
Gázolajbaleset: az elhárítás elhúzódhat

Októberi lapszámunkban az önkormányzat üléséről tudósítva beszámoltunk róla, hogy a vépi vasútállomáson
2017. október 17-én 18 gázolajat szállító vasúti kocsi siklott ki, melynek következtében 126 ezer liter gázolaj
ömlött ki az állomás területére.

Elkészült a Településképi
Arculati Kézikönyv

- Meg kell őrizni Vép épített és gyönyörű természeti
környezetét, hogy a jövő városfejlesztésében azonos

értékrendet tudjunk követni úgy,
hogy a lakossági és önkor-
mányzati elképzelések is meg
tudjanak valósulni, mondta
Rápli Pál (képünk), a Tele-
pülésképi Arculati Kézikönyv
elkészítésével megbízott Altus
Savaria Tervezőiroda Kft. veze-
tője, aki vetített képes előadás-
ban mutatta be a kézikönyvet.

A november 16-án tartott fórumon elhangzott: a
kormány tavaly alkotott törvényt a településkép
védelméről. Az erről szóló rendeletnek is célja az
esztétikus lakókörnyezetek kialakítása, védelme. Ez
tetten érhető a vépi könyvben is.

A szakember kiemelte: a helyi kézikönyv
elkészítése hiánypótló módon teremt lehetőséget a
jellegzetes települési karakterjegyek meghatározá-
sára és társadalmasítására. Vetített képes prezentá-
ciójában be is mutatta azokat a helyi építési örökségi
példákat, melyekre felépíthető a helyi rendelet. 
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Vép 800 és 500 éves
jubileuma

Díszpolgári cím gróf Erdődy Lászlónak 

Díszpolgárrá avatták gróf Erdődy Lászlót november 4-én.
Az alkalom nemcsak a köztiszteletben álló férfiú szemé-
lyisége, haza- és térségszeretete és tettei elismerésének
szólt, hanem a település történelmét bizonyító 800 éves
királyi okirat létének, illetve az Erdődy család fennállása
500 éves évfordulójának is.

KRÓNIKA

folyt. a  3. oldalon

folyt. a 2. oldalon
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Elkészült a
Településképi Arculati

Kézikönyv
A jelenlévők előtt meg is eleve-
nedtek a ház- és utcaképek, keríté-
sek, értékes kapuk, szó esett tájé-
koztató táblákról, ablakokról,
műemlékekről, a kastélyról, a park-
ról, a templom központi helyzetéről,
a táji, vízfolyási és temetői érté-
kekről, melyek figyelembevételével
lehet és kell is bővíteni, építeni a
várost, tette hozzá. - Mindez azért is
fontos, mert manapság nem kell
építési engedély például egy családi
ház elkészítéséhez. Az Arculati
Kézikönyv éppen ezért lesz segítség
például egy fiatal családnak, hogy
elképzeléseik úgy is megvalósul-
janak, hogy azok a maguk modern-
ségével együtt simuljanak bele az
utca- és városképbe, tette hozzá. Az
ősi tudás és a meglévő jellegze-
tességek ne vesszenek el, vagyis
megmaradjon az érték és a szép.
Kitért arra is, hogy az utcaképet
miként befolyásolja az egységes,
tájba illő növényzet, melynek jó
példáját látni Vépen a Szent Imre
utcában.

A kézikönyv bemutatását követőn

fórumot is tartottak (képünk) a szükséges szabályozási tervekről, melyeket
az élet, a fejlődés igénye követel meg. Példaként említette Rápli Pál Kovács Péterrel együtt, hogy M86-os
autópálya megépítésével és közelségével lényegesen bővültek a városba vezető kapuk, melyek kikövetelik az
arculatváltozást, a szolgáltatások és ipari területek fejlődését. Mindehhez persze korábban is módosítani kellett,
és eztán is kell a helyi szabályozási terveket. Kitértek a Ferenc majori ipari övezet bővítésére, éppúgy, mint a
tornacsarnok megépítésének Kiskastély környéki helyére. A hozzászólók közt Hendéné Vali szorgalmazta, hogy
az utcákat szegélyező fásítás egységes legyen. A városvezető szerint többek közt erre is törekszenek.

- A kézikönyv - melynek nyomtatása már folyamatban van - nem kizárólag szakembereknek készült.
Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, mely a
jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegretörően és mindenki számára érthető módon mutatja be a
helyiek környezetalakítással kapcsolatos elvárásait, derült ki. Ezt fogalmazta meg Savanyó Miklósné is, amikor
nosztalgiával beszélt régi házukról, emlékeiről.                                                                           – a szerk

Gázolajbaleset: 
az elhárítás elhúzódhat

A környezetszennyezés elhárítása azonnal megkezdődött. A kárelhárítási
munkálatokkal kapcsolatosan Kovács Péter polgármester kérdést intézett
az illetékes vasúti, környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságokhoz annak
érdekében, hogy tájékoztassák a lakosságot a károk mértékéről, az
esetleges veszélyekről és tennivalókról.

- A szennyezés teljes elhárítása valószínűleg több évig elhúzódik, azon-
ban a terület hidrológiai, geológia adottságai alapján már most
valószínűsíthető, hogy a káresemény  helyéhez legközelebb elhelyezkedő,
70-80 méter távolságra lévő lakóházakig a szennyezés várhatóan nem ér
el. Így a szennyezés még az ásott kutakból történő talajvízhasználatot sem
befolyásolja, közölte a városvezető levére dr. Bognár Balázs tűzoltó ezre-
des, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője. Hozzátette: a
kárelhárítási munkálatok során a vasútállás vízelvezető rendszerét előbb
lezárták, majd részlegesen el is bontották. Egyúttal 500 négyzetméter
területen 5-6 méter mélységben munkagödröt alakítottak ki, melyből
eddig kitermeltek 2300 köbméter szennyezett földet, melyet egy szigetelt
tárolóba raktak, majd folyamatosan szállítják  az almásfüzitői
hulladéklerakóba, mentesítőbe (képünk az egyes oldalon).

Ezt erősítette meg Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
vezetője is annak ellenére, hogy a munkálatokat nehezíti, hogy az érintett
vasúti pályaszakasz közvetlen környezetében olyan fontos műszaki beren-
dezések vannak, melyek a zavartalan vasúti közlekedéshez
nélkülözhetetlenek. Ezek kiváltásának műszaki munkálatait is össze kell
hangolni a szennyezett talaj kitermelésével. Emellett szakvállalkozó
segítségével a talajvizet is elérő fúrásokat végeztetnek. Eddigi megál-
lapításaik szerint biztonsággal állítható, hogy a vépi vasútállomás
közvetlen közelében történt szénhidrogén-szennyezés még a talajvíz
elszennyeződése estén sem veszélyezteti a város ivóvíz ellátását, közölte. 

A tájékoztatókból az is kiderült, hogy a GySEV Zrt. által a vízügyi
igazgatóság irányítása, felügyelete mellett végzett kárelhárítási munkák,
valamint a nemrégiben kezdett, a szennyezés pontos lehatárolását célzó
felmérés, majd a kárelhárítás azt a célt szolgálja, hogy a
gázolajszennyezést a lehető legrövidebb idő alatt eltávolítsák úgy, hogy a
szennyezés ne kerüljön ki az állomás területéről, derül ki a
polgármesternek írott válaszlevélből. Fotó: Kp   -gyz 

folytatás az 1. oldalrólfolytatás az 1. oldalról
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Vép 800 és 500 éves jubileuma
A Vépi Évszázadok címet viselő ünnepi rendezvényen Kovács Péter vépi városvezető köszöntötte a megjelen-
teket, köztük a történelmi család tagjait, Ágh Péter országgyűlési
képviselőt, Marton Ferenc megyei közgyűlési alelnököt és Mándli Jánost,
Pecöl polgármesterét. Beszédében megköszönte Ágh Péternek, hogy a
Parlamentben méltatta a város és lakosságának eredményeit. – Emlékezni
kell a múltra, hogy a jelen és a jövő nemzedékei is tudják, kik voltak
őseink, s mit tettek a település fejlődéséért s egymásért, fogalmazott.

A jelenlévőknek levetítettek egy kisfilmet, melyben László gróf vall a
család ’45 utáni hányatott életéről. Az alkotást Horváth Zoltán és Kozma
Gábor újságírók készítették Pecölben, illetve Vépen. A látottakat
kiegészítette László gróf, aki felidézte saját és testvéreinek gyerekkorát az

oroszok által elfoglalt kis- és nagykastélyban, szüleinek kitelepítését, sanyarú
életét Pecölben. Visszaemlékezett gyerekkora néhány vidám epizódjára.
Elmondta, hogy ’56-ban autóbuszkalauzként dolgozott Győrben, ahonnan
Ausztriába, majd Németországba menekült, de német állampolgársága mellett
megtartotta a magyart is. Később egyetemet végzett, s a Siemensnél dolgozott
nyugdíjba vonulásáig, de ottmaradt tanácsadóként, sőt megírta a cég pénzügyi
történetét.

A személyes vallomás után Kovács Péter bejelentette: a város képviselő-
testülete egyhangú döntéssel díszpolgári címet adományoz gróf Erdődy
Lászlónak. A bejelentést vastapssal fogadták a jelenlévők. Ezt követően a pol-
gármester átadta a díszpolgári oklevelet és a város kitüntetését (képünk).

Az ünnepség második felében dr. Benda Borbála
(képünk) történész pozsonyi és bécsi kutatásai alapján tartott előadást. A történelmi Erdődy
családról megtudtuk, hogy az 1400-as évek végén a családalapító Bakócz Tamás jobbágy-
fiúból emelkedett az esztergomi érseki székbe (komoly jelölt volt a pápaságra is), az idők
során pedig a család több tagja is hadvezérként a legnagyobb hazai és horvát méltóságok
között viselt magas rangot. Az Erdődy előnév, a romániai Szatmárnémeti közelében,
Erdődön lévő birtok alapján került a családnévbe. Minden időben jellemző volt az erős
családi összefogás, testvérek, de távolabbi rokonok is mindig önzetlenül segítették
egymást. Így jutottak magas egyházi és országos politikai tisztségekbe. A vépi birtok a
korábbi tulajdonos, az Ellerbach család eladósodása következtében Erdődy Bakócz Tamás végrendelete alapján
1517-ben került a család kezébe. Vépi kötődése különösen erős volt I. Erdődy Sándornak, majd fiának, II.

Erdődy Sándornak, mondta a történész.
A másik évforduló 800 éves. II. András király 1217-ben kelt, a vasvári káptalani

településeket számba vevő okiratában először említik weep nevét, az akkori helyesírási
szabályoknak megfelelően, ismertette a történetet dr. Zágorhidi Czigány Balázs (képünk).
– Nehéz elképzelni 800 évet. Ugyanis 100 év három
generáció, vagyis az ükapánk ükapját jelenti. Ez eset-
ben annak a nyolcszorosát kell érteni, ami irdatlan
idő, tette hozzá. Tehát Vasban az 1200-1300-as évek-
ben írták le több település nevét, de földrajzi neveket
is. Így a Rába vagy a Gyöngyös menti 15 között

Ikervár mellett szerepel  például a vasvári sánc, vagyis a határgyepű. Ennek
története II. András király bölcsességét mutatja, aki a vasvári káptalant,
mint egyházi és világi adminisztrációs központot létrehozva volt hivatva
dokumentumok elkészítésére, őrzésére. A ma is létező szervezet fogadta be
például az Erdődy-levéltárat, tette hozzá.

A rendezvényt alkalomhoz illő műsorral színesítette (képünkön) Buti
Zsanett zongoraművész és Nagy Mirella csellóművész.    gyz 

folytatás az 1. oldalról
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PÁLYÁZAT

Nyolc pályázó a bölcsőde építésére
Összesen nyolc pályázó jelentkezett a vépi bölcsőde megépítésére azután, hogy október 25-én új közbeszerzést
írt ki a vépi önkormányzat a leendő kétcsoportos épület megépítésére. Ez annak a következménye, hogy a
kivitelezésre először jelentkezett három pályázó közül a legalacsonyabb árajánlat is 206 millió forint volt,
miközben az építmény megvalósítására 80 millió állami pályázati pénz és 45 milliónyi saját erő áll
rendelkezésre, jelentette be a képviselő-testület ülésén Kovács Péter polgármester. A testület tagjai úgy vélték,
hogy a megemelkedett építőipari árak és némi túlárazás lehet a háttérben. Emiatt új, feltételes és nyílt közbe-
szerzést hirdettek meg. Egyúttal konzultációs megbeszélést is tartottak az újabb pályázaton részt vevőknek
november 6-ig. A cél a költségek minimalizálása volt úgy, hogy az ne menjen az építési minőség színvonalá-
nak rovására, fogalmaztak a képviselők.
Az elképzelések szerint a kivitelezésre nyolc, maximum 10 hónap áll a majdani nyertes rendelkezésére, hogy
a jövő év őszén már fogadni tudják a kicsiket az épületben. 

Az új pályázat kiírásának hallatán tehát a
korábban pályázó három mellett öt új vál-
lalkozó jelentkezett az ország minden
részéből. A pályázati anyagot minden érin-
tettnek megküldte az önkormányzat,
jelentette be a november 8-i közgyűlésen a
polgármester.  
A testület arról is döntött, hogy korábbi

nemleges állásfoglalását megváltoztatva
mégis engedélyezi a  kérvényező virág-
kereskedőnek, hogy a város nyugati kapu-
jában megvásárolhasson eddig bérelt
területéből 1250 négyzetmétert azzal a
feltétellel, hogy csak a jelenlegi profil
végezhető a területen.   
Egyúttal eldöntötték, hogy november 16-án

lakossági fórumot rendeznek a Települési
Arculati Kézikönyv elkészítésére, mely után a rendezési tervről is szó lesz. Kiderült az is, hogy a vízkárel-
hárítási terv elkészítésére két ajánlat érkezett, melyből az alacsonyabb, 780 ezer forintos ajánlatot fogadták el.
A napirendek közt szerepelt az iskolai felvételi körzetek véleményezése. A város vezetői továbbra is
kezdeményezik, hogy a magas színvonalú és modern iskola körzetét bővítsék ki  Bozzain kívül a szomszédos
Kenéz, Pecöl és Megyehíd  területére is. Egyúttal véleményezték a Tankerületi Fejlesztési Tervet, melyből
kifogásolják, hogy az nem tartalmaz fejlesztési elképzeléseket iskolákra lebontva, például Vépen, a mindennapi
testneveléshez szükséges tornaterem megépítését. Kovács Péter polgármester szót is kér majd ez ügyben a
közeljövőben rendezendő tankerületi tanácskozáson, mondta.

A polgármester többek közt részletes tájékoztatást adott arról, hogy a szeptember 13-án, a vépi vasútállomá-
son történt vasúti olajszállító szerelvény kisiklása következtében 126 köbméter gázolaj ömlött ki az állomás
területén. A lakosság részéről felmerült környezeti és egészségügyi aggályok miatt levelet írt az illetékes
hatóságoknak, melyben részletes tájékoztatást kért a kárelhárítási munkálatokról és veszélyeztetettség
állapotáról. A testület úgy döntött, hogy a mentési munkálatokról és a környezetszennyezési értékekről folya-
matosan és részletesen tájékoztatják a lakosságot.                gyz                      
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Haláleset: Gerencsér István (1951) Kassai u. 43.    •
Auer Ferenc  (1928) Szent Imre u. 36.-38.    •  Kupi
Zoltánné  sz. név: Czenki Paula (1923) Batthyány u. 15.
•  Török Józsefné sz. név: Lőrincz Mária (1934) Dózsa u.
42.     •    Mándli Ferencné sz. név: Polgár Erzsébet (1932)
Kassai u. 55.

Anyakönyvi hírek 
Születés: Pados Róbert és Szalay Gréta
leánya Lili Gréta és fia Bence Máté(ikrek)
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VÉRADÓK

Ünnepség a véradók tiszteletére
Az önkéntes véradás a segítségnyújtás legszebb példája, melynek
olyan embertársaink köszönhetik gyógyulásukat vagy életüket,
akikkel soha nem találkozhatunk, mondta köszöntőjében Süle
Józsefné azon a november 10-i ünnepségen, melyen méltatták az
önkéntesek áldozatkészségét.

Kitért arra is, hogy a véradás a donor saját szempontjából is jó,
ugyanis a szervezet nemcsak felfrissül, hanem az illető abban is
biztos lehet, hogy egészséges. Így mentheti meg három ember
életét, ami csodálatos dolog, mondta. Azt is hangsúlyozta, hogy
manapság sajnos kevés a véradó. Ezért őszinte nagyrabecsüléssel
arra kérte a jelenlévőket, hogy a következő véradásra hozzanak
magukkal fiatalokat, ugyanis jelentősen csökkent az önkéntesen
karjukat nyújtók száma. – Míg 3-4 éve egy-egy alkalommal 35-40
fő jelent meg a véradáson, ma ez a szám csak harmada a koráb-
binak, mondta. A betegségek gyógyításához, a műtétek sikeres
elvégzéséhez azonban egyre nagyobb szükség van arra a nemes
cselekedetre, melyben az ember önmagából adhat valamit, ami
nem kerül semmibe, értéke pedig felbecsülhetetlen, tette hozzá. 

A 191 tagot számláló helyi szervezet ünnep-
ségén megjelent Kovács Péter polgármester
mellett Bogdán Iván (képünk), a Magyar
Vöröskereszt megyei elnöke, aki köszönetet
mondott az önkéntes munkáért.  Az ünnepi
beszéd pedig annyira megnyerte tetszését, hogy
szerinte annak hatása, a hálás köszönet vissza is
igazolódott a jelenlévők arcán. Ő is kiemelte,
hogy nagy szükség van a véradók körének
bővítésére. Ezért azt kérte, hogy a férfiak a következő alkalomra
hozzák magukkal feleségüket is a véradásra.

A méltatások után a vöröskeresztes vezető, Cser Valéria helyi
elnök társaságában átadta az elismeréseket és jutalmakat a 25-90-

szeres vér-
a d ó k n a k ,
aktivisták-
nak, köztük
a 75-szörös

Könczöl Norbertnek és a 90-szeres Fekete Istvánnak.

(képünkön Süle Józsefnével). Többek közt kiemelték a
segítő hölgyek közül Donácz Ferencné, Kajtár Ferencné,
Beke Antalné, Bekéné Vincze Erika, Csaplár Vilmosné és
Bödei Zoltánné munkáját. Az est vacsorával és jóízű
beszélgetéssel zárult.                                             -gyz  

Támogatóink voltak: Vép Város Önkormányzata, Kiss
ABC, ifj Szalai László, Kajcsos Tamásné, Kovácsné
Szemes Gyöngyvér, Bezdi József, SÜL-MAR pékség /
Süle Norbert /, Hittaller Csaba, SALVATOR BT, Tancsics

János, Szijártó Róbert, Gombás Péter, Horváth Gábor, Török KFT, Dankovics József, Németh Miklós, Németh
József,  Katona Kenyér KFT, Horváth Károly, Kányási István, Szalai Lívia, Netkábel KFT, Börzsönyiné Kiricsi
Szilvia, Tóth István,Vargáné Hábetler Viktória, Kajcsos György és Dávid  László.  
Köszönet érte.

VÉPI

5

Óvoda: 
megbízott vezető

A korábban lemondott óvodavezető,
Takács Józsefné Terike utódlásáról gon-
doskodni kell,
ezért újabb pályá-
zatot ír ki a helyi
önkormányzat a
Vépi Vadvirág
Művészeti Óvoda
ó v o d a v e z e t ő i
b e o s z t á s á r a ,
miután az első
m e g h i r d e t e t t
pályázatra egy je-
lentkező sem volt. Az előterjesztést Boz-
zai Község Önkormányzat Képviselő-
testületével is megtárgyaltak, mondta
Kovács Péter polgármester. A képviselő-
testület megbízta Szalai Katalin óvoda-
vezető-helyettest (képünk) az óvodaveze-
tői feladatok ellátásával a pályázati eljárás
lezárásáig, de legfeljebb egy évig.

- vk

Köszönet a támogatásért
A Bóbita Óvodai Egyesület köszöni az
SZJA 1%-os felajánlásokat, amelyet az új
udvari játékeszköz beszerzésére, az óvoda
oktató-nevelő munkájának megsegítésére
fordítottuk.     
Adószámunk:18889916-1-18.
Tisztelettel, az Egyesület vezetősége.

Szalai Katalin
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EGYHÁZVÉPIKRÓNIKA

A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár
Hétfő:
13.00–17.00    Börzsönyiné dr. Kiricsi Szilvia 

ügyvéd fogadóórája
18.00–19.00    Gyógytorna Ildivel
Kedd: 
16.30–19.30   Foltvarró szakkör (páratlan 

héten jan. 3-tól)
17.00–18.00    Ovis torna Dórival
18.30              Református istentisztelet (a 

hónap első keddjén)
19.00–20.00    Aerobic 
Szerda:
08.00–12.00   Falugazdász fogadóórája

16.00–19.00    Sakkszakkör
17.30–18.00    Színjátszópróba
Csütörtök:
14.00–16.00    Nyugdíjasklub
18.00–19.30    Hastáncklub 
Péntek:
17.00–18.00    Hastánc kicsik Jáde Gyön-

gyöcskéi
18.00–19.00    Gyógytorna Ildivel 
19.00–20.00    Aerobic  

Egyéb programok:
2017. december 6.   10.00 Baba-mama klub 

Mikulás
2017. december 9.   14.00 Karitász teadélután 
2017. december 12. Évzáró közös testületi- 

gyűlés 
2017. december 14. 14.00 Szépkorúak kará-

csonya
2017.december 17.  17.00 Tudás Fája – 20 éves

születésnap
2017. december 19. 16.00 Ovis karácsony 
2017. december 18. – 23. Szeretet vendéglátás –

főtér
2017. december 22. Iskolai karácsony – 

TEMPLOM!
2017. december 24. Adventi koszorú negyedik 

gyertya    

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

Nefelejcs Nyugdíjasklub programjai:
Dec   7: Névnap, születésnap, Mikulás
Dec 14: Idősek karácsonya 
Dec 19: Szeretet-vendéglátás
Dec 21: Karácsonyra hangolódva

Fogadóórák: 
A Vép II.védőnői körzetben megváltoztak a
Fogadó óra időpontok!  Az új időpontok:
Csecsemő és ifjúsági tanácsadás: kedden: 9.00-
11.00 Várandós és nővédelmi tanácsadás: ked-
den: 14.00-16.00

Egyházközségünk programjai
December 1-jén lesz a hónap elsőpénteke. Engeszteljük Jézus
Szentséges Szívét szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal!
December 3-án, vasárnap kérem a gyermekeket, hogy – ha
lehetséges – a 8 órakor kezdődő szentmisére jöjjenek, mert meglá-
togatja templomunkat  Szent Miklós püspök! December 8-án,
pénteken 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 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, szerdán a Boldogságos Szűz Mária
fatimai kérésének eleget téve engesztelőnapot tartunk.
Igyekezzünk egész nap böjttel, imádsággal engesztelni Szűz
Mária Szeplőtelen Szívét a bűnökért és megbántásokért! Az esti
szentmise előtt 3/4 5 órai kezdettel rózsafüzért imádkozunk, majd
a szentmise keretében ünnepélyes körmenettel hordozzuk körül
Mária Szeplőtelen Szívének kegyszobrát. A körmenetre gyertyát,
vagy mécsest is hozzunk magunkkal! December 17-én, advent 3.
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, advent
4. vasárnapján csak reggel 8 órakor lesz szentmise templo-
munkban. December 24-én,  délután 4 órakor kezdődik a kará-
csonyi misztériumjáték, az ún. "Jézuska-várás". Jézus szüle-
tésének történetét a minisztránsok és a hittanos gyermekek adják
elő. Mindenkit szeretettel várunk! Szenteste éjfélkor ünnepi szent-
misével 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 kivétel-
lel,   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, szerdán, Szent János apos-
tol 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-kor kezdődik
az egyházközségi képviselőtestület tagjainak és a  minisztránsok-
nak a közös imaórája, majd 1/2 6-kor szentségeltétel és szentmise
lesz. A szentmise után borszentelést tartunk Szent János apostol és
evangélista közbenjárását kérve. December 31-én, vasárnap az
este 1/2 6-kor kezdődő szentmisében adunk hálát az elmúló 2017.
esztendőért, annak minden áldásáért és kegyelméért. A szentmise
végén felajánljuk községünket Jézus Szentséges Szívének és a
Boldogságos Szűzanya Szeplőtelen Szívének.

Németh Tamás plébános

6
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GYERMEKÜNNEP VÉPIKRÓNIKA

Zsákbamacskás Orsolya-napi forgatag az óvodában
Az őszi vásárok sorába tartozó Orsolya-napi forgatagot mi is megrendeztük. (képeink) Ovisaink szorgalmasan
segítettek a vásárfia elkészítésében.

Alaposan körbejárták a kínálatot, majd félkrajcárjaikat vásári
portékára váltották. Jókedvűen énekeltünk, rigmusokkal és vásári
kikiáltókkal fokoztuk a hangulatot.

A  sósperec és az
üdítő is gyorsan
fogyott.
Zárásként zsák-
bamacskát sor-
soltunk, senki
sem tért haza
üres kézzel.
Köszönjük Süle Norbert és a szülők támogatását.       -  Teri

Örömet adtak Márton-napján
Örömet és szeretetet adtak Márton napján az óvodások szeretteiknek és önmaguknak is azon a rendezvényen,
melyet hagyományosan mutattak be november 10-én a művelődési házban.

Az ünnepség vendégeit Szalai Katalin, a Vadvirág Óvoda új vezetője köszöntötte. - Azt a szeretetet, melyet
a jól ismert Savaria szülötte, Márton püspök adott
anno, azt szeretnénk éreztetni kis műsorukkal, melyet
a Búzavirág csoport tagjai adnak elő, mondta. Ez si-
került is, hiszen a hozzátartozókkal megtelt teremben
sorra felhangzottak az ünnephez kötődő rigmusok,
táncok. – Aki nem tud táncolni, menjen haza aludni.
Márton napján, aki libát nem eszik, egész évben
éhezik, harsogták. De kiderült az is: - libát eszünk,
nem éhezünk. Ment is sorban a 100 „liba”, döngött a

színpad padlója a táncok alatt. Még a bejárat előtt
lévő élő libák is érezhették a kicsik jókedvét. Ezt
követően – libazsíros kenyér és tea elfogyasztása
közben – bütykölős, vagyis kézműves-foglalkozássá
alakult át a benti tér, melyben ki-ki elkészíthette
papírmaséját vagy lámpását, mellyel felvonultak az
óvodások a sötétség beálltakor a templom felé és vis-
sza. Megvolt a remény arra, hogy Szent Márton
kívánsága szerint szerencse kísérje útjukat.        gyz

A Vadvirág óvoda programjai
December 06-án Mikulás ünnepséget tartunk a gyermekeknek 

az óvodában.
December 19-én Karácsonyi műsor a Kultúrházban.

2017.12.06-án (szerdán) 10.00-kor a
Művelődési Házban, a "Baba-Mama

Klubba" megérkezik a Mikulás! Minden
otthon lévő, még közösségbe nem járó

kisgyermeket szeretettel várunk! 

7
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TUDOMÁNY-KULTÚRA

Idősek Klubja decemberi program
1-jén 10.00. óra: Adventi koszorú készítése
4-től–8-ig 14.00 óra: Karácsonyi díszek horgolása – csillag,

harang, angyalka
13-án 14.00 óra: Alternatív gyógymódok – gyógyteák és hatásuk
11-től–13-ig: Kreatív foglalkozás – asztaldísz, ajtódísz, ablakdísz

készítése
18-án 14.00 óra: KARÁCSONY 
19-én 14.00 óra: Karácsonyi recept csere-bere
21-én 14.00.óra: Régi karácsonyok – beszélgetés, visszaemlékezés

VÉPIKRÓNIKA

Nagy János:
Karácsony kettesben
Sudár fenyőt simogat szél
melegen lobban gyertyafény
nem kell nagy fény, a szívünk lát
csak egy pici világosság
egy szál gyertya lángja mellett
fagyos arcunk is felenged
szobánkban mindent betakar
a csend puha szárnyaival
járunk öröm-gondok között
közben szép fánk felöltözött
csillagot szór, úgy hív minket
megérinti szíveinket
karácsonyfa alatt ketten
kéz a kézben önfeledten
fáradt szívünk összehajol
megfeledkezünk a bajról
egymás mellett a szent éjben
elférünk jól békességben
lelkünk mintha harangozna
ajkunkról száll a zsolozsma
alig szólunk – kell mondani? –
szó nélkül kell megvallani
visszatérnek gyermek-álmok
régi hívő karácsonyok
harangozzák már az elsőt
fény árasztja el a fenyőt
ránk hull arany fénye: a hit
minden időn átvilágít
tiszta csengők csilingelnek
reménye gyúl szíveinknek
reményt táplálunk szívünkben
nem felejt el minket Isten
kis fánk alá az angyalok
most rakják az ajándékot…

Kék hírek
Októberben a Vépi Körzeti Megbízottak
működési területén egy polgár ellen
szabálysértési feljelentés készült veszé-
lyeztetés kutyával szabálysértés miatt.
Két másik pedig összesen 35.000 forint
helyszíni bírságot kapott, ugyanis
gépjárművük forgalmi érvényessége
lejárt, valamint hatalmas járművükkel
nem közlekedhettek volna a 12 tonnás
súlykorlátozású jelzőtáblával védett
úton.   Vép KMB

A Hatos Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola programjai:

• December 4.,11.,18. – Adventi gyertyagyújtás reggel az aulában
• December 6. - Érkezik a Mikulás – DÖK
• December 17. 17:00 – A Tudás Fája Közalapítvány Jubileumi 

Rendezvénye
• December 22. 16:00 – Karácsonyi ünnepség 
• December 23. – Január 2. – Téli szünet 
• 2018. Január 3. – első tanítási nap

8
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BÁL VÉPIKRÓNIKA

Tűzoltó-hastánc a bálon
Két okból is frenetikusra sikerült a november 11-i tűzoltóbál. A nívós műsorban először a Jáde-lányok mutatták
meg hagyományosan, igazi keleti showban művészi zenei és táncprogramjukat, majd jött a meglepetés: hastán-
coltak a lánynak öltözött fiúk is,
vagyis a helyi tűzoltók, akik – mit
ne mondjunk – érdekesen
utánozták az előttük fellépőket. 

A közönség nagy tetszése
(röhögése) közepette parókákkal
„szépítve”, férfiasan rázták a hát-
sójukat, ugráltak, imitálták a
nagyokat. Tehát bármilyen felada-
tot kapnak, meg tudják oldani.
Most csak a tömlő hiányzott a
kezükből. De bejött a mutatvány
az egyébként 13. alkalommal tar-
tott bálon, melyet Kóbor Attila

parancsnok ajánlott a
nagyérdemű figyelmébe.

Kitettek magukért a láng-
lovagok szakácsai is,
ugyanis háromféle menüből
lehetett választani. A renge-
teg támogató jóvoltából
pedig igen sok ajándék
gyűlt össze a tombolára. A
zenét mindenki kedvére
Kámán László szolgáltatta.
Az idei őszi első bálon haj-
nalig mulatott a közönség.
Soha rosszabbat! Képünkön
a Jáde hastánccsoport,
illetve az imitátorok.    -gyz 

Foci: változó teljesítmény ősszel!
Vép háza táján legalább annyira változékony a csapat szereplése,
mint maga az időjárás. A sort a szomszédvári meccsel indíthatjuk,
ahol az utolsó pillanatokban kaptunk ki Vasszécseny ellen. Remek
játékot mutatva nehezítettük meg a Sárvár dolgát, sőt még gólt is
szereztünk ellenük, amit kevés csapat mondhat el. Győztünk az
ikervári  újonc ellen, bár ez egy szalmaszálon múlott. A csapat jelesre
vizsgázott akarásból. Szentgotthárdon aztán megint jött egy vereség,
amely nagyon fájt mindenkinek. Hiába, Szentgotthárd mindig
mumusa volt csapatunknak. Rábapatynak itthon viszont nem
kegyelmeztünk, és magabiztos játékkal hoztuk a kötelezőt! Közben
épült, szépült pályánk környéke. Elkészültek a lelátók is (képünk)!
Igazi kisvárosi stadion hangulata van pályánknak, és bízunk benne,
hogy ezzel vonzóbbak lesznek meccseink a közönségnek!

Hajrá Vép!  Pajor Tamás
9
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i m p r e s s z u m

Vépi Krónika (Vép Város Önkormányzatának lapja)   •   
Kiadó: Vép Város Önkormányzata  székhelye: 9751 Vép, Rákóczi utca 8.  (onkormanyzat@netkabel.net)  

•   Digitálisan elérhetőa www.vep.hu oldalon   •  Felelős kiadó: Kovács Péter polgármester    •    Lapzárta: minden hónap 15-én •   ISBN 2060-1832    

Felelős szerkesztő: Györe Zoltán (gyorez@gmail.com.) 

Csatlakozás az Európai Színházi Konvencióhoz 
A szombathelyi Weöres Sándor Színház – melynek sok vépi rajongója van – csatlakozott az 1988-ban alapított
Európai Színházi Konvencióhoz (ETC). Az erről szóló dokumentumot október 27-én a grúziai Tbilisziben ren-
dezett konferencián írta alá a színház képviseletében Réthly Attila főrendező és Németh Károly produkciós
menedzser. Az ETC testülete egyhangúlag szavazta meg a Weöres Sándor Színház tagfelvételi kérelmét, közölte
november 8-án lapunkkal Jordán Tamás, a színház igazgatója. 

Köztudomású, hogy Szombathely pályázik a 2023-as Európa
Kulturális Fővárosa címre, melyet sajátos eszközeivel támogat a
Weöres Sándor Színház. Ezért a hazai és a nemzetközi színházi életben
is igyekszik bővíteni szakmai kapcsolatait. Az is kiderült, hogy a jelen-
legi tagságot huszonöt különböző ország több mint negyven színháza,
kulturális intézménye alkotja. Színházunk az októberi konferencián
csatlakozott a Young Europe programhoz is, amelynek keretében
kétéves együttműködés során tematikus, ifjúsági előadásokat hoznak
létre közösen a berlini Deutsches Theaterrel és az amsterdami De
Toneelmakerij-al, hangzott el.  - gyz

Idősek kreatív foglalkozása
Az Idősek klubjában foglalkozás keretében kicsi üvegekre
ragasztottunk őszi falevelet, amelyet lelakkoztunk, így szép fényes
lett. Néhányan üvegeket horgoltak  körbe színes fonallal. A bennük
meggyújtott mécses szép hangulatot áraszt.

Viola
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