek, szavaltak, táncoltak. A
teltházas publikum vastapsa volt jutalmuk. A műsort
– melyben gyönyörűen énekelt Bosits Horváth Csilla
és Pusztai Fanni, fellépett a balett- és tánccsoport –
összeállította Bándoliné Pájer Éva. 

Az óvodai műsort pedig – melyben harangjáték,
hálaének, s a karácsonyvárás meghitt története eleve-
nedett meg – Rozmánné Horváth Zsófia szerkesz-
tette.(Képünkön az óvodások). 

KRÓNIKA

foly. a  3. oldalon

2017 a Kakas éve – a lehetőségek éve
A kínai horoszkóp szerint január 28-án a kínai időszámítás szerinti 4714.

esztendőbe, a kakas évébe lépünk. A Tűz Kakas illetve a Vörös Kakas jólétet jósol.
(kép) A jólét nem terem csak úgy magától, képviselő-testületünk is megtett mindent
annak érdekében, hogy a horoszkóp teljesülhessen. 2016-ban, azon felül, hogy több
nagy beruházást is tető alá hoztunk, jelentős előkészületeket, pályázatokat
nyújtottunk be a jövő érdekében, és reméljük, hogy a befogadott pályázataink az
elbírálás során nyertesek lesznek. 

foly. a  3. oldalon

foly. a  2. oldalon
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VÉPIKRÓNIKA

folytatás az 1. oldalról

Városi karácsony Nikával
Az év legszebb ünnepét megrendezték az önkormányzatnál, a Nyugdíjas Klubban, a Zmertych Gondozási
központban és más intézményekben és a civil szervezeteknél is.

Kiemelkedik a rendezvénysorozatból a Tudás Fája Alapítvány vendégművészének, Veres Mónikának,
művésznevén NIKÁNAK (képünkön) a produkciója, melyet talán a második városi ünnepségnek is lehetne

nevezni.  Az ismert fővárosi sztárénekes – a Voice legjobb női előadója,
eMeRTon és Fonogram-díjas – megmutatta, hogy mindenevő, vagyis sok
zenei stílust művel. Ezen kívül saját dalai is vannak. Közvetlenségét csak
egyéni varázsa, bája múlta felül azzal együtt, hogy prezentálta például
Whitney Hustont és érző szívvel emlékezett Cserháti Zsuzsára. Még akkor
is így van ez, ha „nem gyógyul az idő sem”. Mint mondta: vihar tombol a
vérében, és az LGT szerint” nem adom fel, míg egy darabban látsz”
(képünkön Kovács Péterrel és Molnár Krisztinával).

Molnár Krisztina iskolaigazgató hangsúlyozta: alapítványuk minden
évben a szeretetet, melegséget igyekszik mindenki szívébe eljuttatni..
Vallja: ahol béke és szeretet van, ott meghitt bensőséges közösséget lehet
teremteni. Persze nemcsak karácsonykor kéne szeretnünk egymást. Össze-
járni, nevetni, örülni, köszönni, alkotni, főzni, enni, szeretni, átölelni,

nevetni, megpihenni, alkotni, simogatni
és hallgatni kellene nagyokat, tette
hozzá.  

NIKA legnagyobb karácsonyi slá-
gere szépen illeszkedett Kovács Péter
ünnepi beszédéhez. A polgármester
kifejtette: a karácsony a Megváltó
születésének ünnepe, a család ünnepe is
egyben. A családnak mint az emberi
létezés legalapvetőbb, legtermészete-
sebb formájának ünnepe. Még akkor is,
ha ma egyre többen azt gondolják, hogy
a családon kívül is van élet. De az
ember nem egyszerűen társas lény, mert
nem mindegy, hogy mi és ki veszi
körül. A család elsőbbsége tehát
megkérdőjelezhetetlen. Ezt az is bizonyítja, hogy Jézus az egyetlen isteni személy, akinek születéstörténete és
felnevelkedése a leghétköznapibb történet. Édesanya szüli meg a betlehemi istállóban, a barmok jászlában, és
szerető család veszi körül. Védelmezik és menekítik Heródes katonái elől. Felcseperedve mesterséget tanul apja
mellett, ácsként dolgozik. Ez a példa ma is, mondta. Ahogy az is példa, ahogy az
iskolában búcsúztatták az óévet  Tancsics Anett, Vígh Róbert, Molnár Zsuzsa és

Tóth Dániel produkciójával, s elköszöntek a
nyugdíjba vonuló Guttmann Judit és Horváth
Lajos tanároktól ( képeinken), s megköszönték a
munkát többek közt Zátonyi Juditnak és Takács
Lászlónak. 

A szervezők köszönetet mondanak a
támogatóknak: a Lipics Építőipari Kft-nek, a
Szalai László családnak, Kajcsos Györgynek, az
SFL Technologic Kft-nek, a Salvator
Gyógyszertárnak, Kóbor Attilának, a Dávid László
családnak, Szijártó Róbertnek, az ICON butiknak,Vargáné Hábetler Viktóriának
és Süle Norbertnek. gyz

AKTUÁLIS

folytatás az 1. oldalról
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KÖSZÖNTÉSKRÓNIKA
VÉPI

2017 a Kakas éve
Vannak olyan pályázataink is, melyekre már
a támogatás is megérkezett, így a munkálatok
megindulhatnak. 

Megkezdhető a polgármesteri hivatal belső
felújítása, melyhez a BM-től nyertünk több
mint 18 millió forintot.

Megindul a közbeszerzési eljárás a hitel
nélkül gazdálkodók második 112 milliós
adományára, melyet utak járdák felújítására,
temetői urnafal építésére fogunk felhasznál-
ni.
December végére érkeztek be a jegyzőségre

azok a számítógépek, melyek a központi
adminisztrációs tevékenységhez szüksége-
sek. Az ismert nevén ASP rendszer csat-
lakozáshoz 7 millió forint támogatást kap-
tunk.

Ezek az összegek és feladatok már min-
denképpen az idei év során teljesülnek. 

Elbírálás alatt van a Zöld Város pályáza-
tunk, melynek tervei a városközpont zöld
felületei, parkolói rendezéséről szólnak. A
másik elbírálás alatt levő pályázatunk a
bölcsőde megépítése, melyre egyre nagyobb
igény mutatkozik a városban. Bízunk benne,
hogy a kakas csőréből ezek a gyémánt fél-
krajcárok városunkban érnek célba.

Január 1. A fiatalabbak már nem is
emlékeznek rá, de az áremelések napja is
volt, amikor a központi szabályozás megha-
tározta az alapvető élelmiszerek árának
emelkedését. Így ezt a napot a nagy
bevásárlások előzték meg, mert mindig
kiszivárgott, hogy minek az ára fog emelked-
ni.

Szerencsére ez a nap ma már nem ilyen
határnap, hisz az árak hol így, hol úgy, hol
erre, hol arra változnak. Ma már sokkal
inkább az év első fizetett ünnepe, amit
azonban így is megelőz egy nagy bevásárlás,
a házi tűzijátékok beszerzése.

Tavaly valószínű, hogy mindenki terven
felül teljesített, mert a szilveszter éji égbolton
több volt a csillag, mint bármikor. De ez így
van jól, mert ennek ez az ideje.

Az év elején mit is kívánhatok még nekünk
vépieknek? Egy olyan összefogást a vépi
ügyekben, amilyen egységesen elűztük a
gonoszt a szilveszteri fényekkel, zajokkal.
Tegyünk közösen kis városunkért! Érezzük
otthon magunkat, a vépiek nagy családjának
lakhelyét fejlesszük, tartsuk tisztán, és őrizzük
meg a jövő számára, hogy büszkén mondhas-
suk, mi VÉPIEK VAGYUNK!

- Kovács Péter polgármester –

Átadták az iskolát a KLIK-nek
A két képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a szerződés tervezetet,
melyet utána a
tankerületi igazgató és
Vép polgármestere kéz-
jegyével látott el.

A közös testületi
gyűlésnek ezen túl egy
napirendi pontja volt, a
közös önkormányzati
hivatal munkájáról szó-
ló beszámoló. Dr. Hoós
Anna jegyzőnő elmond-
ta, hogy úgy gondolta
az év elején, hogy jegy-
zőként ez lesz a második éve a hivatalban, és ez már könnyebb lesz, de
hát nem így történt. Nem volt egyszerű a rengeteg változó jogszabály-
hoz igazodva megtenni mindent a polgárok ügyeinek elintézésére,
valamint az előkészület a központi számítógépes rendszerre
csatlakozás előkészítésére. Megköszönte a hivatal dolgozóinak lelkiis-
meretes és aktív munkáját, és azt már most látja, hogy a 2017-es év
sem lesz könnyebb, mint az idei. A képviselők és a polgármesterek is
megköszönték a jegyzőnő és a hivatali dolgozók munkáját.

A vépi testület önállóan megtárgyalta a Vépi Művelődési Ház és
Könyvtár munkájáról szóló beszámolót, melyet jónak ítélt, kitérve az
állandó programok mellett az egyedi rendezvényekre, előadásokra,
melyek szintén nagy látogatottságot kaptak.

Rendelet született a költségvetés elfogadásáig szükséges átmeneti
gazdálkodásról. A település szabályozási tervének törvényességi felü-
gyelet által kért kiigazításairól is egyhangúlag, elfogadóan szavazott a
testület.

A testület döntött a pályázaton elnyert, önkormányzati belső fel-
újításra kiírt pályázat eredményéről, mely szerint a kivitelezési
munkákat a West Union Plan Kft és a Gipszerép Kft fogja kivitelezni

A gyűlés után az önkormányzati hivatal és a GAMESZ valameny-
nyi dolgozója, a védőnők és az intézményvezetők közös rendezvényén
a két polgármester megköszönte egész éves munkájukat, az elért ered-
ményeket. Közösen búcsúztatták ebben a körben a 2016-os évet.

KP

folytatás az 1. oldalrólfolytatás az 1. oldalról
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Véradás
Tizenketten nyújtották a kezüket a december 28-i véradáson, melyet
a Művelődési Házban rendeztek.  A kis létszám ellenére azonban
megint volt két új segíteni akaró jó szándékú ember.  Arra
törekszünk, hogy a közeljövőben többeket nyerjünk meg a véradás-
ra, mert sajnos egyre nagyobb a hiány az életmentő vérből.

Egyúttal szeretném megköszönni az önkéntesek segítségét, és
ezúton is kérem az egészséges embereket, hogy a következő alka-
lommal minél többen nyújtsák a karjukat, hogy így is segítsenek a
betegeken vagy a balesetet szenvedetteken.                            – Vali
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KRÓNIKA
VÉPIKÖZMEGHALLGATÁS

Karitász- csomagok
Karácsonykor a 25 éves vépi Karitász Csoport összehívta a város
nagycsaládosait, egyedülállóit és betegeit egy hangulatos vacsorára a
karácsonyi díszbe öltözött művelődési házba. Az egyházmegyei
karitásszal együttműködve harmadszor gyűjtöttek a szombathelyi
IQOR dolgozói ajándékokat karácsonyra, amelyeket az idén először a

vépi rászorulók kaptak meg.
(képünkön)

Több mint 100 csomagot
osztottak ki, amelyek között
tartós élelmiszerek, plüss-
játékok, társasjátékok voltak.
Az IQOR személyzeti igaz-
gatója, dr. Grünwald Imre
irányításával gyűjtötték a
dolgozók az adományokat,
aki személyesen is meg-
tisztelte az ünnepet. A
polgármesteri köszöntő után
Németh Tamás atya méltatta
a karitatív munka fontos-
ságát, majd a Weeb Színpad
és a Nefelejcs Nyugdíjas
Klub tagjai köszöntötték a
nagyszámú közönséget. A

finom vacsora tálalása után a meghívottak megkapták a személyre
szóló meglepetést, amelynek mindenki nagyon örült. 

Ez a szép adventi este is bebizonyította, hogy az egymásra való
odafigyelés mindannyiunk számára fontos. -hédi

Nagy János:

Téli út

Hóval bélelt minden árok
fejem felett varjú károg 
- elmúlt a nyár - szól keserve,
kezem jó botot keresne…

Utak ködben tekeregnek
felhője gyűl az egeknek
zokog a szél az árokparton
hajléktalan merre tartson…

Hideg tüskés bokrok között
egy társtalan levél zörög
fagyosan néz est csillaga
mintha  minden most itt hagyna…

Visz haza egy szép gondolat:
ha majd dereng újfent a nap
újra zeng a madárének
s felmelegszik szív és lélek…

Roma közmeghallgatás
Közmeghallgatást tartott a Vépi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. december 29-én. Jelen volt Kovács Péter pol-
gármester, dr. Hoós Anna Katalin  jegyző és Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi osztályvezető.

A tanácskozáson, – melyen az önkormányzat vezetőin kívül mások nem jelentek meg – Nyári József elnök és Kányási
Gábor István elnökhelyettes számolt be az önkormányzat működéséről, illetve a 2017-es tervekről. Elhangzott: az ön-
kormányzat tavaly 842 ezer 527 forintból gazdálkodott. Kapcsolatuk jó a megyei, illetve a Szombathelyi Roma Önkor-
mányzattal. Tavaly a legnagyobb rendezvényük a nyárvégi Roma nap volt, melyre 440 ezer forintot költöttek. (képün-
kön) Ennek sikere kapcsán az idén is megtartják ezt a rendezvényt sztárvendégekkel, melynek célja a hagyományok
megőrzése. Fontosnak tartják gyermekeik kézműves foglakoztatását, valamint zenei és táncbéli képzésüket. 

A polgármester azt is kérte, hogy az önkormányzat
vezetői fokozottan figyeljenek az idős elesettekre, mert a
felnőtt gyermekek nem mindig gondoskodnak szüleikről,
akik felnevelték őket. A jegyző ismertette azt az önkor-
mányzati pályázatot is, melynek célja, hogy megelőzzék a
roma lányok korai iskolaelhagyását. Erre Kányási Gábor
István elnökhelyettes így reagált: az érintettek a
mélyszegénységből csak tanulással és munkával tudnak
kitörni, ugyanis a segély egyre kevesebb. – a szerk
Ui: Azóta sajnos megérkezett az értesítés, hogy a
pályázatunk nem került a nyertesek közé. 

4

Tisztelt Sport
Egyesületi Tagok!

A sport egyesület 2017.02.07-én
tisztújító közgyűlést tart, amelyre
várunk minden egyesületi tagot.

Németh Attila
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EMLÉKEZÉSVÉPI

Helyi rekviem 
a Don-kanyari hadseregért

Don kanyar, 1942-43 tele, január 12. Ekkor indult a szovjet csapatok
offenzívája, a német csapatok és a II. magyar hadsereg ellen, melynek
következtében a hitszegő német, fegyverbarátság” következtében is
150 ezer magyar katona halt hősi halált, 70 ezren estek fogságba a
mínusz 35 fokos hidegben. Közülük ezerszám halhattak fagyhalált.
Maga a borzalom, mely még ma is felfoghatatlan. 

Késői rekviem szólt értük január 12-én a Hatos Ferenc Általános
Iskola és AMI, főként 8. osztályos diákjainak előadásában a

művelődési házban (képünkön). Unger Zsuzsanna és Pusztai Fanni
felkészítő tanárok megrendítő alkotásából filmvászonról s élőszóban.

Bujdosó Ágnes: Don kanyar című versében bőven arat a halál…rút
sírjuk leszel Don kanyar,  se mementó maradsz, szól a költő. De azt is
mondja keserűen Márai Sándor, hogy: ne várj jót a hazától… csak adjál
azt, ami a legjobb életedben. Ez a legfőbb parancs. Kányádi Sándor
pedig: itt járt a háború… anyák, anyókák viselik életfogytiglan. 

– Hol vannak a katonák, hol van a sok virág - kérdezte szívszorítón
a filmvászonról távoli levélről énekelve Mezei Mária, az idősebb gene-
ráció bálvány színésze. Keresztúri Dezső: Sírverse pedig azt kérte szá-
mon, hol nyugszanak? Miközben Sinkó Pál emlékezik áttételesen egy
résztvevőről, vagyis Halász Lajos bácsiról is megemlékezett, aki részt
vett az ottani fronton, mégsem beszélt a borzalmakról. Sinkó Pál talán
ennek ellensúlyozásaképpen megalkotta és citerán eljátszotta a Don
kanyari kesergőjét. Vastaps és könnyek. Miként néhány emlékhely a
Don mellett, de a temetők nagy részét már beszántották, hallottuk.

Az emlékezés egy helyi rekviem volt, miként Himnusz közös
éneklése és a hősök helyi emlékművének közös megkoszorúzása egy
gyertya lángjával Kovács Péter polgármesterrel az élen.    gyz

KRÓNIKA

Sinkó Pál kottája
Eddig tanárként, fizikusként, daléne-
kesként, zenészként ismertük Most
kiderült, hogy szövegíró és zeneszerző is. 

gyz

Halálozás: MÁNDLI IMRÉNÉ
sz. név.: POKMECZ KATALIN
(1932) Rákóczi u. 42. • ISZAK
JÁNOSNÉ sz. név.: KISS MÁRIA
(1932) Kassai u. 29. • KOVÁCS
GYÖRGY (1958) Rákóczi u. 69. •
KALLÓS TIBOR (1971) Hunyadi
u. 52.

Anyakönyvi hírek 
Házasság:VARGA KATALIN és
ZUBRITS ÁDÁM

Születés: Katona András és Simon
Lilla fia Zétény Zoltán • Kovács
József és Kirchmajer Viktória leánya
Gabriella Zsuzsanna  • Molnár
Gábor és Balikó Andrea fia Gergő
• Mizda Bálint és Tolnai Szabina fia
Benett
Bozzai: Mátyás Gábor és Koch Nóra
fia Zente

A Hatos Ferenc Általános Iskola Szülői Közössége ezúton kér elnézést Kiricsi Józsefnétől, aki sajnálatos módon
kimaradt a Vépi Krónika előző számában megjelent 2016. november 25-én megtartott Adventi Forgatag ren-
dezvénnyel kapcsolatos köszönetnyilvánításából. Csodálatos munkáival hozzájárult a rendezvény színvonalá-
nak, bevételének növelésehez. 

Köszönjük továbbá Mindenkinek, aki névtelenül eljuttatta hozzánk, illetve a kihelyezett dobozokban helyezte
el felajánlását! Köszönjük! Szülői Közösség

5
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GONDOSKODÁS KRÓNIK
VÉPI
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A tűzoltóság köszönete
Köszönetünket fejezzük ki azoknak a támogatóknak, akik a 2016.
november 12-i tűzoltó bálon részt vettek, valamint mindazoknak, akik
segítették, támogatták egyesületünket: Binder László (Honda átemelő
szivattyú), Katona Pékség, Kiss Péter őstermelő, özv. Kiss Jánosné,
Weston Stephen, Dr. Tüske Zsuzsanna, Tóth Lajos, Takács Ernő, Ãri
Gábor, Kajcsos György, Cser Ferenc, Netkábel kft., Németh Miklós,
Bátorfi Tamás, Auer József, Németh József, Salvator Bt,, Szijártó
Róbert, Tancsics Antal, Tóth Árpád, Tóth István, Csek István, Szíjj
Vilmos, Pogácsás Eszter, Beke János, Nagy Ervin.

Egyúttal eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánunk! 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vép-Bozzai (adószám: 18887615-1-
18) köszönetet mond mindazoknak, akik a 2015.évi adójuk 1%-ának
felajánlásával egyesületünket támogatták. A kapott 352.815 Ft-ot
egyéni védőfelszerelésekre és technikai eszközök beszerzésére fordí-
tottuk. Köszönjük a felajánlásaikat!

Ö.T.E. Vép-Bozzai tagsága

A szerkesztő hibájából sajnos a decemberi számból kimaradt. Elnézést
kérünk az Ö.T.E Vép-Bozzai önkénteseitől!

Tűzifa támogatás 
a rászorulóknak

Vép Város Önkormányzata 2016.
évben 32 m3 szociális tűzifa támo-
gatásban részesült. Ezt a mennyiséget
a saját forrása terhére plusz 8 m3-rel
kiegészítettük, így 40 m3 elosztására
volt lehetőség. 

A tűzifa értéke szállítással együtt
863.203 forint volt.

A beszállítást az erdészet gépei
végezték a vépi erdei lerakóból.

A tűzifa lerakása előzetes meg-
beszélés után a Csepreg úti majorban
történt.

A GAMESZ emberei  a  fá t
felvágták kuglira. A kiszállításnál nagy
segítséget jelentett a majorban lévő
hídmérleg, amely digitálisan mutatta a
szállított fa mennyiségét. Ezzel ügyel-
ni lehetett a pontos mennyiségre, és a
tévedés lehetőségét ki lehetett zárni.

A kiszállítás két ütemben valósult
meg: 2016. december 18-ig, illetve
2017. január 6-ig.

Az elosztásáról az Önkormányzat
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági
Bizottsága döntött.

A 2016-os évben a kérelmezők
magas száma és a pályázati úton el-
nyert tűzifa kevesebb mennyisége
miatt nem részesülhetett mindenki
támogatásban. 

Összesen 64-en kaptak tűzifát: 0,33
m3 6 családnak, 0,50 m3 10 családnak,
0,68 m 46 családnak, 0,72 m3 1 család-
nak, 1,02 m3  ugyancsak egy család
részére jutott. (1 erdei m3 kb. 12 q-nak
felel meg.)

Megköszönjük a major tulajdono-
sainak a segítségét abban, hogy az
előző évekhez hasonlóan újra helyet
biztosítottak a beszállított fa táro-
lásában, és az ott elvégzett munkák-
nak. 

Támogatás a könyvtárnak
2016 decemberében 100.000 forint támogatást kapott a Vépi
Művelődési Ház és Könyvtár egy magát megnevezni nem akaró
kedves patrónustól. Az összeget a városi könyvtár állományának
gyarapítására fordíthatjuk. 

Támogatónkkal egyetértve úgy gondoljuk, hogy az összegből
vásárolt könyveket a helyi olvasók igényei alapján választjuk, ezért
kérjük, jelezzék felénk, milyen témájú könyvek érdekelnék Önöket!
Szívesen fogadunk konkrét címeket vagy témaköröket, amelyeket
kölcsönöznének könyvtárunkból.

Javaslataikat megtehetik a művelődési ház elérhetőségein: 
06-94/543-052, mhkvep@netkabel.net, személyesen a könyvtárban,
vagy az intézmény facebook oldalán (Vépi Művelődési Ház és
Könyvtár). 

OLVASÓINK NEVÉBEN IS KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!

KKii ssmmaammáákk  ff iiggyyee lleemm!!
A Csecsemő újraélesztés, elsősegélynyújtás, idegen test eltávolítás
című előadásról olvashattunk a facebookon. Amennyiben többen
érdeklődnének iránta, Szabó Zoltán mentőtiszt Vépre is eljönne, így
helyben kaphatnánk tanácsokat, információkat a vészhelyzetben
szükséges teendőkről. A részvételi díj 1000 Ft.

Kérjük, jelezzék részvételi szándékukat a művelődési ház
elérhetőségein: 06-94/543-052, 06-30/4199799,
mhkvep@netkabel.net vagy az intézmény facebook oldalán 

(Vépi Művelődési Ház és Könyvtár).
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SPORTVÉPI

A nyugdíjasok nem nyugszanak…
..hanem tüsténkednek, ünnepelnek, verset mondanak, velős kenyeret
sütnek. Egyszóval munkájuk, családjuk és egyéb feladataik mellett
aktív közösségi életet élnek idén is.

Ez derült ki az újév első összejövetelén, mely alkalommal

megköszöntötték a két születésnapost – Sinkó Pált 85., és Tóth Lajost
83. évükben (képünkön), illetve névnapjukon a Verákat, Oláh
Istvánnét és Tancsics Istvánnét. De micsoda buli volt, mondhatnánk,
ha huszonévesek lennénk. Ilyent azonban ők nem tudnak prezentálni!
(Legalábbis eddig még nem bizonyították be.) Az a mintegy hatvan
ember viszont áthatóan szereti, tiszteli egymást, akik verssel, jókíván-
ságokkal gratuláltak ezúttal is. A köszöntésből Sági Ica, a Kovács
fivérek, sőt még  Sinkó Pali sem maradt ki: ugyanis feldobott egy-két
népzenei gyöngyöt a citerájára. Kis pálinka, borocska, sütemények és
torták. Mi kell még?!  Ugyanez sokszor, mondhatnánk a Nefelejcs
klub tagjainak!                                                               - a szerk.

KRÓNIKA

7

Dávid Györgyné
születésnapján

2017. január 6-án köszöntöttem Dávid
Györgynét. Erzsi néni január 5-i
születésnapjával az első ünnepelt, akit
az év során még 11 társa követ. A
„klubba” azok a vépi nénik és bácsik
tartoznak, akik születésnapja két
számjegyű és kilencessel kezdődik.
Régi ismerősként örömmel fogadott
Erzsi néni, akivel kicsit beszélgettünk a
múlt-ról, az eltelt hosszú időről és
kedvenc tevékenységéről a házi kerti
munkáról, a konyhakertről, ami a
szenvedélye volt, de sajnos most már
nem tudja folytatni. Gondos családja
körében jól érzi magát szobájában,
ilyenkor télen a meleget adó radiátor
mellett olvasgatva. Az önkormányzat
kis ajándékával üdvözöltem a szépkorú
Erzsi nénit, és átadtam a
Miniszterelnöki Hivatal köszöntő
oklevelét, Orbán Viktor mi-niszterel-
nök úr aláírásával. 

Találkozzunk még minél több alka-
lommal a születésnap alkalmából.

Mitterstiller Csaba a nagycsapat új edzője
Takács Csaba lemondása után Mitterstiller Csabát (képünkön) szerződtette a Vépi SE vezetősége a nagycsapat új
edzőjének a tavaszi szezonra. A szakember jól ismert a labdarúgás világában, korábban az ország egyik legjobb női

csapatát, a Viktoriát irányította 2013 áprilisától 2014 novemberéig. Ebben az időszakban
egy bronzérem a női NB 1-ben, illetve Magyar Kupa elődöntő volt a legjobb eredménye. 

Edzőként Püspökmolnáriban 1984-93 (megyei1 bajnoki cím) dolgozott, majd,  1988-
2001 között a Haladás VSE különböző korosztályos csapatait és a tartalék együttest is
irányította. Ausztriában több csapatot is trenírozott. Tíz évet dolgozott a Mattersburgi
Akadémia, illetve az ÖFB oberwarti alközpontjában. 

Testnevelő tanárként megszervezte a szombathelyi Váci Mihály iskola labdarúgó
osztályát, amely a HVSE egykori illetve az Illés Akadémia jelenlegi bázis iskolája.
Jelenlegi főállású munkahelye Szombathelyen a Premontrei Rendi Szent Norbert
Gimnázium.    

A tréner lapunknak elmondta:  reményeim szerint tudok segíteni abban, hogy a csa-
pat kiegyensúlyozott teljesítménnyel, stabil védekezéssel masszív, biztos középcsa-

patként közelítve a favoritokhoz (Celldömölk, Körmend, Répcelak…) érjen el minél jobb helyezést.
Január 10-én megkezdték a csapatok a felkészülést. Keddi, szerdai edzések a sportcentrumban, a pénteki edzés a

szakiskola tornatermében lesznek. Felkészülési mérkőzések: Vép-Répcelak, helyszín Celldömölk műfű 01.28.10 óra,
Vép-Balogunyom, helyszín Bük műfű, 02.05,10 óra, Vép-.Spartacus, helyszín Illés Akadémia.02.12-e.19 óra,
Celldömölk-Vép helyszín Celldömölk, műfű 02.18.10óra. A bajnokság kezdete: 02.24-25-e.  A változtatási jog fenn-
tartva.    dancs, gyz  
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KRÓNIKA
VÉPIPROGRAMOK

A Vépi Művelődési 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 (páratlan 

héten jan. 3-tól)
18.30 Református istentisztelet (a 

hónap első keddjén)
19.00 – 20.00    Aerobic 
Szerda:
08.00-12.00      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 februárban:
Február 11. SZM Bál
Február 18. Sport Bál
Február 25. Nyugdíjas Farsang

Részletes program a kihelyezett plaká-
tokon és a www.vep.hu weboldalon

Nefelejcs Nyugdíjasklub programjai:
Február   2. Petőfi Sándor élete, versei
Február   9. Fánk sütés
Február 16. Névnap születésnap
Február 23. Egy kis mozgás (meridián torna)

Idősek Klubja programok:
6. 14.00 óra:   Jeles napok, népszokások
8. 14.00 óra:   Teadélután: ünnepi versekkel,

dalokkal
14. 14.00 óra:  Kézimunkázás - horgolás
16.14.00 óra:   Film vetítés – Liliomfi – 

magyar film
21. 14.00 óra:  FARSANG
28. 14.00 óra:  Fánk recept csere-bere

2017.01.25. Szerda 10 óra Baba-mama klub

Vadvirág Óvoda: Farsang 2017. február 10.

8

Testvérvárosi kapcsolatépítés
Január 14-re önkormányzatunk meghívást kapott a román testvérváros
Tasnád rendezvényére, ahova az összes testvérvárosukat meghívta, és a
célja az volt, hogy a kapcsolatot tovább építse ebben a körben.
Magyarországról még két város, Csenger és Nagykálló küldöttsége
érkezett a tetthelyre. A tetthelyre, mert bizony egy disznó bánta ezt a
napot, amikor a társaság kedvére egy helyi böllér feldolgozta a helyi ha-
gyományok szerint. A művelet minden vidéken más, kialakult szokás
szerint történik, így érdekes volt összehasonlítani a munkafolyamatot, a
bejáratott fogásokat, hogy nálunk mit csinálnak másképpen.

Az áldozat aztán szépen sorban, ahogy már az ilyenkor szokás, a
terített asztalra került, mely mellett élénk beszélgetés folyt az

önkormányzatok elmúlt évi tevékenységéről, idei terveiről, kitérve a nyári
hagyományos testvérvárosi látogatások lehetőségére is a városnapok
kapcsán.

Ezek az alkalmak, a kötetlen beszélgetések, melyek minden proto-
kollt nélkülöznek, igazán jó lehetőséget teremtenek ahhoz, hogy a szemé-
lyes, baráti szálak szorosabbak legyenek.
A mellékelt fotón a tavaly átadott tasnádi polgármesteri hivatal új épülete
előtt balról, jobbra: Török Sándor és Dömötör Gábor vépi képviselők,
Kiskasza Balázs tasnádi alpolgármester, Varga Gyula vépi képviselő,
Grieb Csaba tasnádi, Kovács Péter vépi polgármesterek, és Kóbor Attila
vépi képviselők. KP 

A Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI  programjai
•  Február 3. – FARSANG – DÖK Nap /Tanítás nélküli

munkanap/
• Február 9. - Szülői értekezlet – 16:30 Alsó tagozat, 17:00 Felső

tagozat
•  Február 11. – SZM Bál
• Február 24. – Kommunista és egyéb diktatúra áldozatainak

emléknapja
8. osztályok megemlékeznek az osztályfőnöki órákon
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SZILVESZTERVÉPI

Ismét együtt ünnepelt 
Vép apraja-nagyja

A múlt év utolsó napján ismét együtt ünnepeltünk közel 130 fővel a Művelődési Házban. Ezen a zártkörű
rendezvényen a szervezők örömére három generáció szórakozott, a 16 évestől  a 70 éves korosztályig.  Immár
évről-évre megrendezett családias, batyus bálon mindenki magával hozhatta az otthon készített enni, innivalóit,
mellyel természetesen egymást is megkínáltuk. Volt minden, ami szem-szájnak ingere, bor- és sörkorcsolya,

pogácsa, hideg-meleg ételek. A zenét ezúttal is a Dancing Duó zenekar szolgáltatta,  akik igazán  mindent
megtettek  annak érdekében, hogy egy láb se maradjon izomláz nélkül.  Éjfélkor nem maradhatott el a koccintás
és a tűzijáték sem.  A hangulatra nem volt panasz, hiszen ez a jókedvű, vépi baráti társaság hajnali öt óráig mula-
tott, így búcsúzva a 2016-os évtől, köszöntve a 2017-es évet. 

Ismét örömmel láttuk, hogy minden vendég jól érezte magát! A szervezők nevében minden kedves vépi lakos-
nak. Sikerekben, eredményekben  gazdag boldog, újévet kívánunk!  

Derdákné Rózsa Hajnalka, Bokorné Borsos Gyöngyi,
Czeglédi Csilla, Pusztai Krisztina, Kajtár Tamásné, Zátonyiné Pintér Zsuzsanna

Foto: D

KRÓNIKA
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VVii lláágg   KKöözzeeppee   FFeesszz tt ii vváá ll   22001177
2017. június 23-24-én ismét megrendezzük a Világ Közepe Mácsik
Fesztivált. Folyamatban van a tervezés, szívesen fogadjuk az ötleteket,
mivel tehetnénk színesebbé, a kisváros polgárainak igényeinek
megfelelőbbé a városnapot. Mindenkit örömmel látunk a
szervezőbizottságban, aki javaslataival, önkéntes munkájával segíti
nagyrendezvényünk színvonalának emelését.
Várjuk a javaslatokat, kiket látnak szívesen a színpadon vagy milyen
versenyen vennének részt.

Az ötleteket küldjék a holmivep@gmail.com email címre, vagy
személyesen közölhetik a művelődési házban.

Minden segítséget köszönünk!

RECEPTVERSENY
A Világ Közepe Mácsik Fesztivál 2017 alkalmából várjuk kedvenc
tésztás ételének receptjét!

Bármit küldhet, aminek elkészítésében a tészta szerepet játszik.
A beérkezett recepteket a májusi Vépi Krónika mellékleteként
közreadjuk.

A recepteket a holmivep@gmail.com email címre várjuk.
Beadási határidő: 2017. április 14.
A legötletesebb recepteket díjazzuk!

Vidám Világ Közepe
Idén is szeretnénk a májusi lapszámunkhoz egy humoros mellékletet
társítani mintegy hangulat előkészítőnek. Ehhez várjuk olyan
történetek, emlékek, vicces, esetleg meghökkentő események leírását,
ami kapcsolódik Véphez. Lehet ez akármely, korábban Vépen történt,
de még le nem írt humoros esemény, vagy lehet ez váratlan találkozás
leírása a világ bármely pontján, amikor is kiderült, hogy az ismeretség
közös oka Vép. Beküldési határidő: 2017. május 5. Beadható kinyom-
tatva az önkormányzat titkárságára, vagy feltölthető a
petervep@gmail.com címre. A legjobb írások bekerülnek a kiad-
ványunkba és díjazásban is részesülnek a Világ Közepe Mácsik
Fesztivál 8.2 rendezvényünkön. -szervezők-

Hihetetlen, de itt a
TÉL!

Sokan még nem vették észre, hogy
január elején megérkezett a hó és vele
együtt a hideg, fagyos idő is. Felhívjuk
az ingatlan tulajdonosok figyelmét,
hogy kötelességük az előttük levő járda
csúszásmentesítése. Vonatkozik ez
azokra a területekre is, ahol még nincs
épület az ingatlanon, illetve olyan
épület van, amelyben jelenleg nem
lakik senki.

Amennyiben a járda nem megfelelő
állapota miatt baleset történik, az
ingatlan tulajdonosa tartozik felelős-
séggel. Kérjük, ezt mindenki tartsa
szem előtt, és tevékenykedjen ennek
megfelelően. -városüzemeltetés-

KÉK HÍREK
Lopott. Tavaly decemberben a vépi
körzeti megbízottak területén egy fő
ellen készült bűntető feljelentés lopás
miatt. Vépi KMB

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
RAJTAD MÚLIK! 

TEKERD LE! 
KAPCSOLD KI!

HASZNOSÍTSD ÚJRA!
SÉTÁLJ!

A Vépi Nefelejcs Nyugdíjasklub
szeretettel meghívja Önt, családját és barátait

2017. február 25-én 18 órakor kezdődő
jelmezes farsangi mulatságára!

Program : műsor, vacsora, jelmezes felvonulás, tombola, bál.

i m p r e s s z u m

Vépi Krónika (Vép Város Önkormányzatának lapja)   •   Kiadó: Vép Város Önkormányzata  (onkormanyzat@netkabel.net)  •   Digitálisan elérhető a www.vep.hu

oldalon •  Felelős kiadó: Kovács Péter polgármester    •    Lapzárta: minden hónap 15-én • ISSN 2060-1832    •  Felelős szerkesztő: Györe Zoltán (gyorez@gmail.com.) 
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