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Szépkorúak karácsonya
Mintegy száz 70 éven felüli hölgy és úr fogadta el az
önkormányzat meghívását arra a karácsonyi ünnep-
ségre, melyet december 14-én tartottak a vépi
művelődési házban.

A gyönyörűen feldíszített színházteremben
Kovács Péter polgármester köszöntötte meleg
szeretettel a város 379 idős korú polgárának
képviseletében megjelenteket. Tiszteletükre a 
Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI 
Trilla énekegyüttese Bodáné Szabó And-
rea karnagy vezetésével adott alkalmi 
hangversenyt.

A városvezető ezt követően virág-
csokorral köszöntötte a megjelentek kö-
zötti két legidősebbet, Novák Lajosné
Ili nénit, illetve Maróthy Józsefet. 
Beszédében szólt a karácsonyi készü-
lődésről, a nemrég itt járt Mikulás-
ról, melyből következik, hogy 
őt mennyire megérintette az 
iskolások éneke.

Mint mondta, ebben az időszak-
ban ki-ki igyekszik szebbé tenni 
portáját, és a város díszítése 
is megtörtént. Lassan 
megkezdődik a szeretet 
vendéglátás is, s már 
égnek a gyertyák az 
adventi koszorún. 
Tehát a várakozás és 
a szeretet jegyében 
telnek a napok, hogy 
jól érezzük magunkat. 

Építészeti biennálé 
Szép családi házak, 
köz-, és műemléki 
épületek, belsőépí-
tészeti megoldások, ipari létesítmények 
fényképei és tervei láthatók azon a 
kiállításon, melyet a harmadik 
Építészeti Biennálé alkalmával mu-
tattak be Vépen.

A kiállítást Ábrahám Ferenc, a 
Vas Megyei Építészeti Kamara elnöke 
nyitotta meg november 24-én. A rendszer-
váltás után 2004-ben határozták el, hogy
összegyűjtik, majd bemutatják a megyében dolgozó
építészek munkáit, mondta az elnök, akit Kovács
Péter polgármester, szintén építészmérnök köszön-
tött.

Az is kiderült, hogy a nehéz időszak után, 2016-
ban újra lett munkájuk az építészmérnököknek. 

S ez, a minőség, meg is látszik a 17 építész 30
alkotásán. – Méltó az anyag, hogy eligazodást

adhasson az építészeti kultúráról azoknak, akik
családi házat szeretnének építeni, régit felújí-  

tani vagy vállalkozásuk igényének meg-
felelő esztétikus és korszerű, energiataka-

rékos épületet kívánnak családjuknak, 
mondta az elnök. A tájékoztatásból kide-

rült: építő és építtető között kell kialakul-
nia a megoldásnak, melyben jól érzi magát

az ember, hiszen a ház életünk végéig
otthonunk lesz. Ennek eredménye lehet
a szép, tájba illő és energiatakarékos

megoldás. Ezért is fontos, hogy a kama-
ra kiállítása minden nagyobb tele-

pü-                        pülésre eljusson, miként a tervek
szerint jövőre új anyaggal fognak je-

lentkezni, tette hozzá Ábrahám Ferenc. 

Évzáró közös 
testületi gyűlés 

Mint egy nagycsalád, olyanná lett
a vépi és bozzai önkormányzat vezetőinek

és munkatársainak közössége, állapította meg
Kovács Péter vépi városvezető Héra-Csizmadia

Fanni, a szomszédos település polgármesterének társaságában a december
12-én tartott közös évzáró gyűlésen. A különleges és ünnepélyes alkalommal 
79-en ültek fehér asztalhoz vezetők, beosztottak és közmunkások, hogy együtt
fogyasszanak el egy finom vacsorát. 

4. Költségvetés   •    5. Kalendárium   •    6.  Egyház   •    11.  Vasparipák   •    14.  Karitász

folytatás a 2. oldalon

folytatás a 2. oldalon

2017 decemb_2017 maj  2017.12.16.  16:28  Page 1



AKTUÁLIS
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VÉPIKRÓNIKA

A 2016. és 2017. évben
született vépi 

gyermekek szüleinek
figyelmébe!

Módosította a képviselő-testület a
családalapítási támogatásról szóló
4/2016. (IV.1.) önkormányzati ren-
deletet. 

A 2016. és 2017. évben született
gyermekek után a módosított
feltételek szerint támogatás

igényelhető 2018. január 2-től
2018. február 28-ig. 

Az érintett szülők a www.vep.hu
oldalon tájékozódhatnak a módo-
sított rendeletről, vagy felvilá-
gosítást kérhetnek a Vépi Közös
Önkormányzati Hivatalban.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Építészeti biennálé 
Kovács Péter városvezető kiegészítésében áttekintette az elmúlt
évtizedek tervezői és megvalósítási stílusait, - a kockaházaktól a mai

nagytelkes, egyszintes
épületekig, a színezéstől a
hőszigetelési és ener-
giatakarékos technikákig.
Majd kitért rá, hogy a
náluk nemrég elkészült
helyi Települési Arculati
Kézikönyv ajánlásai nagy
segítséget nyújtanak az
építkezőknek abban,
hogy egy épület meg-
valósítása vagy áta-

lakítása az álomtól a valóságig miként lehet utcába vagy tájba illően
szép és kulturált. Mert ez jelenti a jövőnket Vépen is, tette hozzá.

gyz

folytatás az 1. oldalról

folytatás az 1. oldalról

Évzáró közös testületi gyűlés 
A kis műsorban Rábavölgyi  Mónika, Rozmánné Horváth Zsófia és
Jakab Csila énekelte el a Szent karácsony éjjelén című örökzöldet.

– Együtt dolgoztunk, sírtunk és nevettünk, mondta a polgármester
arra célozva, hogy ebben az évben is csak így lehetett megoldani a

feladatokat, így jutottak túl a gondokon. A jó munka végeztével most
van alkalom az ünneplésre, mondta. Egyúttal kifejezte reményét, hogy
a következő évben is működik ez az összefogás, ugyanis lesz elég ten-
nivaló. Ennek szellemében kívánt békés karácsonyt, szerető családot,
valamint jó egészséget és boldog újévet a jelenlévőknek.

.                                                              - VK- 

Változik az
ügyfélfogadási idő a

Vépi Közös 
Önkormányzati

Hivatalban
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2018. január 2-től az alábbiak
szerint változik a Vépi Közös Ön-
kormányzati Hivatalban az ügy-
félfogadási idő:

HÉTFŐ: 13:00 - 16:00

KEDD: 8:00 - 12:00

SZERDA: 8:00 - 12:00

CSÜTÖRTÖK: 13:00 - 16:00

PÉNTEK: nincs ügyfélfogadás.
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Adventi gyertyagyújtások
Ismét eljött az advent, s vele a gyertyagyújtások ideje, így köszöntötte Kovács Péter polgármester a jelenlévőket
december 3-án, amikor az első gyertyát meg-
gyújtották azon a hatalmas koszorún, melyet a
DASzK tanulói készítettek a város lakossága
részére. 

A városvezető azt kérte a jelenlévőktől, hogy
az ünnepre készülődve gondoljanak azokra az
embertársaikra is, akiknek nincs lehetőségük
arra, hogy szeretteikkel együtt ünnepeljenek.
Segítsük egymást a szeretet ünnepén, mondta.
Az alkalomból Iszakné Koszorús Judit szavalta
el Móra László: Karácsony édes ünnepén című
versét.
A második alkalommal a városvezető a remény

gyertyájának meggyújtásakor arról beszélt,
hogy ilyenkor piros ruhás angyal száll le és
összegyűjti a szeretetet, a jóságot és az örömöt.
Teli kupáját felviszi a mennybe. Ebből készítenek csillagokat az angyalok. Ezeket a boldogságcsillagokat min-
denki láthatja, aki esténként az égboltra néz. Ezt követően a jelenlévők együtt énekelték el az adventi éneket.                  

Szépkorúak karácsonya
Most örömünnep következik, hiszen újszülött jön világra. És ez a zsivaj nagy öröm, miként az unokák és
dédunokák jelenléte a családban is a születést, vagyis a szent napot, a karácsonyt jelenti. Készüljenek a kará-

csonyra és beszélgessenek,
mondják el gondjaikat és prob-
lémáikat is, tette hozzá. Ezen
gondolatok után kívánt áldott és
örömteli karácsonyt a jelenlé-
vőknek az akkor még nem
jelenlévő, de később megérkező
Németh Tamás atya nevében is.

A műsor második részében
Lakics Istvánné mesélt egy
édes-szomorú karácsonyi törté-
netet, melynek lényege, hogy
egy szegény településen Istenes
András csak három karácsony-
fát vághatott ki, s azt is meg-
parancsolták, hogy kettőt kinek
kell adnia, míg a harmadik az
övé lehet. Ám a harmadikból
mindig adott egy-egy ágat a
vele azonos sorsúaknak, mire

neki csak egy vékony ágacska maradt. És ez is boldoggá tette, – hiszen ma én voltam a karácsony, engem jelölt
ki az Úr erre a feladatra, mondta. Iszakné Koszorús Judit pedig gyerekkorunk álmáról verselt, „Hol vagy kará-
csony?” címmel. 

Az ünnepséget az is örömtelivé tette, hogy az önkormányzat négyezer forint karácsonyi támogatásban
részesítette a szépkorúakat, akik estébe nyúlón beszélgetéssel harapni- és innivalóval kellemesen töltötték ide-
jüket                                                 gyz   

folytatás az 1. oldalról

ADVENT VÉPIKRÓNIKA
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PENZÜGYEK

A jövő évi költségvetésről
Első olvasatban tárgyalták közös gyűlésükön Vép és Bozzai önkormányzati képviselői a város, így a közös
intézmények 2018. évi költségvetési tervezetét december 7-én.

A város és az intézmények vezetői úgy számoltak, hogy a kiadások 670 millió 415 ezer 728 forintot tesznek
majd ki a 662 millió 591 ezer 372 forintnyi bevétellel szemben. Ebből az derül ki, hogy nyolcmilliónyi hiány
mutatkozik a tervezetben, melyre megoldást kell találni.

A képviselők Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi osztályvezető előterjesztésében részletes tájékoztatást
kaptak a beruházási (287 millió 737 ezer forint) és felújítási ( 27 millió 150 ezer forint) elképzelésekről. Sorra
vették az intézmények és a város legfontosabb fejlesztési elképzeléseit. Ezek közt kiemelten szerepel például a
megépítendő bölcsőde ügye, melyre pályázati pénzből 80 milliós állami támogatást kapott Vép, valamint a Zöld
Város pályázaton megnyert 150 millió. Szó esett a leendő tornacsarnok megépítéséről, annak előzetesen
ötmilliós költségéről is. A legnagyobb gondot most a bölcsőde ügye okozza, mert a bevállalt 45 millió forintos

önerő is kevésnek bizonyult az
épület megvalósítására. 

Kovács Péter polgármester nem
tehetett mást, mint levélben fordult
az illetékes kormányzati fórumok-
hoz, a Vas Megyei Közgyűlés
elnökéhez annak érdekében, hogy
tudassa: a város képviselői kitar-
tanak a kormányzati szándék mel-
lett, hogy segítsék a kisgyermekes
édesanyákat újra munkába állni, de
ahhoz, hogy a terv megvalósulhas-
son, többlet támogatásra van szük-
ség. Amennyiben ez mégsem jön
létre, egy szerényebb megoldással

kell a kisgyermekek elhelyezéséről gondoskodni.
Ami az említett nyolcmilliós hiányt jelenti, ennek lefaragása az intézmények általi igények újbóli áttekin-

tésével megoldható, határoztak a képviselők. Megoldást jelenthet például a művelődési házra fordítandó
fejlesztések részbeni megvalósítása, illetve átütemezése.  –  Egy biztos, az önkormányzat továbbra is egyensú-
lyi költségvetést kíván létrehozni, takarékos gazdálkodás megvalósításával, közölte a városvezető. 

A tanácskozáson a 15 napirendi pont közt áttekintették például a hulladékgazdálkodás, a reklámok és rek-
lámhordozók elhelyezésének ügyét és módosították a családalapítási támogatásról szóló rendeletet.          -gyz   

4

VÉPIKRÓNIKA

Boldog karácsonyi
ünnepeket  

és  eredményekben gazdag 

új  évet  kíván a

VASBER Zrt.

Gyermekeink
biztonságáért

Ismétlődően felmerülő probléma, hogy az
óvoda kapuját a szülők elfelejtik lezárni.
Némely leleményes gyermek ezt kihasz-
nálva, szeretne önálló programot végrehaj-
tani az óvodán kívül, mit sem törődve
azzal, hogy a környéken jelentős forgalom
van és egyéb veszélyek is bekövetkezhet-
nek.

Elindítottuk egy gyermekbiztos kapuzár
beszerzését, de addig is kérjük, hogy foko-
zottan figyeljenek a kapuzár kezelésére.

- önkormányzat-
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ADVENT

Adventi kalendáriumból ajándék
Éppen öt éve találta ki Kovács Péter polgármester, hogy készüljön egy hatalmas adventi kalendárium a

Városháza elé, melynek fiókjaiból édességet, kis ajándékokat vehetnek ki a gyerekek decemberben. 
Az első ajándékokat az idén is ebből kaphatták meg a kicsik éppen december elsején. Ezúttal Szijj Vilmos

alpolgármester köszöntötte egy Télapóváró verssel a Vadvirág Óvoda Pipitér csoportját. A csöppségek tágra nyílt
szemekkel csodálkoz-
tak rá a kis ablakokra,
melyek nyitása után
finomságok is jutottak
nemcsak az ablak-
nyitóknak – Császár
Rózának, Gyöngyösy
Melisszának és Kene-
sei Barnabásnak – ha-
nem a többieknek is.
Nagy örömükben kö-
szönetképpen el is
mondták a jelenlé-
vőknek Donászi Mag-
da: Télapó ünnepén
című versét.

S ezt az örömet a
hónap minden napján
megélhették az abla-
kokat nyitogatók

– gyz

VÉPIKRÓNIKA

Békés 

karácsonyi ünnepeket 

és boldog új évet

kívánunk

Szilágyi Domonkos: Karácsony

A puha hóban, csillagokban,
Az ünnepi foszlós kalácson,
Láthatatlanul ott a jel,
Hogy itt van újra a 
KARÁCSONY.

Mint szomjazónak a pohár víz,
Úgy kell mindig e kis melegség,
Hisz arra született az ember,
Hogy SZERESSEN és
SZERESSÉK.

S hogy ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen 
KARÁCSONY.

Szilágyi Domonkos versével
szeretnénk  mindenkinek békés és
boldog karácsonyt kívánni 

GyZ, VaRya, BTK

5

A Vadvirág óvoda programjai
Január  18-án  téli kiállításmegnyitó. 

P á l y á z a t
Vép Város Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot
hirdet a Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda óvodavezető
beosztás ellátására. Részletek a www.vep.hu és a kozi-
gallas.gov.hu oldalakon.
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EGYHÁZVÉPIKRÓNIKA

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

ügyvéd fogadóórája (előzetes 

egyeztetés alapján!)
18.00–19.00    Gyógytorna Ildivel
Kedd: 
16.30–19.30    Foltvarró szakkör (páratlan héten)
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:
Január 14. Tudásünnep 2018.

Intézményünk január 8-ig szabadság
miatt zárva tart!

Megértésüket köszönjük!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

Egyházközségünk programjai
December 24-én, advent 4. vasárnapján csak reggel 8 órakor
lesz szentmise templomunkban. December 24-én délután 4
órakor kezdődik a karácsonyi misztériumjáték, az un. "Jézuska-
várás". Jézus születésének történetét a minisztránsok és a
hittanos gyermekek adják elő. Mindenkit szeretettel várunk!
Szenteste éjfélkor ünnepi szentmisével köszöntjük a
megszületett Megváltót. Akinek lehetősége van rá, jöjjön el
erre a szép és meghitt ünnepre! December 25-én, Karácsony
ünnepén vasárnapi miserendet 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, szerdán, Szent
János apostol ünnepén egész napos Szentségimádás lesz temp-
lomunkban 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 Képviselő-
testület tagjainak és a minisztránsoknak a közös imaórája,
majd 1/2 6 órakor szentségeltétel és szentmise lesz. A szent-
mise után borszentelést tartunk Szent János apostol és
evangélista közbenjárását kérve. December 31-én, vasárnap
az este 1/2 6 órakor kezdődő szentmisében adunk hálát az
elmúló 2017. esztendőért, annak minden áldásáért és
kegyelméért. A szentmise végén felajánljuk városunkat Jézus
Szentséges Szívének és a Boldogságos Szűzanya Szeplőtelen
Szívének. Január 1-jén, Újév napján a Boldogságos Szűz
Máriát, Isten Anyját ünnepeljük. Ezen a szép ünnepen reggel 8
órakor és este 1/2 6 órakor kezdődnek a szentmisék. Január 6-
án, szombaton Vízkereszt ünnepe lesz. Január 13-án,
szombaton a Boldogságos Szűz Mária fatimai kérésének eleget
téve engesztelő napot tartunk. Igyekezzünk egész nap böjttel,
imádsággal engesztelni Szűz Mária Szeplőtelen Szívét a
bűnökért és megbántásokért! Az esti szentmise előtt 3/4 5 órai
kezdettel rózsafüzért imádkozunk, majd a szentmise keretében
ünnepélyes körmenettel hordozzuk körül Mária Szeplőtelen
Szívének kegyszobrát. A körmenetre gyertyát, vagy mécsest is
hozzunk magunkkal! Minél többen halljuk meg Mária kérését
és vegyünk részt ezeken az engesztelő ájtatosságokon! 

Hálásan köszönöm mindazoknak, akik munkájukkal, anyagi
támogatásukkal, jó tanácsaikkal és imáikkal segítettek egy-
házközségünket 2017. évi tervei és feladatai megvalósításában!
Különleges szeretettel köszönöm minden jóakaratú embernek,
aki hónapról hónapra perselyadományaival, személyesen eljut-
tatott, vagy banki átutalással küldött bőkezű támogatásával
segítette a szép templomunk külsejének és tetőszerkezetének
mielőbbi felújítását!  
Városunk minden lakójának szeretettel kívánok kegyelmekben,
boldogságban gazdag ünnepeket és Isten áldását az előttünk
álló újesztendőre!

Németh Tamás plébános
6

Haláleset: Pintér Lajosné    sz. név:
Németh Erzsébet   (1934)   Rákóczi u.
139.   •   Fekete István   (1927)    Petőfi
u. 19.   •   Bódis Gyuláné    sz. név:
Horváth Judit  ( 1959)   Szent Imre u.
36-38.

Anyakönyvi hírek 

Születés: Takács Tibor és Horváth
Renáta fia Bendegúz   • Takács Márton
és Nagy Viktória fia Benedek
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AKTUÁLIS VÉPIKRÓNIKA

Jótékonysági adventi forgatag
A karácsonyi ünnepsor már a Jótékonysági Adventi Forgataggal megkezdődött november 24-én.  A Hatos
Ferenc Általános Iskola szülői közössége immár hagyományosan vendégül látta a város lakosságát azért, hogy
azokat a családokat támogassák, melyekben hiányzik az egyik szülő, s valamely gyermekük még az iskola
tanulója, mondta köszöntőjében Eredicsné Horváth Lenke, a közösség vezetője.  

A színes műsor – a művészeti iskola társastáncosai, Takács Andrea és Hajós Judit, valamint az X-faktoros
Kovács Pál énekesek, a BioRitmus zenekar – a minden ínyencségre kiterjedő vendéglátás megtette hatását:
tömeg gyűlt (képünk) a Városháza előtti ünnepi térre. Kitettek magukért a finomságokat kínáló sütő-főző asz-
szonyok, volt forralt bor és tea, kézműves termékek garmadája, méz és gyertyák, koszorúk, nívós kosarak,
ajándéktárgyak. Mindehhez a soha nem hiányzó karácsonyi dallamok adták meg az ünnepi hangulatot. A
szervezők munkáját dicséri az is, hogy szép summa gyűlt össze a már említett családok karácsonyának szebbé
tételére.     
A szervezők megköszönik minden önkéntesnek, résztvevőnek és adakozónak, hogy munkájukkal, jelenlétükkel
emelték a jótékony rendezvény színvonalát. gyz

7

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket

és eredményekben gazdag új évet kíván

a KIS ALMÁS Bt.

Városunk 
minden lakójának

békés, boldog 
karácsonyt és

egészségben, 
sikerekben gazdag

új esztendőt
kívánnak a Vépi

Vadvirág
Művészeti

Óvoda dolgozói!
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HÁLAIMAVÉPIKRÓNIKA

Ó esztendő utolsó napján
estvéli hálaadásra

Im az esztendőnek végére érkeztünk,
kik e' szent templomban összegyülekeztünk.
Istenünknek hálát adni,
ez ó évet befejezni,
Úrjézust imádni.

Adjunk méltó hálát a' nagy teremtőnek,
a'ki megengedte jó végét ez évnek,
tűztől-víztől, jég essőtől, 
oltalmazott a' veszéltől
és minden inségtől

Mária nagy Anyánk nézd hálás szívünket
a'mellyel ez évben tiszteltünk tégedet.
Szárnyad alá végy gondodba,
hogy szent fiad országába
juthassunk valaha.

Szent Háromság Isten a'ki lakol menyben
Imádtassál tőlünk mindenkor 's végtelen.
Viseld gondunkat míg élünk,
holtunk után add megérnünk,
hogy téged dicsérjünk.                                                     

Lejegyezte: Dömötör Gábor

8

„Tűztől-víztől, jég essőtől”
A naptári év utolsó napján a katolikus egyház hálaadó
szentmisével köszöni meg a Teremtőnek az egész év minden
eredményét, sikereit, szép eseményeit.  Hálatelt szívvel mond
imát, hogy az elmúlt évben nagyobb természeti katasztrófáktól
megkímélte a település lakóit. Ez a hálaadás nem a mai egyház
által indított cselekmény, sokkal inkább jellemző volt az elmúlt
századokra. Őseink nemcsak az év végével, de gyakorta egy-
egy sikeres esemény után is szentmisével, imákkal és
énekekkel adtak hálát a Jóistennek.
A vépiek emberemlékezet óta éneklik az alábbiakban közölt
hálaadó éneket, egy év végi szentmisén sem mulasztották el
eléneklését. Ha nem szerepelt a liturgia énekei között, akkor a
szentmise végén „összegyülekezve” külön énekként imád-
kozták.
Eredete sokak szerint Gerencsér Istvánhoz, a „Mesterhez”
köthető, de jelenlegi kutatásaink szerint nem Ő – ami az
érdemeiből semmit sem von le – hanem elődje Dávid György
jegyezte le Vépen 1839 körül. Kottagyűjteményének első
kötetében szerepel. A kötet címe: A szent misének minden
részeire offertoriumra, kommuniora alkalmaztatott énekek
többféle formákban mellyek össze írattak több években Dávid
György által Vépben.1839. ( Dávid György nemcsak
iskolamester, kántortanító volt, de ő volt a település jegyzője,
postamestere, s amint egy régi jellemzésében olvasható, „min-
den harmadik családnál keresztkoma”.)                         

Dömötör Gábor

Békés karácsonyi 
ünnepeket és boldog
ú j  éve t  k í vánok 

minden vásárlómnak.
Pálma virágbolt,

Varga Tamás és 
családja

Igazgatási
szünet 

Tájékoztatjuk tisztelt ügy-
feleinket, hogy Vép Város
Önkormányzat képviselő-
testülete igazgatási szünetet
rendelt el a Vépi Közös
Önkormányzati Hivatalban
2017. december 27-től
december 29-ig. 
Haláleset anyakönyvezése
ügyében kérjük hívják a
hivatalt az 543-067-es tele-
fonszámon.

Vépi Közös Önkormányzati
Hivatal
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KÖSZÖNTÉS VÉPIKRÓNIKA

Önkormányzati nyugdíjasok találkozója
Az önkormányzati intézmények korábbi, ma már nyugdíjas dolgozóit köszöntötték a város vezetői november

20-án. Kovács Péter polgármester szerint továbbra is tartják a hagyományt, hogy beszélgessenek azokkal,

akikkel együtt dolgoztak a korábbi években, évtizedekben. Az ilyen fehér asztal melletti találkozók alkalmasak
arra, hogy felidézzék az emlékeket, szóljanak azokról az eredményekről, melyeket együtt értek el, illetve
tájékoztassanak a későbbi történésekről.  Örömét fejezte ki az együttlétért. Kitért rá: nagy dolgokat vittek végbe,
több avatás volt az idén, mint korábban, mondta. Tájékoztatott az óvoda és az iskola eredményeiről, a növekvő
gyermeklétszámokról, valamint a leendő bölcsőde megépítésének pályázati körülményeiről. – Reméljük, hogy
megépül a bölcsőde a rendelkezésre álló pénzből, mert nagy szükség van erre az intézményre, mondta. Szólt
arról is, hogy az útfelújítások mellett sikerült felújítani a Városházát is, melyben 21. századi, kulturált
körülmények között dolgozhatnak munkatársai.  Invitált is mindenkit, hogy nézzék meg az épületet belülről is.

Ezt követően megvendégelték a jelenlévőket, akik jó hangulatban, kötetlen beszélgetéssel töltötték el a
délutánt.   -gyz 

Kék hírek
Novemberben a vépi
körzeti Megbízottak
működési területén egy
személyt biztonsági intéz-
kedésként a szombathelyi
Markusovszky kórházba
szállítottak, mert laká-
sában rosszul lett.

Vép KMB.

9
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MIKULÁSVÉPIKRÓNIKA

10

Hohohóó….jók voltatok?
…Igen, jók voltunk Mikulás bácsi, felelték a gyerekek az iskolában, óvodában és a baba-mama klubban is
december 6-án, amikor a nagyszakállú meglátogatta a gyerekeket.

A Hatos Ferenc Általános Iskolában a 3/A-ban és az 1/E-ben verssel is köszöntötték a Mikulást, aki még azt
is megkérdezte, hogy melyik tantárgyat szeretik a legjobban a nebulók. Érdekes módon mindkét osztályban a
matematika volt a válasz. Bizonyságul az elsősök azonnal meg is oldottak egy nehéznek tűnő fejszámolási
példát. ( Szégyen ide vagy oda,  mi felnőttek erre nem lettünk volna képesek!)  Egyébként mindenki jó volt egész

évben, így aztán a félelmetes krampuszoknak ki kellett
osztaniuk az ajándékot. 

Az óvodában várták talán a legnagyobb izgalommal
a vendéget. Bátrak voltak a gyerekek, még a
legkisebbek is vidámak voltak. A barátságos Mikulás
szép szóval vigasztalta, kérdezgette őket. Persze
megtette hatását a kicsik éneke, verselése is, melyeket
a nagyszakállú édességekkel, ajándékokkal viszon-
zott.

A baba-mama klubban a nagyszakállú először kör-
bejárva köszöntötte a háromhetes Takács Bendegúzt
(képünk), majd örömmel osztogatta ajándékait. Még
egy kis Mikulás is termett az alkalomra, ugyanis a
kilenchónapos Varga Márk is mikulásruhába volt
öltöztetve. 

A télapó nagyon elfáradhatott, mert másnap már
nem ért oda a nyugdíjasklubba, de ajándékot minden-
ki kapott, amikor névnapokat, Miklós-napot és
születésnapokat ünnepeltek.                              -gyz
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VASPARIPA VÉPIKRÓNIKA

Tömegek a motorkiállításon
Kinőtte a Vépi Nosztalgia és Hobbijármű Egyesület az immár 10. alkalommal rendezett kiállítás helyszínét. A
művelődési házban moccanni sem lehetett a november 26-i bemutatón (nagy kép), ahol megjelent „Mister

Pannónia”, vagyis Fóti Gyula, a hobbimotorosok országos elnöke, akit nagy szeretettel köszöntött Virágh Árpád
( kis képen Fóti Gyulával) .

Az sem véletlen, hogy az elnök „mindent a szemnek, semmit a kéznek” felszólítással élt, ugyanis milliós
értékű vasakat vonultattak fel a bemutatón, melyek szinte mindegyikét évek, évtizedek alatt hatalmas munkával
újítottak fel tulajdonosaik. Van köztük 1939-ben gyártott Sachs is. A motorcsodák közt ezúttal a volt szovjet
gyártmányú kétkerekűek – Izs 49 s egy felújításra váró Moszkva K55-ös  – kerültek reflektorfénybe. Igazából
azonban a magyar Csepelek, Danúviák és Pannóniák dobogtatták meg a benzinfüstöt és sebességet szeretők
szívét. Nem véletlenül, hiszen az oldalkocsis, zsír újnak tűnő Csepel több milliót kóstálna, ha meg lehetne venni.

Kovács Péter polgármester köszöntőjében hangsúlyozta: a motorosünnep szorgalmat, jóságot, erőt adó szép-
séget jelent az alkotóknak és a rajongóknak egyaránt. Az évek óta országos visszhangot kiváltó rendezvényen
Fóti Gyula elmondta: ő katonaként 27 éve egy visegrádi találkozón ismerkedett meg a motorosélettel, majd vett
egy Pannóniát. Boldog, hogy belecsöppent ebbe az országosan baráti társasággá alakult küllős, krómos,
színkódos, benzines világba, melyből hatalmas közösség nőtt ki. S ennek a közösségnek eminens tagja a vépi
csapat, mondta. 

A felhozatalhoz ezúttal is méltó volt a műsor. Illett Takács Andrea énekes 220 felett… (Neoton Família) dala
éppúgy, mint a Jáde Hastáncosainak felnőtt és Gyöngyöcskéinek frenetikus bemutatója. 

A közönség szavazása szerint a legszebb motor Győrvári András 250-es oldalkocsis Csepelje lett, másodikként
Málovics Csaba Jawa oldalkocsisa futott be, míg a harmadik helyet Orbán Csaba Hercules-Sax Historic Racerja
szerezte meg. Gratulálunk!        - gyz

11
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ISKOLAVÉPIKRÓNIKA

A Hatos Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola 

programjai:
Január 3. – Téli szünet utáni első tanítási nap
Január 12.  13 óra – Megemlékezés a Don-kanyarban 

elesettekre
Január 26. – Az első félév vége
Január 29. – A második félév kezdete 
Február 2. – Félévi bizonyítvány osztása
Február 2. 17 óra – A Művészeti Iskola félévi 

vizsgaelőadása

12

„Vizes-VB “ a Hatosban
Hatalmas képeken örökítették meg az idén nyáron, Budapesten rendezett vizes-világbajnokságot a Hatos Ferenc
Általános és Művészeti Iskola kézműves tanulói.

A plakátszerű festménye-
ken és rajzokon valóság-
gal megelevenednek a
műugrás-, a szinkron-
úszás-, az úszás- és a vízi-
labdaversenyek. 

Molnár Krisztina isko-
laigazgató oklevéllel és
szóbeli dicséretekkel is
jutalmazta, a mintegy 30
kis művészt, akik ideál-
modták a versenyeket, a
küzdelmek fílingjét. A
megnyitóra, Vépre várták
Kiss Csaba Európa-baj-
nok és VB-ezüstérmes
vízilabdázót, aki egyúttal
a szombathelyi Aligátorok
edzője is. A neves sporto-
ló azonban betegsége
miatt nem tudott részt
venni a kiállításmegnyi-

tón.
Saly Rita tanárnő, a művészeti iskola tanára elmondta:

a sport jó témája a művészi megörökítésnek, ám ezúttal
viszonylag nehéz volt a feladat a hatalmas méretek miatt.
Mégis újszerű, csoportos munkát jelentett az alkotóknak.  

Az alkalomból egyúttal kihirdették „Az év emlőse a
mogyorós pele” rajzverseny győzteseit is. A két első
helyezett Boldizsár Beatrix 4.B, illetve Németh Liza 7.A
lett. Ezüstérmet Sárközi Fanni, bronzot pedig Antal
Ármin kapott. Gratulálunk!                       

gyz
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MOZAIK VÉPIKRÓNIKA
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Polgármesteri napló 
2017. december

2017.11.16. Répcelak, kisvárosok pol-

gármestereinek fóruma

Települési arculati kézikönyv

lakossági fóruma

Gencsapáti: Leader-egyesület fóru-

ma

2017.11.19. Mozgássérü l t - spor tnap

megnyitó az FM DASzK-ban

2017.11.20. Önkormányzati nyugdíjasok

találkozója

2017.11.21. Járási rendőrkapitányság

tájékoztató fóruma

2017.11.23. Megyeháza polgármesterek-

jegyzők fórum

2017.11.24. Építészkamara vándorkiál-

lítás-megnyitó Vépen

Iskolai SZM adventi forgatag

2017.11.26. Veteránmotoros-kiállítás

megnyitó

2017.11.30. Kétnapos esélyegyenlőségi

tanulmányút Norvégiába

2017.12.01. Az adventi naptár első

ablakának kinyitása

2017.12.02. Foci szezonzáró

2017.12.03. Adventi koszorú első

gyertya: Iszakné Koszorús Judit szavalt

2017.12.04. Bozzai szeretet-vendéglátás

2017.12.07. 9:00 Vas Népe: TOP 100

Testületi ülés

2017.12.08. 10:00 Bük-Önkormányzati

tudományos konferencia

16:00 Vas Megyéért Egyesület

évfodulós rendezvénye a megyeházán

2017.12.09. Karitász-teadélután

2017.12.10. Második gyertya – közös

ének

2017.12.11. TÖOSZ évzáró vezetőségi

gyűlés Budapesten ˙ Ä w É à à ?  u ° ~ ° á  ~ t Ü ö v á É Ç ç |  ≤Ç Ç x Ñ x ~ x à  ° á  u É Ä w É z  Ø }  ° ä x à
~ • ä ö Ç Ç t ~  t  EC  ° ä x á  f t Ä ä t à É Ü  Z ç ™ z ç á é x Ü à ö Ü  w É Ä zÉ é ™ |

Kellemes karácsonyi  ünnepeket  é s  
boldog új  évet  k ívánunk minden  
meglévő é s  leendő vendégünknek.

A Mad Mex várja a mexikói ízvilág kedvelőit!
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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FELAJÁNLÁSOKVÉPIKRÓNIKA
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Karitász-teadélután
– Együtt lenni és boldogságban építeni a család és a nagyobb közösség, vagyis a szeretet házát, csodálatos

dolog. Ebben a tevékenységben, hatalmas energiával tölt el bennünket, a Jóisten szeretete. Így üdvözölte Németh

Tamás atya, ( kis képünk) a jótékony célú teadélután résztvevőit, melyet a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
Vépi Csoportja rendezett december 9-én. 

Tamás atya meleg szeretettel köszöntötte a művelődési ház nagytermében megjelenteket. Külön kitért az
ünnepi műsor nyitányában fellépett Vadvirág Óvoda Csillagvirág csoportjának kedves táncára, verseire, énekére,
mondván „övék az Isten országa”. Hozzátette: jó együtt lenni és építeni a bizalmat ebben a családban, melynek
motorja Tóth Henriett, akinek külön köszönte munkáját.

A nívós műsorban az adventi kultúrkörhöz tartozó énekek csendültek, versek és egy mese is elhangzott. Nagy
sikere volt az óvónők – Rábavölgyi Mónika, Rozmánné Horváth Zsófia és Jakab Csilla – Szentkarácsony éjjelén
című dalának, majd Hende Lajosné Vali csengettyűs meséjének. Színvonalasak voltak Tóth-Vásárhelyi Ilona
alkalomhoz illő dalai, Lakics Istvánné Útravaló című meséje pedig tanulságos és elgondolkodtató volt. Iszakné
Koszorús Judit, a művelődési ház igazgatója még egy filmet is vetített, mely Győrvári Editnek, az
Egyházmegyei Karitász egyik megalapítójának tetteit elevenítette fel.

A tombolához rengeteg felajánlás érkezett, melynek bevételét a rászorulóknak ajánlották fel. Az estébe nyúló
rendezvény vendéglátással és jókedvű beszélgetéssel zárult.               -gyz   

Foci: szezonvég bankettel
A szezon vége nem sikerült fényesre a vèpi focicsapatoknak. Az utolsó hazai meccsen kikaptunk Kőszegtől, ez

a meccs fájó pont marad, hiszen értékes három pontot vitt el tőlünk a vendég. A javítás Vasváron sem sikerült
és a szezon talán legrosszabb játékával maradtunk alul. Jókor jön tehát a téli szünet mert lehetőség lesz rendezni
a sorokat és újult erővel nekivágni a tavasznak.

December 2-án tartottuk, a hagyományosnak mondható év végi bankettet, amelyen több korosztály és a
szurkolók vezetősége is jelen volt. Az estét Németh Attila VSE-elnök beszéde nyitotta, majd sorra következtek
a korosztályos edzők Dancs Zoltán, Pajor Tamás, Mittelstiller Csaba és természetesen polgármester úr is
elmondta gondolatait, csapatunk szerepléséről. Ezt követően egy finom vacsorát fogyasztott el a társaság és
megbeszéltük az őszi szereplést. Mindenki jól szórakozott, lehetőség nyílt minden apró felmerülő kérdés megvi-
tatására is. A szezonnak ugyan vége, de már készülünk az előttünk álló tavaszra, amely remélhetőleg sikerekben
gazdag lesz, akár csak az újév. Hajrá Vép!      -pt
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JÓKÍVÁNSÁG VÉPIKRÓNIKA
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Békés, boldog karácsonyt 
és sikerekben gazdag 

új esztendőt kíván
Tóth István kereskedő 
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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) 

Kellemes karácsonyi ünnepeket

és békés, boldog új évet kívánnak

a város minden lakójának 

az önkormányzat

vezetői és dolgozói,

valamint a Vépi Krónika 

munkatársai

Békés karácsonyt és boldog új
évet minden  kedves vásár-

lómnak és vendégemnek. 
TITOK diszkont

Állás-
hirdetés

A Hatos Ferenc
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti
Iskola felvételt hirdet
karbantartói munkakör
betöltésére határozatlan
idejű teljes állásra,
azonnali kezdéssel. 
Érdeklődni lehet sze-
mélyesen az intézmény
vezetőjénél, Molnár
Krisztinánál.  

Retro-találkozó
Mintegy hetvenen vettek részt azon a találkozón, melyet november 25-én rendeztek a művelődési házban. 
A disco-buliban felelevenítették a régi időszak barátságait, élményeit, melynek aláfestéséül elmúlt
évtizedek zenéje szolgált. Derdákné Rózsa Hajnalka városi képviselő elmondta: nagy örömére szolgált,
hogy az idősebb generáció tagjain és a középkorúakon kívül sok fiatal is elfogadta meghívásukat. 

Ez ösztönzi arra a szervezőket, hogy jövőre városi retrotalálkozót szervezzenek. A cél az, hogy a fia-
talokat bevonják a város kulturális és közéletébe is. 
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