
Karácsonyi produkciók: angyalok szálltak közénk 
Jóleső melegség köszöntött ránk a Vadvirág Óvoda csengős-bongós karácsonyi műsorának láttán, hallatán decem-
ber 19-én. Méltó volt a bevezető, a Szent karácsony éjjelén című dal, melyet három óvónő, Rábavölgyi Mónika,
Rozmánné Horváth Zsófia és Jakab Csilla adott elő. 

Kedves műsorukkal az óvodások nemcsak saját szívüket nyi-
tották meg az ünnep befogadására, hanem szüleik, testvéreik,
vendégeik szívét, lelkét is. A misztériumjáték szeretetreméltó
eljátszása, helyenként önfeledt pajkossága megmosolyogtatta a
jelenlévőket.     

– A karácsony attól is szép, hogy a várakozásunk végét hozza
el, amiért sürögtünk, forogtunk már hetek óta mondta köszöntő-
jében Szalai Katalin óvodavezető. Szavait igazolták a műsorszá-
mok, a gyermekek előadásán érezhető volt, hogy megértették az
adventi gondolatot. Szükség van elcsendesedésre, megnyugvásra,
mondta. S ez a nézők lelkében minden bizonnyal megtörtént. 

Sikeres év után, 
új feladatok előtt

Ha a város tavalyi évéről beszélünk, akkor
mindenképpen elsőként a múltról kell szólni, a múlt-
ról, a város évfordulóiról. 500 éve annak, hogy az
Erdődy családhoz kerültek a Vép környéki birtokok
és 800 éve, hogy Vép neve említésre került a Vasvári
Káptalan birtokait felmérő okiratban. Ezek a
történelmi dátumok hihetetlen időtávba nyúlnak
vissza, egyben nagy felelősséget, iránymutatást
adnak a mai és a jövőbeni terveink megalkotásában.
Ezek a múltbéli mérföldkövek, köteleznek bennünket
arra, hogy a jelenben is annak szellemében alkos-
sunk, hogy ez a történelem számára fennmaradjon. A
megemlékezések során díszpolgári címet kapott a
várostól gróf Erdődy László.

Mozgalmas év volt 2017, nagy változásokkal,
melyekből jó pár a polgárok részére láthatatlan, de
mindenképpen meghatározó a város életében. 

Január 1-jétől jelentős változások álltak be
intézményeinknél, a fenntartás mellett az iskola
működtetése is a tankerülethez került, az önkor-
mányzati hivatalban pedig döcögve bár, de elindult
az ASP rendszer, ami a központi elektronikus pénz-
ügyi rendszert, majd az igazgatás, a dokumentálás
területén is központosítást jelent. 

Kicsit tartottunk attól, hogy az iskola „elvesztése”
negatívan érinti a közösség életét, de szerencsére a
kapcsolat továbbra is változatlanul naprakész és
gyümölcsöző. Itt meg kell köszönnöm a
Szombathelyi Tankerület, mindenekelőtt Fodor
István igazgató mindenben segítőkész hozzáállását.
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Év embere: közönségdíjas
dr. Garda Károly

Nagy megtiszteltetés érte dr. Garda Károly vépi gyer-
mekorvost, aki az Év Vasi Embere díj megyei szava-
zásán a legtöbb voksot kapta a megye közönségétől. Az
elismerést január 16-án adta át Majthényi László, a Vas

Megyei Közgyűlés elnöke és dr. Balázsy Péter megyei
jegyző a Megyeházán (képünkön).
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Városi 
szilveszteri bál

Ugyan már lassan elfelejtjük az óévi
szórakozásokat, de mégis el kell mon-
dani, hogy a városi szilveszteri bál
nagyon jól sikerült. Ez azt is jelenti,
hogy igény van erre a rendezvényre. –
A bálteremben 124 fővel zártuk az évet,
a Dancing Duó zenekar volt ismét a
hangulatfelelős, és volt tűzijáték is.
Aminek nagyon örülünk egyre több
fiatalt tudunk bevonni ezekbe a ren-
dezvényekbe, közölte Derdákné Rózsa
Hajnalka önkormányzati képviselő,
főszervező. A buli 20 órakor kezdődött
és hajnali fél ötig tartott, de a kitartób-
bak reggel hatig maradtak. Éjfélkor az
újév köszöntésénél  gyönyörű volt hal-
lani, ahogy 124  vépi a magyar him-
nuszt énekelte, tette hozzá a főszervező.

-vk

Év embere
A közönségdíj egyúttal Vép városát is minősíti, hiszen a nagy tudású, szerény és
lelkiismeretes orvos 1991-től dolgozik közmegelégedésre a városban.  

A kitüntetett szerénységére jellemző, hogy lapunk gratulációjára a
következőképpen válaszolt: – Először is köszönetemet fejezem ki minden vépi
lakosnak, akik rám szavaztak. Nagyon jólesett ez a bizalom. Eztán is azt fogom
tenni gyógyító munkám során, amit eddig, vagyis továbbra sem leszek bírája
sem a gyermekeknek, sem szüleiknek, hanem inkább ügyvédje, mondta.
Másodszor azért örülök, mert az István professzor alapította Vas Megyéért
Egyesület jelölt a díjra. István professzor urat  mint az embert és mint  orvost
nagy örömömre  közelről ismertem. Az ő felfogásának, mely szerint: „Nem
szabad szem elől tévesztenünk, hogy a helyes ismeretterjesztésnek jól mega-
lapozott tájékozottság és szakmai tudás az alapja.” úgy érzem köze volt, hogy 
elkezdtem foglalkozni a Kneipp módszerrel.

Felelevenítve dr. Garda Károly munkásságát, azt kell tudnunk, hogy orvosi
diplomáját 1974-ben szerezte a Pécsi Orvostudományi Egyetemen.
Munkásságát még abban az évben kezdte a megyeszékhelyen az akkori Gagarin
úti pszichiátrián, majd a Markusovszky kórház gyermekosztályán
tevékenykedett mint csecsemő-és gyermekorvos, gyermekkardiológus.
Életének és szakmai munkájának fordulópontjaként a rendszerváltás előtt két
évig Nyugat-Berlinben a Freie Universität gyermekklinikáján dolgozott.
Hazatérése után az iskolaorvoslás mellett két évig a Vas Megyei Orvosi Kamara
elnökeként is tevékenykedett,  ő volt a kamara osztrák referense is.
Gyermekorvosi tevékenységén túl munkásságának legjelentősebb szakmai
sikere, hogy 2003-ban a Nyugat-Dunántúlon létrehozta a Kneipp Egyesületet,
majd  annak országos szövetségét, melynek elnöki tisztét azóta is betölti.
Gyógyító módszerét 2016-tól több megyeszékhelyi óvodában alkalmazzák.
Remények szerint egy uniós pályázat révén szélesebb körben is kiterjeszthetővé
válik ez a gyógyító módszer.

Városunk egészségügyének fejlesztése szempontjából az is rendkívül
fontos, hogy a gyermekek gyógyításán kívül szívügye a fiatalok tehetségének
kiaknázása. Ezért is javasolta 1977-ben a Tudás Fája Közalapítvány
létrehozását, melynek működését azóta is hathatósan támogatja. Erről a 20.
évforduló kapcsán külön is beszámolunk. 

Gratulálunk az elismeréshez! Munkájához további jó egészséget kívánunk
olvasóink nevében is! - gyz/ Nyugat.hu életrajz

folytatás az 1. oldalról

HIRDETMÉNY
Értesítjük a lakosságot, hogy a hulladékszállítási időpontok
2018. I. negyedévben a következőképpen alakulnak:

- vegyes hulladék (kuka) minden héten pénteken
- szelektív zsákos hulladék (négyhetente):

– január: 2., 30.  – február: 27.  – március: 27.
Vépi Közös Önkormányzati

A Vadvirág óvoda februári programja
Február 9-én délelőtt tartjuk a gyermekek farsangi mulatságát, március 2-án télbúcsúztató kiszézést tartunk
hagyományainknak megfelelően.                                                  - Kati.

A  Bóbita Óvodai Egyesület adószáma 18889916-1-18. Köszönjük, hogy támogatják a Vadvirág Óvodába járó gyermekek
kulturális igényeinek kielégítését, értelmi fejlesztését, fejlesztő eszközök beszerzését!       Köszönettel az Egyesület elnöke.

Erdély: kicsit
másképpen

Sokak kérésének megfelelően, idén újra
Erdélybe indulunk 2018. július 28-tól
augusztus 2-ig.

Az általánostól eltérően mi a
Partiumban kezdünk, testvérvárosunk-
ban Tasnádon, majd elindulunk a klasz-
szikus erdélyi úti célok meghódítására.

Az utazás várható költsége 70 ezer
Ft/fő, félpanziós ellátással, biztosítással,
rádiós idegenvezetéssel és a jelenleg is-
mert belépőkkel együtt. Az idegen-
vezető a korábbi utunkon nagy sikert
aratott Nagy Endre lesz.
Jelentkezési határidő: 2018. március
10. 50 ezer Ft előleg befizetésével. 
Az út minimum 35 fő jelentkezése
esetén indul.
Részletes program a városháza titkár-
ságán átvehető. -szervezők-
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Angyalok szálltak közénk
A Rozmánné Horváth Zsófia által összeállított produkció történelmi hűségű volt: örökzöld dalokkal, zenékkel,
versekkel, táncokkal követte végig Máriának és Józsefnek a Megváltó megszületése előtti küzdelmes útját, a
betlehemi szállásra érkezést. Az angyalok leszálltával a szeretet és a remény megszületését. Kedves volt, amikor

a pásztorok,  később pedig a háromkirályok köszöntötték a
Kisjézust. Felragyogtak
a csillagok bennünk is, s
szólt a Dicsőség him-
nusza, mely megáldotta
minden település házá-
nak gazdáját, családját
is. Halleluja! 

Köszönet az óvó
néniknek, akik felkészí-

tették a gyerekeket és a dajka néniknek, akik ebben segítségükre vol-
tak!  

Hatos karácsonyi koncert a templomban
Először mutattak be a templomban karácsonyi koncertet, s dicsőítették az Isten fiának megszületését a Hatos
Ferenc Általános és Művészeti Iskola tanulói.

December 22-i partnereik a szombathelyi Művészeti Szakgimnázium zenei tagozatának növendékei voltak.
A gazdag programot segítette Szalay Márton, a templom orgonistája. A főszerepet azonban az iskola Trilla ének-
együttese (képünk) vitte, Bodáné Szabó Andrea vezényletével. A karnagy szerint ünneplőbe öltöztették lelküket,
hogy meglássák egymásban a jóságot és a szépséget: a szeretnivalóságot.  – Tegyük igazzá szívünket, hogy vár-

juk a legnagyobb ajándék, a Kisjézus megszületését, a szeretet
ajándékát, mondta.

A formabontó iskolai karácsony, Balázs Árpád Bodza-
virágjával kezdődött, Kovács Torma Natália szólójával, majd
Imre Fanni és Süle András verses betétéivel. Zongorán kísért
Mészáros Renáta. Aztán Debussy: Claire Lunare című zongora-
darabját Boda Borbála (képünk) adta
elő nagy sikerrel. Érdekességként
megszólalt a 18. századi gregorián, a

Veni, veni Emmanuel. A népénekként aposztrofált  „A Kisjézus megszületett” című dal
következett. Az Ave Mariá-t a Notre-Dame-i Toronyőr című musicalből Kapornaky
Júlia adta elő. A karácsonyi pásztortáncot Kardos Fannitól (képünk) hallhattuk furu-
lyán kísérve ugyanúgy, mint az Ernst Khramer variációkat. A zenei prezentáció méltó

zárásaként egy könnyed darab, a Hello Django jazz kánon
szólalt meg a Trilla előadásában. 

A műsor második felében az iskola alsó és felső tago-
zatos diákjainak karácsonyi műsorát láthatták (képünk) és
hallhatták Szabó Eszter tanárnő és Horváth Zoltán tánctanár felkészítésével. Különleges
volt a sok kis égő gyertya, a táncos
hópihék összeállítás, mely azt is
su-gallta, hogy a varázst mi
magunk hozzuk létre. S ez az igazi
karácsony. 

Az est a Mennyből az angyal
közös éneklésével ért véget. Ezt
követőn kívánt a jelenlévőknek

áldott karácsonyt és boldog újévet az iskola nevében
Pusztai Fanni, a konferanszié.     –gyz-  

folytatás az 1. oldalról
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PÁLYÁZAT

Sikeres év után, új feladatok előtt
Utak felújítása 

2017-ben sor került a hitel nélkül gazdálkodóknak juttatott 112 millió forint felhasználására. Korábban is nagy figyelmet
fordított képviselő-testületünk az utak felújítására, így sok utca már korábban megújult, de
ebből a pénzből elértük azt, hogy a városban valamennyi önkormányzati tulajdonban levő,
még fel nem újított út új burkolatot kapott. A pénzből még járdák felújítására és a temetőben
egy urnafal megépítésére is futotta. 

Másik, értékében jóval kisebb, de mindenképpen jelentős beruházás volt a polgármesteri
hivatal belső felújítása. A kívül már korábban megújult épület gyors tempóban, belül is új meg-
jelenést kapott, méltót egy történelmi település központjához. Minden helyiség új burkolatot
kapott, a belső ajtókat is kicserélték. Elkészült az épület akadálymentesítése és némi fal átcso-
portosítással egy akkora tárgyaló helyiség is kialakításra került, amiben a képviselő-testület az
üléseit meg tudja tartani. Ez annak is köszönhető, hogy a szomszédos épületet megvásároltuk,
amelybe a GAMESZ hivatala költözött.

Sikeres rendezvények
Jól működött idén is kultúrházunk és a civil szervezetekre is mindig számíthattunk. Sikeresek voltak nagyren-
dezvényeink, a Világ Közepe – Mácsik Fesztivál, valamint több díjat is elnyertünk az országos felhívások alapján
szervezett versenyeken. A legutóbbi díjátadón a Mobilitás Hét rendezéséért kaptunk oklevelet és egy nagyon elegáns
biciklit pár hete.

Sok-sok rendezvényünk van, és sok-sok rendezvénynek adunk otthont úgy a művelődési házban, mint a spotpá-
lyánkon. Kiemelt megyei, országos események választják városunkat helyszinül ahol mindig ragyogó ellátást, jó
körülményeket kapnak a versenyek lebonyolításához.
Labdarúgópályánkat sok társadalmi munkával, automata öntözőberendezéssel, eredményjelző táblával és 150 fő
részére lelátóval bővítettük. Csapatunk a megyei I. osztályban a mezőny közepén helyezkedik el. Bízunk benne, hogy
a fiatal, lelkes gárda a tavaszi forduló során sokat fejlődik és szilárdan kiépíti helyét a tabella első harmadában.

Jó kapcsolatot tartunk a városban működő vállalkozásokkal. Igyekszünk a helyi munkák elvégzésébe bevonni a
helyi cégeket. Bízunk benne, hogy a közeljövőben az M86-os út közelsége hozzájárul majd ahhoz, hogy újabb vál-
lalkozások válasszák Vépet tevékenységükhöz. Legfrissebb információim szerint a csatlakozó út tervezése folyamat-
ban van: amennyiben pénzt is lehet rendelni a tervek mellé, akkor az
útpálya kivitelezése is megtörténhet. Itt szólni kell az átadás előtt álló
napelemparkról is, melyet egy vállalkozás hozott létre, de minden-
képpen erősíti a városunk megújuló energiák iránti elkötelezettségét.
Jelenleg az E.on rendszerére kötve már próbaüzemben működik az
áramtermelés.(Pusztai Péter a beruházó cég ügyvezetője szerint február
1-től megkezdődik a kereskedelmi üzem is. Az ünnepélyes átadás
várhatóan tavasszal lesz.  - a szerk)

Idén többször sikerült találkozni testvérvárosunk, Tasnád képvise-
lőivel. Kölcsönösen meglátogattuk a városnapi nagyrendezvényeket és azon túl közös sportversenyeken is részt vet-
tünk.

Nyertes pályázatok
Mozgalmas, sikeres évet tudhatunk magunk mögött, mely két nyertes pályázattal a jövőbe mutat. A bölcsődei

pályázatunk jelenleg várakozik, mert a kivitelezésre beérkezett ajánlat meghaladja a pályázaton elnyert támogatást és
a város anyagi lehetőségeit. Reméljük, sikerül erre a célra póttámogatást bevonni, és megvalósulhat ez a létesítmény.

A Zöld Város pályázatunk jelenleg az engedélyezési és kiviteli tervezés stádiumában van, sikeres közbeszerzés
után, 2018-ban megkezdhető lesz a kivitelezése. Végre városunk főtere is megkapja azt a képét, ami a 2009-ben el-
nyert városi ranghoz méltó.

Történelmi távlatokra nézünk vissza és napi gondokkal küszködünk a holnap, a vépi polgárok számára szebb jövő
érdekében.

Ehhez kívánok valamennyi polgárunknak és minden vépi kötődésű barátunknak és ismerősünknek sikerekben
gazdag és egészségben teljes boldog újévet jelmondatunkkal: VÉP VELED! -polgármester-   
4
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SIKER

Húszéves a Tudás Fája Közalapítvány
Húsz esztendeje jött létre a kiemelkedően közhasznú Tudás Fája Közalapítvány. A város gyerekközösségét szol-
gáló, céljai között a gyermekek tehetségének kibontakoztatását megjelölő szervezet egykori és jelenlegi tagjait,
támogatóit és az ünnepelni érkezett közönséget is köszöntötte Molnár Krisztina (képünk), az alapítvány elnöke,
karácsony előestéjén a művelődési házban

– Minden gyermek egyedi, különleges érték, figyelnünk, vigyáznunk kell rájuk.
Az alapítvány mögött két évtized alatt kimunkált szemlélet, gyakorlati tapasztalat
halmozódott fel, amelyre folyamatosan épít – jegyezte meg beszédében.

A jubileumi ünnepségen bemutatta a nézőknek dr. Garda Károly gyermekorvost,
(képünkön) az alapítvány megálmodóját, létrehozóját, egy olyan embert, akinek az
életében minden nap jelen vannak a
gyerekek. A doktor úr pedig szívesen mesélt a
kezdetekről, vépi kötődéséről és arról is,
hogy nyugat-berlini tanulmányútján ismer-
kedett először az alapítványok, köztestületek
működésével. 1991. május 1-jén került
Vépre. A kezdetektől hasonlóan gondolko-

dott, mint a világhírű bankár, André Kosztolany, (Kosztolányi András) aki
annak ellenére, hogy nem volt gyermeke, mindig azt mondta: „ Befektetni
csak a gyermekekbe éri meg, a többi csak játék.” – Lokálpatrióta
alapokon nyugvó alapítványt hoztunk létre, közös munka, bátor cse-
lekedet volt – mondta.

A folytatásban Pálóczi Dalma, a Hatos iskola egykori kiváló tanulójának énekében merülhetett el a hall-
gatóság, majd egy kisfilmen követhették a nézők, mennyi lehetősége adódott az alapítvány támogatásával az
elmúlt években a vépi gyermekeknek. Hét éve kapott megbízatást az alapítvány vezetői munkájára a mostani
elnök, aki köszönetet mondott elődjének, Horváth Zoltánné Marcsinak – ő 13 éven keresztül szolgálta a Tudás
Fáját.

Ezután elismeréseket adott át Molnár Krisztina és dr. Hoós Anna jegyzőnő olyan vépi származású tehet-
ségeknek, akik közül sokan országosan ismertek lettek: Hatos Gábor olimpiai,
világ- és Európa-bajnoki bronzérmes birkózónak, Soós Nóra festőművésznek,
Habda Zsolt többszörös európai és magyar bajnok karatékának és Németh
Milánnak, a Haladás profi futballistájának.
Név szerint köszönte meg a segítséget azoknak, akik anyagi támogatást adtak a
működéshez. Tancsics Sándor, Vép díszpolgára például több mint 12 millió forint-
tal támogatta az iskolásokat, minden tanuló két éven is, húszezer forintot kaphatott
a jóvoltából. Az ő segítségével újult meg a játszótér és a kosárlabdapálya. Kovács
Péter polgármester adta át a támogatóknak az elismeréseket.

Pálóczi Dalmán kívül meghívott vendégként, énekével Pusztai Fanni ma-
gyartanár és Molnár Júlia, ugyancsak az iskola volt tanulója is bemutatkozott. A
legifjabb fellépő az esten a tehetséges hétéves mesemondó, Kiss Boglárka volt
(képünk) – Bogi Gőgös Katává változott a színpadon.                                –VK-   

VÉPIKRÓNIKA

5

Kék hírek
Új terepjáró autót kaptak a vépi körzeti megbízottak. A legújabb Suzukival sokkal biztonságosabban és
gyorsabban juthatnak a rendőrök a gyanúsítottak vagy bűnelkövetők nyomába, mint korábban. A hatékonyabb
munka pedig azt eredményezheti, hogy  tovább javul a város és környékének biztonsága.  

–  Decemberben a vépi körzeti megbízottak működési területén elfogtak egy gyanúsítottat, aki ellen országos
körözés volt. Két másikat súlyos testi sértés bűncselekménye miatt vettek őrizetbe. Egy szabálysértőt ittasan
okozott közlekedési baleset miatt előállítottak a Szombathelyi Rendőrkapitányságra. Ellene szabálysértési és
közigazgatási hatósági eljárás indult.                                                                                          Vép KMB.
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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:
február 10. Jelmezes farsangi bál
február 17. Sportbál
február 24. Nefelejcs Nyugdíjas Klub
Farsangi Mulatsága

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

Nefelejcs Nyugdíjasklub programjai:

Feb 1. Játékos vetélkedő
Feb 8. Petőfi versei
Febr 15.  Névnap, születésnap
Febr 22.  Fánk sütés

Idősek Klubja februári program

5-én 14.00. óra: Játékos vetélkedő
7-én 14.00 óra:  Farsang
13-án 13.30 óra: Fánksütés
20-án 14.00 óra: jeles napok, népszokások
22-én 14.00.óra: Kézimunkázás – filc  

anyagból dekoráció
27-én 14.00 óra: Tea délután

6

Új kántora van a plébániának
Szalay Márton személyében új kántor segíti Németh Tamás

plébános munkáját, illetve az
Urunk Színeváltozása Plébánia
közösségét. A változás oka, hogy
Skrapits Zoltán korábbi kántor –
munkahelyet változtatva – a
szombathelyi Brenner János
Általános Iskola és Gimnázium
oktatójaként dolgozik tovább. 

Szalay Márton (képünkön) 27
éves, Szombathelyen született.
Vallásos családban nőtt fel, mely-
ben fontos szerepe volt a zenei
képzésnek, amelyet alapfokon a

szombathelyi Paragvári utcai általános iskolában sajátított el. 
A “hogyan továbbot” azonban nem volt könnyű elhatározni,
mondja. Érdekelte például a villanyszerelői pálya, de végül
pék-cukrász végzettséget szerzett a  megyeszékhelyi Hevesi
Szakközépiskolában. Ez azonban nem elégítette ki. Sokkal job-
ban vonzotta az egyház, vagy még inkább, az egyház-zenei
pálya, amelyben akkoriban már nővére is tevékenykedett. Mint
mondja, emiatt kérte felvételét a Győri Hittudományi Főiskola
hittanár szakára, melyet két éve végzett el. Ezzel egy időben
végezte a kántorképző tanfolyamát is.

Talán a kántorhiány miatt, gyorsan tudott egyházi szol-
gálatba állni. Előbb Szombathelyen a Szalézi  közösségben,
majd Ikerváron vállalt szolgálatot. Innen került Vépre, ahol
Németh Tamás atya mellett még Bozzaiban, Kenézben, Pecöl-
ben és Megyehídon látja el a szentmisék liturgiájának zenei
szolgálatát, illetve segítséget ad a vallásos közösségnek, az
esküvők vagy a temetések alkalmával. Orgonatudásával, a temp-
lomi ének vezetésével teremt összhangot a közösség és a
plébános között. – Sikerélmény és öröm ez nekem, hiszen a
közös éneklés már visszaigazolást is ad arra, hogy jól teszem a
dolgomat, mondja. A munkája, a hobbija is kiderült. Arról nem
is beszélve, hogy nemcsak a zene és az ének művészete fontos
számára, hanem ha kell, az orgonajavítás is. Erre nemcsak az
motiválja, hogy nagyon kevés az ilyen szakember, hanem a
hangszer szeretete, alkatrészeinek alapos ismerete és a hiba
kijavítása után érzett öröm is. A népénekek előadása éppúgy
tökéletesen szól keze és szíve  nyomán orgonakísérettel, mint
emberi hangon: “Dicsénekem örvendve zengem, királyi Szűz
Anyám neked!”

A szimpatikus, nyílt tekintetű fiatalember, még ennél is töb-
bet tervez: egyházi kórus létrehozásában gondolkodik. Erre
bizonyára korábbi sikeres kórusvezetői gyakorlata miatt
rövidesen sor fog kerülni.

Ezek szerint felelősségteljes szolgálatát nemcsak
tisztességes bére ösztönzi, hanem vallás- és emberszeretete,
valamint szakmája iránt elhivatottsága is. Ámen!           -gyz.   
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A doni hősök emléknapján
Kis történelemórát tartott három helyi általános iskolai drá-
maszakköri tanuló január 12-én a művelődési házban a város és

a Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI szinte egész
közösségének. Az ünnepségen Dömötör Hanna (6/A) Imre
Fanni( 5/A) és Bokor Dalma( 5/A) elemezte a 74 éve, 1943.
január 12-én történteket. (képünkön) A párbeszédből és a
korabeli filmrészletekből kiderült, hogy esélyünk sem volt elke-
rülni a háborút. 1942. január 20-án Hitler azt követelte, hogy a
Szovjetunió elleni nyári hadjáratban Magyarország is vegyen
részt. A kormány ki akart térni a követelés elől, de féltek attól,
hogy ha nem tesznek eleget a parancsnak, úgy a náci
Németország lerohanja hazánkat. A semlegesség azonban
csupán álom volt, végül a Horthy-kabinet a 2. hadsereget aján-
lotta fel a németeknek. Elmondták, hogy talán egyetlen család
sincs az országban, ahol ne lenne ok arra, hogy emlékezzenek a
2. világháborúban elesett katonákra.

Elhangzott: 1943. január 12-én a Vörös Hadsereg offenzívá-
ja a reggeli órákban indult -40 fokos hidegben. A magyar csa-
patok szívósan ellenálltak, azonban az irgalmatlan orosz túlerő
térdre kényszerítette honvédjeinket. Több mint 200 kilométeres
frontvonalat kellett volna megtartaniuk. Mindezt nyári ruhában,
mert a téli felszerelés nem érkezett meg, a német hadvezetés
nem látta el a magyar csapatokat a beígért korszerű
fegyverekkel, ráadásul szállítókapacitásukat sem bocsátották a
katonák rendelkezésére. A kilátástalan helyzet ellenére a
magyar honvédek emberfeletti hőstettet hajtottak végre, de
végül a kommunista hadigépezet maga alá gyűrte a Keleti Front
védvonalát. A harcokban és a hosszú visszavonulás alatt 100-
120 ezer magyar katona vesztette életét. A megemlékezés
résztvevői befejezésként, Kovács Péter polgármester és Molnár
Krisztina iskolaigazgató vezetésével megkoszorúzták a
templomkertben lévő II. világháborús hősök emlékművét, a
vépiekre is emlékezve.                                                      - gyz

Haláleset: Hajduné Bakonyi Cecília
(1974)  Táncsics u. 38.      •     Vörös Jánosné
sz. név: Sermann Rozália  (1920)  Széche-
nyi u. 20.  •  Nemes Sándorné sz. név: Pápai
Mária  (1926)  Rákóczi u. 68.     •   Tancsics
Józsefné sz. név: Kiss Terézia Mária  (1933)
Rákóczi u. 157.    •    Németh Imréné sz.
név: Tancsics Mária  (1953)  Jókai u. 42.

Anyakönyvi hírek 

Születés: . Lajos Péter és Németh Viktória fia Zekő
•  Őri Tamás és Nagy Tünde Zsuzsanna leánya Karolina
•  Szabó Ferenc és Budai Boglárka Heléna leánya: Emília
•  Lisztes György és Végh Mónika leánya: Réka, fia: Zalán 

(ikrek)

Polgármesteri napló
2018. január

2017.12.12. Évzáró testületi gűlés
2017.12.13. Leader-fórum Vépen
2017.12.14. Szépkorúak karácsonya
2017.12.17. Tudás Ünnep: Születésnap

Advent: harmadik gyertya
2017.12.19. 16:00 Óvodások karácsonya

a kultúrházban
Szeretet vendéglátás: 
önkormányzat

2017.12.20. Szeretet-vendéglátás:
nyugdíjas klub és Karitász

2017.12.21. Szeretet-vendéglátás:
tűzoltók

2017.12.22. Szeretet-vendéglátás: 
koncertlátogatók
Iskolai karácsony a temp-
lomban

2017.12.23. Szeretet-vendéglátás: 
labdarúgó öregfiúk

2017.12.24. Advent: negyedik gyertya

2018.01.04. Városi polgármesterek
megbeszélése Sárváron

2018.01.09. Egyeztetés a Zöld Város
pályázat közúti engedély 
ügyében

2018.01.10. 17:00 Sportkör vezetőség
gyűlése

2018.01.11. Budapest: Településképi
rendeletről konferencia

2018.01.12. 13:00 II. világháborús
megemlékezés

2018.01.13. Megyebál Bük
2018.01.14. Tudás Ünnep: Isis Big Band

koncert Vépen

7
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Nagy János: Újévi zsoltár

Hadd kérjek ma Tőled                                                               
tavasznak új rügyet
harmatot a fűnek
kaszát a réteknek
szomjamnak hűs vizet
üde lombot fának
madárdalt lombjának
magányomnak társat
hű hegyet a tájnak

Hadd kérjek ma Tőled
szivárványt az égnek
fényt a vak sötétnek
a szakadtnak csomót
a rossznak csupa jót
a töröttnek épet
a csúnyának szépet
a számnak igaz szót
templomnak harangszót 

Hadd kérjek ma Tőled
poharamnak óbort
unokámnak jobb kort
országomnak rendet
rendnek emberséget
gőgnek alázatot
szívnek jó szándékot
simogatást kéznek
száz érvet az észnek

Hadd kérjek ma Tőled
sebnek tiszta pólyát
bűnnek bocsánatát
rabnak szabadságot
éjnek nyugodt álmot
jó munkát a napnak
hazát hontalannak
a háznak vendéget
asztalára étket

Hadd kérjek ma Tőled
akaratnak erőt
tettet az erőnek
szerelemnek bölcsőt
kevesebb koporsót
szerelemnek fiát
szeresse a világ
a világnak békét
utamnak jó végét
Hadd kérjek ma Tőled!

8

Zenés antológia Vépen
Ismert vasi költők és feltörekvő tehetségek verseinek bemutatója volt
december 20-án a vépi művelődési házban. A zenés antológia
prezentációját Devecseri László költő vállalta, aki köszöntötte többek
közt Éles Krisztinát, a Nemzeti Művelődési Intézet igazgatóját, dr.
Balázsy Pétert, Vas megye jegyzőjét, címzetes egyetemi docenst,
Farkas Csabát, az Őrvidék Ház igazgatóját, valamint Kelemen Zoltánt
és Szerémi Zoltánt, a Weöres Sándor Színház színművészeit.

(képünkön Éles Krisztina, Farkas Csaba és Kovács Péter polgármester.
A háttérben dr. Balázsy Péter)

Éles Krisztina elmondta: a produkció célja, hogy újrahangoltan
mutatkozzanak be a vasi költők, akiket felkarolt a Nemzeti Művelődési
Intézet. Tehát a tehetségek segítése a cél. A programzáró rendezvényen
nemcsak bemutatják verseiket az érintettek, hanem Várhelyi Zoltán
zeneszerző és együttese megzenésítve, előadja műveiket. – A ren-
dezvényen az antológia nyomtatott formában is megvásárolható. Ez
egy hiánypótló kötet, tette hozzá. Dr. Balázsy Péter jegyző helyi
értéknek nevezte a tehetségek műveit, melyek megzenésítése Kodály
Zoltán szellemében is szükséges, tette hozzá.

Az alkalmi karácsonyi műsorban fellépett a Vadvirág óvoda
Csillagvirág csoportja, Kovácsné Rábavölgyi Mónika és Maróthy Éva
óvónők vezetésével, valamint a Hatos Ferenc Általános Iskola 2.
osztályának szavalókara, Pusztai Krisztina tanárnő felkészítésével.

Ezt követően bemutatkoztak saját verseikkel a költők: Pődör György,
Nagy Róbert, (Csider Sándor verse távollétében), Tóthárpád Ferenc,
Ilyés Veronika, Devecseri László (a sorban  jobbról az első), Bognár
Alexandra, Sinkó Adrienn, valamint a Szombathelyi Weöres Sándor
Színház két művésze, Kelemen Zoltán és Szerémi Zoltán. A műveket
megzenésítette és be is mutatta Várhelyi Zoltán és zenekara, illetve
Szerémi Zoltán és társulata Willmann Krisztinával és Esztergályos
Dáviddal. Nagy sikert aratott versmondásával Iszakné Koszorús Judit,
akit Devecseri László nemcsak mint kultúrház-igazgatót és szervezőt,
hanem mint neves versmondót is felkonferált. 
A produkciókat követően az alkotók dedikálták a vasi antológiát.     –gyz
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Közérdekű telefonszámok - Orvosi rendelők és időpontok
I. sz. orvosi rendelő – Vép:
Vezető: Orgovánné dr. Szilágyi Marianna. 
Telefonszám: 94/445-827, 70/611-51-30 
Cím: Kassai u. 17. 
Rendelési idő: Hétfő: 7:30-11:30  Kedd: 7:30-11.30 

Szerda: 13:00-17:00 
Csütörtök: 7:30-10:30 
Péntek: 7:30-11:00 

Gyermekorvosi rendelő - Vép:
Vezető: Dr. Garda Károly. 
Telefonszám: 94/353-539 
Cím: Szent I. u. 3. 
Rendelési idő: Hétfő: 9:00-13:00   Kedd: 9:00-13:00

Szerda: 12:00-15:00 
Csütörtök: 9:00-13:00   Péntek: 11:30-14:30 

Csecsemő tanácsadás: Hétfő: 14:00-16:00
A háziorvosi körzet területi elhelyezkedése: Vép város területe. 

Salvator Gyógyszertár: 
9751 Vép Kolozsvári u. 1. 
hétfőtől-péntekig 8.00 - 12.00-ig du. 13-17 óráig.

V é d ő n ő i  s z o l g á l a t :
VÉP I. körzet:
Védőnő: Horváthné Tóth Csilla
Telefon: 0630/659-00-21
Tanácsadás:Várandós és nővédelmi
csütörtök: 9.00-11.00
csecsemő és ifjúsági : csütörtök:13.00- 15.00

9

Szeretet-vendéglátás
- Lehet-e szeretetet adományozni? Nem könnyű a válasz, de bizonyára lehet. Legalábbis Vépen lehet: ezt mutatja a
hagyomány, melynek mikéntjét az immár évek óta tartó szeretet-
vendéglátás gyakorlata jelenti.

Kis közösségek ajándékoztak meg karácsony előtt egy nagyobb
közösséget, illetve annak tagjait a városháza előtti téren. Ezúttal is forró
teával, forralt borral, pogácsával, különböző süteményekkel, zsíros
kenyérrel kínálták a városközpontba érkezőket. A december 19-én kez-
dődött vendéglátást az önkormányzat dolgozói, a képviselők és család-
juk, majd az azt követő napokban a tűzoltók, a Karitász csoport tagjai, a
Nefelejcs Nyugdíjas Klub, a Koncertlátogatók Baráti Köre, valamint a
Labdarúgó Öregfiúk látták el minden jóval.

Már az első napon meghitt volt a hangulat a feldíszített nádtetős házi-
kó körül, ahol karácsonyi dallamok szóltak. Meg is lett a jókedv, melynek alapja a jó emberekkel való találkozás, így
a jó szórakozás lett, mondta örvendezve lapunknak Fehér Péter. – Ez egy kellemes találkozóhely, ahol kötetlenül lehet
beszélgetni barátokkal és ismeretlenekkel is. A diskurzust pedig megkönnyíti a finom ennivaló és ital. Kialakult a
közösségi tér, tette hozzá Kosárné Varga Anett.    Gyz

Vép II. körzet
Védőnő: Horváth Anita
Telefon: 0630/588-38-68
Tanácsadás: Várandós és nővédelmi
kedd: 14.00-16.00
Csecsemő és ifjúsági: kedd: 9.00- 11.00
Csütörtök, péntek: FM DASZK  Szakképző Iskola

II. sz. orvosi rendelő - Vép:
Vezető: Dr. Tüske Zsuzsanna.
Telefonszám: 94/353-038
Cím: Szent I. u. 5. 
Rendelési idő: Hétfő: 8:00-11:00    Kedd: 13:00-16:00

Szerda: 8:00-11:00.
Csütörtök: 14:00-17:00.
Péntek: 8:00-11:00 

Fogászati rendelő:
Vezető: Dr. Szerémi Sándor
Telefonszám: 94/353-034 
Cím: Szent I. u. 5. 
Rendelési idő: Hétfő: 12:30-18:30   Kedd: 7:30-13:30

Szerda: 12:30-18:30 
Csütörtök: 7:30-13:30 
Péntek: 7:30-13:30

Szombathely környéki orvosi ügyelet:
Cím: Szombathely Szelestey L. u. 8. (földszint)
Központi telefonszáma: +36 (94) 345 300
Rendelési idő: 
hétfőtől - péntekig du. 16 - reggel 8 óráig.
Szombat, vasárnap és ünnepnap 0-24 óráig
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Kell az erőnlét a focicsapatoknak
Immár tizedszer hizlalt disznót a város sportolóinak Szalai György (képünkön balról az első sorban a harmadik)
mert tudja: ezek a sportolók minden szabadidejüket feláldozzák azért, hogy egyre jobb eredményeket érjenek el
a fociban. Ezzel nemcsak saját maguk fittségét, egészségét növelik, hanem a város hírnevét is, mondta,
hozzátéve, hogy ő is focizott valamikor. 

A lakosság körében tisztelt Gyuri
bácsinak kilencfős családja, négy uno-
kája van. Évente négy disznót hizlal-
nak, melyek közül egy mindig a sporto-
lóké lesz. Sportszeretetét az is jelzi,
hogy a nagy ajándékon kívül nemcsak
minden alkalommal elkíséri a játékoso-
kat a meccsekre, de egy kis harapni-
valót is csomagol mindenkinek. –
Miért? – Mindig közösségi ember
voltam, mondja a 70. születésnapját
nemrég betöltött mecénás. Fiatalkorom
óta szervezem a munkahelyi és más
rendezvényeket, imádok főzni, pecázni
és a lakomát megosztani a barátaimmal,

ismerőseimmel, tette hozzá. 
– Gyuri bácsi sportszeretete mindennél fontosabb nekünk, hiszen

ezzel nemcsak az irántunk meglévő tiszteletét, szeretetét fejezi ki, ha-
nem segít az erőnlétünk megtartásában is – teszik hozzá Németh Attila
VSE-elnök, valamint Bezdi József, Pogácsás Péter, Zátonyi Zoltán
elnökségi tagok. Mint mondták, nem is tudják máshogy megköszönni
önzetlenségét, minthogy 70. születésnapján kollektívan aláírják azt az
emléktáblát (képünkön), melyet az alkalomra készített egy osztrák
barát, illetve a következő évtizedekre is jó erőt, egészséget kívánnak,
óvják, védik és mindenben segítenek neki.

- Ja, hogy el ne felejtsük, még aznap, vagyis január 13-án Derdák Árpád böllér és Károlyi József vezetésé-
vel levágták, feldolgozták, megsütötték és meg is kóstolták a cocát a sportolók és családtagjaik, Gyuri bácsi és
a saját egészségükre.  Mondhatjuk: ez is része volt a tavaszi erőnléti felkészülésnek.                      gyz

A Hatos Ferenc Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola programjai:

• Január 29. – II. félév kezdete
• Február 2. – Félévi bizonyítványok osztása
• Február 2. 17:00 – A Művészeti Iskola félévi vizsgája /aula/
• Február 9. – Iskolai FARSANG – a DÖK Napja /tanítás nélküli munkanap/

8:00 – 12:00 Alsó tagozatos farsang
15:00 – 19:00 Felső tagozatos farsang

• Február 15. – Szülői értekezletek
16:30 Alsó tagozaton 1-4. osztályokban
17:30 Felső tagozaton 5-8. osztályokban

• Február 17. 10:00 – Iskola-előkészítő foglalkozás
• Február 23. – A kommunista és egyéb diktatúra emléknapja- megemlékezés osztályfőnöki órán a 8. 

osztályban
• Február 23. 11:00 – Bábszínház az alsó tagozaton /Művelődési Ház/

„A hazudós egér”címmel
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FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium  

TELEPÍTÉSRE KERÜLTEK A NAPELEMEK AZ FM DASZK TAGINTÉZMÉNYEINEK FOGYASZTÁSI

HELYSZÍNEIRE

Lezárultak az FM DASZK megújuló energia növelésére irányuló fejlesztési munkái. A projekt 100%-os 
támogatási intenzitással, 220,41 millió Ft európai uniós támogatás segítségével valósult meg.

Az intézmény 2017-ben, az üzemeltetésében lévő épületein napelemes rendszerek kialakítását tűzte ki célul

a megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség felhasználásának növelése, valamint a fosszilis

energiahordozó felhasználásának, illetve az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében,

elérve ezáltal az éves üzemeltetési költségeinek csökkentését is. A fejlesztés európai uniós támogatás 

felhasználásával, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) „Fotovoltaikus rend-

szerek telepítése az FM DASZK telephelyein” című pályázat keretében valósult meg.

A napelemes rendszerek telepítése az alábbi helyszíneken teljesült:

• FM DASZK, Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

(7184 Lengyel, Petőfi utca 5. és 7184 Lengyel, Dózsa utca 9.)

• FM DASZK, Sellyei Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

(7960 Sellye, Zrínyi utca 2. és 7960 Sellye, Külterület 0205/1 hrsz.)

• FM DASZK, Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

(7773 Villány, Mathiász János utca 2. és 7773 Villány, Baross Gábor utca 98.)

• FM DASZK, Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma (7940 Szentlőrinc, Erzsébet utca 1. és 7940 Szentlőrinc, Tarcsapuszta 096/4 hrsz.)

• FM DASZK, Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

(9751 Vép, Szent Imre utca 36-38. és 9751 Vép, Szombathelyi úti major külterület)

A projekt kivitelezése 2017. december 1-én lezárult.

A projektről bővebb információt a http://kehop.fm.gov.hu/test/ oldalon olvashatnak!

Pályázati azonosító: KEHOP-5.2.11-16-2016-00029

További információ kérhető:

Simonné Szerdai Zsuzsanna, főigazgató, FM DASZK

Elérhetőség: +36-70/682-4573, simonne.zs@csapod-szeksz.sulinet.hu
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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) 

Világsztár a világ közepén

Legutóbb a grazi hangversenyteremben tartott koncertet követően Vépen adott újévi koncertet az Isis Big Band
együttes, mely 22 éve szórakoztatja és népszerűsíti a swing, big band és a jazz zenét. Sajnálhatják azok a helyiek,
akik elszalasztották ezt a kellemes és könnyed január 14-i estét, mely boldogsággal töltötte el mindenkit a
nézőtéren. 

A Pintér Róbert karnagy által vezetett együttes olyan világslágereket adott elő, melyek Glenn Millertől,
Benny Goodmanen át egészen Frank Sinatráig szóltak, még egy kis latin varázslattal is megspékelve.

A Tudás Fája Közhasznú Alapítvány legújabb rendezvénye megint a legmagasabb minőséget hozta el Vépre.
A zenekarral 3 éve együttműködő, Európa-szerte ismert olasz énekes, a szombathelyi születésű Romeo Dell’
Amico, (Aki nyolc évvel ezelőtt Pogácsás Zsuzsannával mutatkozott be és adott nagy sikerű koncertet nálunk.)
szó szerint berobbant a színpadra. Micsoda egymásra találás! Mindezt ugyan előre jelezte Bándoliné Pajer Éva
konferanszié, de a valóság mindent felülmúlt.

Abszolút együtt élt a produkcióval a zenekar, a közönség és az énekes szólista, aki turnézott az egész vilá-
gon, énekelt a világ legnagyobbjaival. Romeo évtizedekig élt Olaszországban, ahol 32 nagylemeze és cd-je
jelent meg. Partnere lehetett Frank Sinatrának, Tom Jonesnak, Gianni Morandinak, Charles Aznavournak, vagy
Domenico Modugnonak, Európán kívül Dél-Amerikában és Kanadában is.

Vastaps és vastaps szólt az előadóknak, s a jelenlévők legszívesebben táncra is perdültek volna a nagy
világslágerek, például a New York, New York, My Way vagy az Érintés hallatán. Nem véletlen az sem, hogy
ezek után Kovács Péter polgármester felment a színpadra, hogy megköszönje a közel kétórás koncertet, s azt
mondja: – Nem koncerten, hanem koncertben voltunk. És igaza is volt, miként abban is, hogy bejelentette a
másik nagy vépi sikert: dr. Garda Károly helyi gyermekorvos lett az Év Vasi Embere cím közönségdíjasa.

Soha rosszabb évkezdést!                                                              -gyz-
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