
Kis angyalok szálltak közénk
Kis angyalok szálltak közénk december 19-én, hogy egy misztériumjáték keretében
a Vadvirág Óvoda kicsinyei bemutassák a kis Jézus születésének történetét a
művelődési ház színpadán.

– Varázslatos ez a titokkal, szeretettel körülvett megható nap, mely nemcsak a
kereszténység, hanem a család, a békesség, az életbe vetett hit ünnepe is. Így
köszöntötte a zsúfolásig megtelt nagyterem közönségét Kovácsné Halász Éva
óvodavezető (kép). Hozzátette: a mindig zöld, örökké élő fenyő a halhatatlanság
szimbóluma fenséget, nyugalmat áraszt, s egyben reménységet sugall. A fenyőfát
körülállva mindannyiunk szívébe szeretteink és a másik ember megajándékozásá-
nak öröme száll, tette hozzá. 

Polgármesteri köszöntő

Épüljön, szépüljön tovább a város!
Az év első napjaiban egy kicsit visszatekintünk az
előzőre és terveket alakítunk
ki az előttünk levő évre, évek-
re. Hajlamosak vagyunk rá,
hogy szakaszokra bontsuk
életünk folyamát, és erre ki-
váló alkalom az új év kezde-
te, pedig egy folyamatban é-
lünk, egy programot befeje-
zünk, de már közben elindul
egy új, mert az ember már
csak ilyen, tervez és megva-
lósít, fogalmazott kovács Péter polgármester.

Tavalyi évünk a TOP pályázat éve volt. A Zöld
Város pályázat jelentett hatalmas változást a város
életében, megjelenésében, hisz alapjaiban forgattuk
fel a központot, adtunk új, korszerű arcot a főtérnek.
Köszönöm a lakosság bíztatását és türelmét, ami a
majd fél évig tartó munkákat kísérte, de úgy gondo-
lom, és az átadás óta megrendezett programok és a
mindennapi élet is igazolja, hogy szükség volt már
erre a közösségi térre.

Sokat foglalkoztunk a bölcsőde megvalósítási
lehetőségével, amit a csillagokba emelkedő építőipari
árak egyelőre gátolnak, de nem adjuk fel tervünket,
továbbra is napirenden tartjuk a legkisebb vépi pol-
gárok helybeni bölcsődei ellátását. Jelenleg több kivi-
telező céggel is tárgyalásban vagyunk, hogy az enge-
délyezett tervünk a jelenleg élő, 300 milliós érték-
határral kiírt pályázatba beleférjen. Addig pedig meg-
állapodást kötöttünk a szombathelyi önkormányzat-
tal, hogy befogadják a vépi lakóhellyel rendelkező
apróságokat is a város bölcsődéibe. Ennek normatíva
feletti költségeit önkormányzatunk vállalta.
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VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

2. Útfelújítás    •   3. Utakról     •   9. Doni megemlékezés    •   10. Tudás Fája    •   15. Mária szobor

A tankerületben elsőként:
Boldog iskola díj a

Hatosnak
Művészeti iskolához méltó karácsonyi ünnepség
keretében adta át a megyében elsőként a Boldog Iskola
díjat a vépi Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI egész
kollektívájának pénteken Fodor István, a Szombathelyi
Tankerület igazgatója a kisváros művelődési házában
rendezett ünnepségen. Molnár Krisztina iskolaigazgató

köszöntője után a
tankerület vezető-
je hangsúlyozta: a
Boldog Iskola cím
nagyon komoly el-
ismerés. Mikor va-
gyunk boldogok? –
tette fel a kérdést a
diákoknak és peda-
gógusoknak. 

– Például akkor, ha ajándékot kapunk, ha sokat-
vagyunk együtt azokkal, akiket szeretünk, és akkor, ha
azzal foglalkozhatunk, amiben jók vagyunk. 

KRÓNIKA

folytatás a  5. oldalon

folytatás a  4. oldalon

folytatás a 2. oldalon
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Épüljön, szépüljön tovább a város!
A belügyminiszter pályázatából megszépültek az óvodánk mosdói. Teljes felújításuk évek óta húzódott, de most
új szaniterekkel, új burkolatokkal fogadhattuk szeptemberben a gyerekeket.

Az iskola nem az önkormányzat intézménye, de továbbra is figyelemmel kísérjük működését, segítjük a vépi
gyerekek oktatását, ebben közreműködik a Tudás Fája Alapítványunk is. Épp a napokban nyertek közel 5 mil-
lió forint támogatást a környezetbarát szemlélet erősítésére.

A város rendezvényei közül idén is kiemelkedett a Világ Közepe-Mácsik Fesztiválunk, ahol a helyieken kívül
sok, a városból elszármazottal és a környékbeli településről érkezőkkel is találkozhattunk.
Szeretnénk tovább erősíteni a város és az Erdődy család történelmi kapcsolatának bemutatását. Ennek keretében
szerveztük meg a Reneszánsz Forgatagot és az Erdődy Emléknapot. Mindkét rendezvény széles tömegeket
mozgatott meg, egyértelműen sikeres volt.

Kormánytámogatással, képviselő úr lobbi tevékenységének köszönhetően megépült a kultúrházunk mellett a
sportpark, melyet azóta nemcsak a lakosság, de az iskolások, tornaórák keretében is használatba vettek.
Megalkottuk a települési arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnökségében képviseltem a megye önkormányzatait, váro-
sunkat, részt vettem országos programok elkészítésében, a rendelettervezetek véleményezésében. Az itt szerzett
információkat is igyekeztem városunk fejlődése érdekében felhasználni. ( A Magyar Falu Program, mely az 5
ezer fő alatti települések fejlesztésére szolgál, nagyrészt a TÖOSZ által kialakított javaslatokra épül. Ez a prog-
ram több éven keresztül nyit pályázatokat a települések számára)

Az idei évben is élő kapcsolatot ápoltunk testvérvárosunkkal, Tasnáddal. Több alkalommal találkoztunk, vet-
tünk részt kölcsönösen a rendezvényeken.

Egészében elmondható, hogy a város 2018-ban sikeres évet zárt. Igyekeztünk megoldani minden problémát,
ami a lakosság részéről hozzánk eljutott, ebben megköszönöm minden intézményünk összes dolgozójának
lelkiismeretes munkáját. Az előzetes kalkulációk szerint tartalékokkal tudunk indulni a 2019-es évben. Ez szük-
séges is ahhoz, hogy a meginduló Magyar Falu Programhoz szükség esetén önerővel rendelkezzünk.

2019-ben szeretnénk bevezetni egy kertihulladék begyűjtő rendszert, ami azt jelenti, hogy rendszeresen befo-
gadja a GAMESZ a lakosságtól a kerti nyesedéket, füvet, amit aztán megfelelő mennyiség után egy vállalkozó
feldarál és elszállít. Ezzel szeretnénk a vépiek jogos igényét, az égetések megszüntetését elősegíteni. Ennek
részleteit a következő krónikában közöljük.

A belterületi útjaink felújítása után több millió forintot tervezünk járdák felújítására, hogy folyamatosan ha-
ladva az egész városban megvalósuljon ezek korszerűsítése is. Erre várhatóan a Magyar Falu Program is
pályázati lehetőséget biztosít.
Továbbra is napirenden tartjuk a bölcsőde megépítésének kérdését. 

Feladat tehát van bőven, tervezünk és ezeket meg is akarjuk valósítani, hogy a 10 éves város tovább épüljön,
szépüljön, igazi otthona legyen minden vépinek, és élményt nyújtson minden ide látogatónak. Eredményekben
gazdag boldog új évet kívánok minden vépinek és minden Vépi Krónika-olvasónak:

-KoPé-

AKTUÁLIS
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VÉPIKRÓNIKA

folytatás az 1. oldalról

Felújítják a városból az autópályára vezető utat
Ágh Péter, Vép országgyűlési képviselője lapunknak egy fontos fejlesztés lehetőségéről számolt be. Karácsony

előtt jelent meg az a Kormányhatározat, amely a Magyar Falu Program részeként üte-
mezetten megvalósuló, kistelepüléseket érintő útfejlesztéseket tartalmazza. Az ország szá-
mos pontján indul meg így a felújítás előkészítése, ezek között szerepel a Vép–Nemesbőd
közötti összekötő út is. A beavatkozási hossz több mint három kilométer.
Ágh Péter a kormányhatározat kapcsán elmondta, hogy sok megbeszélés és tárgyalás

vezetett el addig, hogy belátható közelségbe került a szakasz felújítása. A képviselő bízik
abban, hogy a fejlesztés szükséges lépéseinek ütemezett megvalósulása esetén minőségi
összeköttetés jöhet létre Vép és környéke, valamint az M86-os út között. Ez a feladat a
Magyar Közútra vár. Ágh Péter felhívta a figyelmet arra is, hogy a most induló program
az 5.000 fő alatti települések számára indul, a Kormány célja az, hogy hatékony

fejlesztésekkel hozzájáruljanak a kistelepülések, kisvárosok megtartó erejének növeléséhez.                    B.Á.
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BESZÉLGESSÜNK
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VÉPIKRÓNIKA

A 2019. évi költségvetés előkészítése
A képviselő-testületek december 12. ülésén Vép Város és Bozzai Község
Önkormányzata közösen tekintette át a következő év költségvetési ter-
vezetét. A koncepció összeállítását az intézményvezetőkkel lefolytatott
egyeztetések előzték meg, egyeztetve a nyugdíjazásokat, kötelező
besorolási változásokat és az intézmények fejlesztési, felújítási,
karbantartási terveit.

A bölcsőde építésre szeretne az önkormányzat pályázatot benyújtani
2019. I. negyedévében, az ehhez szükséges ajánlatkérések folyamatban
vannak. A jelenlegi pályázat önerőt is igényel a pályázóktól, ennek

összege max. 45 millió Ft, melyet szintén beterveztek a költségvetés
tervezetébe. 

Jövőre az önkormányzat szerződni kíván egy parképítő/ parkfenntartó
céggel, akik a főtér növényzetének szakszerű gondozását, pótlását,
ápolását látnák el. Az erre szánt keretösszeg a dologi kiadások részét
képezi, csakúgy, mint további faültetések a város területén.
Most is szerepelnek a tervek között szociális jellegű ráfordítások és a civil
szervezetek támogatása, mintegy 17 millió forint összegben.
Az elsődleges tervek szerint az önkormányzat az említett kiadási
összegek mellett tartalék is marad, melyet további pályázatok önerő
részeként kíván felhasználni.

A képviselő-testületek a III. negyedéves beszámolót és rendeletmó-
dosítást is megtárgyalták és elfogadták. A szóbeli kiegészítésben elhang-
zott, hogy a kiadások arányaiban megfelelnek a tervezetteknek, a
bevételeknél pedig a vártnál nagyobb összeg folyt be, elsősorban
iparűzési adó tekintetében. Elhangzott továbbá az is, hogy az adó-ügyin-
tézésben kezdetben még gondot okozott az ügyfélkapu használata, ami
több esetben vezetett a befizetés elmulasztásához. Az így elmulasztott
befizetést a kolléganők inkasszóval szedték be. Év végére már zökkenő-
mentesebb volt az e-ügyintézés is.

A gyűlésen szóba került: az érdekelt orvosok kérték, hogy kapjanak
saját parkolóhelyet, illetve a rendelőkhöz és az óvodához érkező
mentőknek biztosítani kell a bejárást. A képviselők úgy határoztak, hogy
az óvodához bevezető útra behajtást tiltó táblát helyeznek el. Felkérik a
helyi rendőröket, hogy fokozottan figyeljenek a szabályok betartására.

- vk

Tájékoztató a
kutakkal 

kapcsolatban
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény
módosítása következtében mente-
sül a vízgazdálkodási bírság
megfizetése alól az a létesítő vagy
üzemeltető, aki 2018. december 21-
ét megelőzően engedély nélkül
vagy engedélytől eltérően létesített
vagy üzemeltet felszín alatti víz-
kivételt biztosító vízilétesitményt,
ha a vízjogi fennmaradási engedé-
lyezési eljárást 2020. december 31-
ig kérelmezi.

Tehát a „kutak bejelentésével”
kapcsolatos 2018. december 31-ei
határidő módosításra került 2020.
december 31-re.

Vépi Közös Önkormányzati
Hivatal

Szólj bele!
2019. február 8-án, pénteken,
18 órakor szeretettel várunk min-
denkit, aki ötleteivel, munkájá-
val szívesen részt venne Vép
nagy rendezvényeinek terve-
zésében, megvalósításában. 

A megbeszélés fő témája a
Világ Közepe Fesztivál és a
városavatás 10. évfordulója, de
minden új ötletet örömmel hal-
lunk!

Célunk a helyi igényeknek
megfelelő programokat megva-
lósítani, ami a te közreműkö-
déseddel lehet teljes. 

Ne habozz, gyere el és
beszélgessünk, tervezgessünk. 

NE BESZÓLJ, HANEM SZÓLJ
BELE!!

-VK
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Szeretet-vendéglátás: -
„egy zsák boldogságot!”

Tele lett jókívánságokkal a Városháza előtti tér
december 16–21. között. Ez alatt az egy hét alatt
rendezték meg az immár hagyományos szeretet-
vendéglátásnak nevezett estéket. Karácsony elő-
estéinek is lehetne nevezni azt, hogy minden este
megtelt az agora, vagyis a tér, ahol forralt bor, tea,

zsíros kenyér, sütemények adják az ínycsiklandó
kellékeket a jóízű beszélgetésekhez. (kép)

Ezúttal a főtér építésének fázisairól készült
fényképek bemutatásával is bővült a látványok
sora. 

– Szép lett ez a tér, foglalta össze mondandóját
egy hölgy, aki szerint méltó környezetet sikerült
teremteni a találkozásoknak, a pihenésnek. 
Még közelebb kerülhetnek egymáshoz a barátok,
ismerősök és ismeretlenek, akik az ilyen önzetlen
vendéglátás alkalmával is kifejtik véleményüket a
közösség és a világ dolgairól. Oldott a hangulat,
mely csökkenti a napi stressz hatásait. 

A vendéglátók sorát idén a Binder család nyitotta,
majd a következő napokban a Geomé Kft., a
Nosztalgia Veterán Motoros Egyesület, az önkor-
mányzati dolgozók és a képviselők, a Nefelejcs
Nyugdíjas Klub, a helyi Karitász-csoport, az
önkéntes tűzoltók, a Koncertlátogatók baráti köre
és a Vépi futballista öregfiúk gondoskodtak. 
Ez annyira sikerült, kérdésemre, hogy mit hozzon a
Jézuska a családnak?  

– Egy zsák boldogságot, válaszolta egy fiatal
hölgy. És ebben a válaszban biztos benne volt a
szeretet-vendéglátás hatása is.

-gyz

VÉPIKRÓNIKA
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Kis angyalok szálltak
közénk

S lám, ezúttal minket, nézőket és hallgatókat, szülőket,

nagyszülőket és ismeretlen érdeklődőket ajándékoztak
meg színes műsorukkal az óvodások az óvónők és a
dajkák vezetésével. Mindehhez kellemes aláfestést adtak

a karácsonyi dallamok, versek és a jelmezek. Megható
volt az a gyermeki báj, mellyel történelmi úton haladva
eljátszották a kis szereplők az angyalokat, Józsefet és
Máriát, a pásztorokat, a három királyokat. Közben volt
adventi gyertya-gyújtás, lucázás, verselés, ének.

A teremben lévők együtt éltek a produkcióval. A kis
színészekkel együtt jókat nevettünk, a tréfás lucázós rig-
musok hallatán. De átéreztük a jászol hidegét, s
melegség járt át a pásztorok botos tánca láttán, a nagy
hírt hozó angyal megjelenésekor és a háromkirályok
színre lépése alkalmával. Ezt követte a szinte véget nem
érő színpadi és színpad előtti közös örömtánc, mely a
Föld minden emberének érzéseit volt talán hivatva
bemutatni.      -gyz

KARÁCSONY
folytatás az 1. oldalról
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KARÁCSONY VÉPIKRÓNIKA

Hatos: karácsonyi ünnepség
Hozzátette: az iskolának nagy a lehetősége és felelőssége abban, hogy boldog gyerekekből boldog felnőtteket
neveljen. Az iskola tud adni élményeket, szép ajándékokat képletesen és valóságosan is. Az ünnepi műsort is
értékelve kijelentette: – ez a nap is egy ajándék. Tud adni tudást, de leginkább példát, mintát, emberségből,
kitartásból és szeretetből. 

( A képen a misztériumjáték egy szelete.)
A diákokhoz szólva külön hangsúlyozta: egy iskola életre szóló közösségi kapcsolatot teremt. Megtanít felis-

merni, hogy miben vagytok jók, mik azok a képességek, melyekben ki tudtok teljesedni, melyek által boldogan
tudjátok életeteket kitölteni. És hamarosan a családotok és a társadalom javára tudtok dolgozni. Tehát a boldog
élet egyik legfontosabb záloga megtalálni a jót, és örömet lelni a munkában. 

Beszédét azzal zárta: – Nagyon büszke vagyok erre az iskolára, mert a mi tankerületünkben ez az első Boldog
Iskola, de reméli, nem az utolsó. Azt kívánta, hogy ez a nagyon szép kezdeményezés, amiben úttörőszerepet vál-
lalt a vépi Hatos Ferenc Iskola pedagógus kara, és minden munkatársa, minta és példa legyen a többi iskolának
is, melyekbe jó járni, s ahova szívesen mennek a diákok, mert ott vannak a barátok, és rengeteg dologgal
gazdagodhatnak. 

Hogy valaki boldog-e, az fejben dől el. Gondolnunk kell arra, hogy miből tudunk erőt meríteni, értékeket
teremteni, kiegyensúlyozottnak lenni? Igen, erre is megtanít az iskola - zárta gondolatait a tankerület vezető.  

Eztán jött a karácsonyi műsor, melynek bevezetőjében az iskolaigazgató hangsúlyozta: ünnepeljük a családot,
az emberek iránti szeretetet, a békét, mely körülvesz bennünket, a boldogságot, mely gyermek és felnőtt lélek
legfontosabb érzelme. 

Aztán megtörtént a csoda a színpadon is. Csillagok és gyertyák gyúltak, piros szívecskéket adtak és kaptak a
gyerekek, leszálltak és táncra perdültek az angyalok. Csodásan szólt Tancsics Anett tanárnő szólója, melyet férje
kísért. A valóságban is megjelent a mesebeli álom. Szalai Márton orgonáján pedig megszólalt az „Óh, jöjj, óh,
jöjj üdvözítő” című templomi ének. S megszületett a kis Jézus. A szereplők bemutatták az évezredes legendát.
Örvendjetek, szólt az ének, s az Áve Maria, a Bartók Béla Zeneiskola tanárának, Seregély Krisztinának
előadásában. S mi örvendtünk a több százas nézősereggel együtt.       

folytatás az 1. oldalról
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Gondozási központ: ajándék mindenkinek
Szépen díszített ajándékkal, gyönyörű karácsonyfával, kedves versekkel és finom süteményekkel kedveskedtek
a dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ dolgozói a rájuk bízott idős hölgyeknek és uraknak.
– Már évek óta vártuk a havat, s lám, ezúttal december 17-én – a leesett hó miatt – már fehér karácsony

lehetőségéről beszélhetett
Kovács Viola intézmény-
vezető. Ez azonban csak
esély maradt. A megható
alkalmi verseket pedig
Kovács Jánosné Klári,
Szalainé Németh Erzsébet,
Horváth Lívia és Cser
Valéria szavalta el. A gon-
dozottak közül még Hor-
váth József is bekapcsoló-
dott a műsorba egy alkalmi
énekkel.

Kovács Péter pol-
gármester utalt rá: a város
minden intézményében

felkészültek az ünnep fogadására. Ez jellemző a segítség házára is, ahol valóban segítenek azoknak, akik rá-
szorulnak a gondozásra, szeretetre. Egyúttal köszöntötte azokat is, akik naponta ellátogatnak az intézménybe
egy kicsit társalogni, beszélgetni, mert ez is szükséges ahhoz, hogy a ház megteljen élettel. Olyan legyen, ami-
lyennek szánták: egy kis klubnak, a szépkorúaknak, mondta. Szüksége van mindenkinek egy kis beszélgetésre,
az emlékek felelevenítésére, s gondolkodni a jövőről, mert tervezgetni mindig szükséges, ha azzal megállunk,
akkor baj van. A városvezető e gondolatok jegyében kívánt békés ünnepet, boldog újévet a jelenlévőknek.
Legalább olyant, mint ez volt, de az sem baj, ha jobb lesz, mint az idei, tette hozzá mosolyogva.         

- gyz        

ÉVZÁRÓVÉPIKRÓNIKA
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A Nefelejcs Nyugdíjas Klub évzárója
Karácsonyi évzárójukon is bizonyították az idősebb generáció tagjai, hogy a művelődés terén is megállják a
helyüket bárkivel szemben. December 20-i köszöntőkkel egybefűzött karácsonyi ünnepségükön. Kiricsi Miklós,
az egyházközség elnöke kívánt kellemes ünnepet és boldog újévet és jó erőt, egészséget minden klubtagnak és
családjuknak.

Ezt követőn fehér asztalnál fogyasztották el a szinte ünnepi va-
csorát, mely egyúttal a születés-, és névnaposok – Éva, István,

Miklós és Gabriella - köszöntését
is jelentette. Kiemelten a 81 éves
Füzi Istvánnét, illetve a 80 éves
Őri Istvánt (kép) - Isten áldása
legyen rajtuk, szólt Sági Józsefné
Anci köszöntése. A klubvezető a
karácsonyi ünnepről szólva kitért
rá: ez az ünnep időtlen idők óta a szeretet ünnepe, a boldogság és meghittség
napja.  Ez mindent és mindenkit megváltoztat. Jobban vágyunk a csendre, a

nyugalomra, visszatérünk azokhoz az értékekhez, melyek a hétköznapok rohanásában időnként háttérbe szorul-
nak. Jobban figyelünk családunkra, barátainkra, más emberekre. Az ajándékvásárlás és az ünnepi készülődés
izgalma csodálatos, de mégis a szeretteinken van a fő hangsúly, a meghitt pillanatokon, melyeket velük együtt
töltünk, mondta többek közt. Lakics Istvánné verssel, Hende Lajosné egy novellával emelte a délután színvo-
nalát, míg az énekkar ( a képen Horváth Lajosné, Lakics Istvánné, Hende Lajosné, Oláh Istvánné és Tóth-
Vásárhelyi Ica) örökzöld egyházi dalokat adott elő.                                                                       -gyz  
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Az óvodának gyűjtöttek a szilveszteri batyus bálban
Jótékonysági szilveszteri buli zárta az évet a vépi művelődési házban. Már novemberben elfogytak a jegyek, s
több mint százan mulattak az óév utolsó éjszakáján a vépi művelődési házban. Minden generáció tagjai részt

vettek a városi szilvesz-
teren, (kép) ami évek óta
sikeres rendezvény. Ba-
tyus bál volt az idei is:
mindenki maga vitte az
ételt-italt, sör- és borkor-
csolyákat. Kínálták egy-
mást a szomszédok, a
barátok, a régi ismerősök.
Derdákné Rózsa Hajnalka
főszervező elmondta, az
idén jótékony célt is szol-
gált a bál: a helyi Vad-
virág óvodásoknak gyűj-
töttek. Sokan megmoz-
dultak a gyerekekért, gá-
láns felajánlást tett pél-

dául az egyik vasi gyógyfürdő és egy sportáruház is. Végül kiderült, hogy szép összeget, 180 ezer forintot tudnak
átadni az adományok eredményeként.

A jól ismert Dancing duó adta a talpalávalót, megteremtve a jó hangulatot. Az asztaltársaságok tűzijátékkal
is készültek, volt tombolasorsolás, amelyre helyi vállalkozóktól és a bál vendégeitől is érkeztek felajánlások.
Reggel fél hatig buliztak a legkitartóbbak. - VK

BOZZAI VÉPIKRÓNIKA

Idősek karácsonya Bozzaiban
Bozzai Község Önkormányzata az idei évben is Karácsony közeledtével köszöntötte a 65 év feletti lakosokat az
"Idősek Karácsonya" ren-
dezvény alkalmával. Kora
délután vette kezdetét a ren-
dezvény, ahol virslivel, teával
és forralt borral igyekeztünk
kedveskedni vendégeinknek.
A tavalyi évben új hagyo-
mányként köszöntöttük a ke-
rek évfordulót ünneplő lako-
sainkat, az idén töltötte be 80.
életévét Dávid Istvánné,
Mikola Jánosné és Kiss
Antalné, továbbá 85. életévét
Molnár Imréné, őket külön
egy csokor virággal köszön-
töttük. A délután hangulatát Dávid Luca fellépése színesítette. Az idei évben először vontuk össze az idősek
köszöntését és az adventi szeretet-vendéglátást, amelyet 17 órai kezdettel tartottunk a Faluház udvarán. Azt est
fénypontjaként a bozzai gyerekek léptek fel: Nagy Miranda, Nagy Korinna, Nagy Lilien, Nagy Zorka, Szabó
Réka, Kisvárdai Dorina, Süle András, Süle MIhály, Nyári Dénes, Horváth Rikárdó, Horváth Dzsásztin, akik egy
Betlehemes játékot adtak elő, amelyet Süléné Bánfalvi Eszter álított össze. (kép)

Egy kellemes hangulatú délutánt tölthetett így együtt a legkisebbektől az idősebbekig a falu lakossága, így
várva a szeretet ünnepét.                                                                          -Fanni

7
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PROGRAMOKVÉPIKRÓNIKA

Pótszilvesztereztek 
a nyugdíjasklub tagjai

Csendes koccintással kezdték az újévet a Nyugdíjas klub tagjai
január 10-én a DASzK tekézőjében. A mintegy 60 örökifjú – új

tagokkal kiegészülve – ezúttal is megmutatta, hogy friss még az
elme, a kéz és a láb (Utóbbi kettő a tekézéshez kellett). Sági
Józsefné Anci (kép a nagy képben) pedig egy pohárköszöntő
versből idézve csak ennyit kívánt: – „Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog. 
S érje el, ki, mit szeretne.” Lakicsné Kiricsi Éva szintén verselt:
„Kerüljön betegség, bánat messzire”. Kell ennél több, s jobb?
Nem. Talán még ennyi: Áldás, béke legyen veletek! – hallottuk
Sinkó Páltól.
Aztán koccantak a pohara, reccsent a virsli, fogyott a sütemény,
mint máskor.  Egyszóval jól indult a klubélet.                 gyz  

8

A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár
Hétfő:
13.00–17.00   Ügyvédi fogadóóra (előzetes   

egyeztetés alapján!)
18.00–19.00    Gyógytorna Ildivel
18.30 Református istentisztelet (a hónap

első hétfőjén)
19.00 Zumba
Kedd: 
16.30–19.30   Foltvarrószakkör (páratlan héten)
17.30–18.30    Karate
19.00–20.00    Aerobic 
Szerda:
08.00–12.00   Falugazdász fogadóórája

16.00–19.00    Sakkszakkör
Csütörtök:
14.00–16.00    Nyugdíjasklub
17.30–18.30  Karate
18.00–19.30    Hastáncklub 
Péntek:
17.30-18.00   Színjátszópróba
17.00–18.00    Hastánc kicsik Jáde Gyön-

gyöcskéi
18.00–19.00    Gyógytorna Ildivel 
19.00–20.00    Aerobic  

Egyéb programok:
Február 8. 18.00 Világ Közepe Fesztivál 

megbeszélés
Február 9.     Nyugdíjas Farsang
Február 10. ATARU TAIKO (TudásÜnnep)
Február 11. KARITÁSZ szociális vásár
Február 16.   Sportbál
Március 1. 18 óra, Vép-Bozzai ÖTE közgyűlés

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

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub programjai:
február 7. Játék, / próba farsangra/
február. 9. Farsangi bál
február 14:  Kovács László előadása a 

mesterségéről
február 21. Névnap, születésnap
február 28. Filmet nézünk / A könyvtolvaj, 

Mindenség elmélete/
Idősek klubja decemberi program:
5-én 10.00 óra: Kézimunkázás - horgolás
7-én 14.00.óra: Mesedélelőtt felnőtteknek 
12-én 14.00.óra: Kreatív foglalkozás
14-én 14.00.óra: Névnapi, születésnapi 

köszöntések
18-tól–22.-ig: Farsangi készülődés – 

jelmezek díszek készítése
26- án 14.00 óra: FARSANG
28-án 14.00.óra Jeles napok, népszokások 

FELVIDÉKI VÁROSOK ÉS A
MAGAS TÁTRA

Idén megint északra fordulunk, egy olyan vidékre, amely tele
van régi magyar történelmi emlékekkel, emlékhelyekkel, mégis
csak ritkán vesszük rá magunkat, hogy felkeressük. Nem
mellesleg, a táj is feledhetetlen. A kettő együtt pedig örök
élmény!
2019. augusztus 6–10-ig 5 napon át barangoljuk be Ko-
marnotól egészen a lengyel határig Szlovákia tájait, sok-sok lát-
nivalóval, élménnyel. Várak, templomok, természeti csodák,
tutajozás a Dunajecen, goral vacsora… vár a jelentkezőkre.
Részletes program és minden tudnivaló a www.vep.hu oldalon
elérhető, vagy hívjon a 20-500-5509 telefonon. A program
papíron a városháza titkárságán is kérhető.
Jelentkezni 2019. február 22-ig lehet. Az út min. 35 fő jelent-
kezése esetén indul. -KoPé-
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MEGEMLÉKEZÉS VÉPIKRÓNIKA

Polgármesteri
napló 

2018.12.16. Adventi harmadik 
gyertya

Szeretet vendéglátás 
Binderék

2018.12.17. Szeretet 
vendéglátás GEOMÉ – 
motorosok

2018.12.18. Szeretet 
vendéglátás önkormány-
zat - hivatali dolgozók

2018.12.19. Óvodások kará-
csonya

Szeretet vendéglátás ka-
ritász-nyugdíjas klub

2018.12.20. Iskolások 
karácsonya

Szeretet vendéglátás 
tűzoltók

2018.12.21. Szeretet 
vendéglátás Koncertlá-
togatók Baráti Köre

2018.12.22. Szeretet 
vendéglátás labdarúgó 
öregfiúk

2018.12.23. Adventi negyedik 
gyertya

2019.01.07. 17:00 Tudás Fája 
kuratórium gyűlése

2019.01.10. 10:00 Vép-Porpác-
Bögöt víz munkaterület
átadás

14:00 Nefelejcs Nyugdíjas
Klub pótszilveszter

2019.01.11. 11:00 Megemlé-
kezés a doni hősökről

2019.01.12. 11:30 Városi pol-
gármesterek évindító
megbeszélése

Megyebál
2019.01.16. Költségvetési tár-

gyalások az intézmény- 
vezetőkkel

2019.01.19. Labdarúgó öreg-
fiúk: disznóvágás

Veteránmotorosok 
évértékelő taggyűlése

9

Rendhagyó doni megemlékezés
Egy kávéházi asztalnál szakértővel beszélgetve emlékeztek meg a doni
áttörés magyar áldozatairól január 11-én Vépen a művelődési házban.
Felkészítő tanáruk Ágoston Andrea volt.

A Hatos Ferenc Általános Iskola, és AMI 6.–7. osztályos színjátszó ta-
nulóinak és a színházterem
közönségének Varga Tibor
nyugalmazott alezredes, a
Honvéd Hagyományőrző
Egyesület tagja (képen közé-
pen) elevenítette fel a történ-
teket, a kegyetlen körül-
ményeket.

–  A második magyar had-
sereg Jány Gusztáv vezérezredes parancsnoksága alatt került ki a Don-ka-
nyarba.’42 augusztus végéig védelemre rendezkedtek be a nyugati oldalon
mintegy 200 kilométeres arcvonalon. Mellettük olaszok, románok és néme-
tek védtek hasonló nagyságú területeket, egészen Sztálingrádig. Annyira
széles volt az arcvonal, hogy a 200 ezres magyar hadsereg nem tudta telje-
sen lezárni a teljes frontszakaszt. Így aztán az orosz támadás könnyen
áttörte a vonalat, a szombathelyi hadtestet is bekerítették. A német parancs-
nokság vállalta ugyan az élelmezést, de a fejadagok nagyon szegényesek
voltak. Nem volt tüzelőanyag sem, sőt, az oroszok áttörése után a németek
felégették raktáraikat ahelyett, hogy a magyaroknak átadták volna a kész-
leteiket. A váltósereg január közepére megérkezett ugyan Magyarországról,
de spóroltak a fegyverekkel és a lőszerrel. Az oroszok éppen 77 éve törték
át a frontot, melynek célja a teljes német hadsereg körbezárása volt. Mínusz
41 fokban a vesztesnek látszó seregek visszafelé indultak, sokan eldobták a
fegyvereiket. A szombathelyi hadtest mégis harcolt a bekerítésben, de
mikor a lőszerek is elfogytak, fel kellett oszlatni a sereget. Sokan hadi-
fogságba kerültek. A visszavonulást a németek maguknak jól meg-
szervezték, de nem törődtek a velük harcoló más nemzetekkel. Végül mégis
sikerült 30-40 ezer főnek 200 kilométert hátravonulni, majd
újraszerveződni, és ’42 augusztusára haza is szállították a II. Magyar
Hadsereg maradványait, közölte többek közt az előadó.

A műsor közben felhangzott a szívbemarkoló Karácsony a Don partján
című vers, melyben két szem-
benálló katona a halál torká-
ban, szentestén bajtársiasan
fel tudott emelkedni a háború
borzalmán, s közéjük szállt a
béke. Egyúttal megemlékez-
tek a temetetlen lipárti 13-
akról is, akiket máig életben
tart az emlékezet. 

Végül a jelenlévők Kovács
Péter polgármester és Molnár
Krisztina iskolaigazgató
vezetésével megkoszorúzták
a vépi II. világháborús
emlékművet. (kép).                                   

-gyz
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A Hatos Ferenc
Általános Iskola és

Alapfokú Művészeti
Iskola programjai

• Február 1. – A félévi
bizonyítványok osztása
• Február 1. 16:00 – A
Művészeti Iskola félévi Záró ren-
dezvénye /aulában/
• Február 8. – DÖK NAP –
Tanítás nélküli munkanap: Farsang
• Február 10. 17:00 – A
TUDÁS Ünnep 2019. Kulturális
Körutazás következő rendezvénye
• Február 14. 16:30 – Szülői
értekezletek az alsó tagozaton
• Február 14. 17:00 – Szülői
értekezletek a felső tagozaton
• Február 16. 9:00 – Iskola
előkészítő foglalkozás
• Február 22. – A kommunista
és egyéb diktatúra emléknapja
/megemlékezés a 8. évfolyamon/

Új ága nőtt a Tudás Fájának
Újabb támogatója lett a Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI Tudás
Fája Közalapítványnak, mely az elmúlt években is sokat tett a
környezetvédelemért. Már többször kitűntették az iskolát Ökoiskola
címmel is, mert a tanulók számtalan rendezvényen bizonyították
elkötelezettségüket a kisrégió környezetének javítása érdekében.

Most, január 7-én újabb lehetőség nyílt az iskola tanulói és
pedagógusai előtt arra, hogy bővítsék a „portfóliót”. A kuratórium

tagjának választotta Pados Róbert környezetmérnököt (kép), aki
meglepetésre bejelentette: 150 ezer forintot adományoz az iskola
környezetvédelmi tevékenységének támogatására. Az adomány értékét
az is növeli, hogy korábban nem volt kapcsolat az adományozóval, aki
úgymond „csak hivatalból” ismerte a Hatos ökotevékenységét.

Mint kiderült, Pados Róbert 18 évet dolgozott 2011-óta osztály-
vezetőként is a Nyugat Dunántúli Környezetvédelmi és Természet-
védelmi Felügyelőségen, majd három éve saját céget alapított PAN-
NON-ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. néven. A vállalkozás jól
működik, ezért van lehetősége arra, hogy az ÖKO-iskola eddigi ki-
emelkedő tevékenységét támogatva létrehozzon egy ÖKO-RÁCIÓ
környezetvédelmi díjat. Ezzel a 150 ezer forinttal még inkább el lehet
ismerni a legtudatosabb diákok munkáját, mely további ösztönző példa
lehet, tette hozzá.

Molnár Krisztina igazgató nagy örömmel köszönte meg a nagylelkű
ajánlatot, melyet az ülésen azonnal be is építettek az idei költségvetés-
be, melynek kiadási és bevételi oldala is 1 millió 235 ezer forint erre a
tanévre. Ezt a forrást konkrét tevékenységekre – táborokra,  sportki-
adásokra, tantárgyi versenyekre, LEG-ek értékelésére, erdei iskolára,
nyelvvizsgákra, egészségnevelésre, projektnapokra, Öko-programokra
és a Hatos-napok rendezvényeire – fordítják. Ezt hangsúlyozták a
kuratórium tagjai is, akik már ki is dolgozták az új, vagyis a
„legÖKOsabb diák” cím elnyerésének feltételeit, melyeket a diákok
elé tárnak, hogy pontosan tudják, mit is kell tenniük a legújabb elis-
merés megszerzéséért.                                   -gyz

TÁMOGATÁSVÉPI
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KRÓNIKA

A Vadvirág óvoda
programjai

Február 08-án nevelés nélküli
munkanap lesz.
Február 15-én FARSANG az oviban
Február 26-án délelőtt bábszínház a
Művelődési Házban.

Kovácsné Halász Éva
intézményvezető

Álláshirdetés
Vép Város Önkormányzat GAMESZ
pályázatot hirdet konyhai kisegítő
munkakör betöltésére. 
Részletek a www.vep.hu és a
https://kozigallas.gov.hu oldalakon.

Véradás
Összesen 12-en adtak vért a szokásos
véradáson január 11-én. Nekik ezúton
is köszönjük segítségüket.             -Vali
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A hastáncosok az országos mezőnyben is remekelnek
A Jáde Hastáncklub tagjai 2018. november
25-én Budapesten, a Ferencvárosi
Művelődési Központban megrendezett
Thamina országos hastáncbajnokságon vet-
tek részt, (kép) ahol a következő eredmények
születtek :

Jáde hastánctrió profi kategóriában – har-
madik helyezés 

Jáde duó profi kategóriában – második
helyezés 

Gyűrű Zsuzsa profi szóló kategóriában –
második helyezett 

Déri Kata haladó szóló kategóriában –
ezüst minősítés 

Habda Viktória profi szóló kategóriában
első helyezést ért el.

Gratulálunk!

Októbertől amatőr csoport is indult, akik
csupán a mozgás kedvéért ismerkednek a
hastánccal.

Kedves Lányok, Asszonyok, Tisztelt
Hölgyeim! 
Felhőtlen, kellemes időtöltést ígérünk csütörtökönként 18.00-kor egy órácskára a Művelődési Házban, fülbe-
mászó zenével és kellemes tánccal egy vidám társaságban!
Szeretettel invitálunk minden Hölgyet kezdő-amatőr, de lelkes csapatunkba, aki pusztán a hastánc varázsa miatt
csatlakozna hozzánk!   -vk      

KULTÚRA VÉPI
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KRÓNIKA

Nagy János: Az első hó

Nagyapám meséli,                                                             Amikor megnéztem,
kétéves lehettem,                                                               markomban nem látszott,
jött egy zord nap, téli,                                                        meleget éreztem,
s hull a hó felettem.                                                           könnycseppé változott.

Ilyet még nem értem,                                                         Milliónyi lepke
szememnek nem hittem,                                                     belepte a tetőt,                                                                     
ragyogott fehérben                                                             hóemberek lettek
percek alatt minden.                                                           mind a járókelők.

Azt hittem porcukor,                                                          Hamiskás mosolya
s anyukám szitálja,                                                             titkába beavat,
kedvében pazarol,                                                               szép kerek gombócba
s nem fogy ki szitája.                                                          gyúrja a friss havat.

Ég felé tartottam                                                                 Elfordult nagyapám
hófehér tenyerem,                                                               s nevetett csudajót,
s figyeltem boldogan                                                          megérezte hátán
száll-e rá hópehely.                                                             az első hógolyót.
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SPORTVÉPI

Gyuri bácsi tizenegyese a focistáknak – betalált
- Nem lehet eléggé megköszönni és meghálálni azt, hogy az elmúlt 11 évben minden alkalommal önzetlenül
disznót hizlalt a sportolóknak Szalai Gyuri bácsi, mondta Török Richárd a Vépi Sportegyesület felnőtt
focicsapatának játékos-edzője január 18-án. Ezen a napon vágták le és dolgozták fel az
„utolsó” Szalai-cocát (képünk), melyet Gyuri bácsi (a képen bal oldalt) az idén is felaján-
lott kedvenc futballcsapatainak. Azért az utolsó, mert kora és egészsége miatt jövőre már
nem tudja vállalni ezt a terhet, mondta lapunknak.

Szinte hihetetlen, hogy nemcsak felnevelt és ingyen felajánlott évente egy 140-180 kilós
disznót, hanem az abból készített minőségi élelmiszerrel is segítette a felnőtt és utánpótlás
játékosok erőnlétét. 

– Hogy is van ez? Az edző (kép) hozzátette: Gyuri bácsi olyan szurkoló, aki sok-sok éve
minden alkalommal nemcsak elkíséri a csapatokat az idegenbeli mérkőzésekre, hanem
előre elkészíti az ifi csapattagnak a harapni és innivalót. Szendvicset, kólát, ásványvizet.
Úgy véljünk: talán az egész országban nincs arra példa, hogy valaki ilyen „maszek tao-támogatással” szerezzen

örömet a spor-
tolóknak. 

Erre azt mond-
ja a 72 éves férfi,
hogy ő egész éle-
tében jó közössé-
gi emberként élt,
mindig segíteni
akart és segített
is. A sportot és a
sportolókat meg
különösen ked-
veli, s a családi
ólban nevelt disz-
nók mellett pedig
mindig elfért még
egy. Most ugyan
az utolsó cocáról
van szó, de még-
sem az utolsó, hi-
szen jövőre is vág-
nak majd egyet.
De azt már nem ő
neveli fel, hanem

összefognak a barátaival, ismerőseivel és vásárolnak egyet, hogy ne szakadjon meg a hagyomány, közölte Gyuri
bácsi.                                       - gyz

KRÓNIKA

12

Anyakönyvi hírek

Születés: Kiss Ervin és Mógor Kitti fia
Bence • Guttmann Gábor és Urbán Kinga
leánya Lilla  • Maizner Tamás és Csipkés
Alexandra Tamara leánya Szimonetta •
Rajnai László és Horváth Kitti fia: Erik    

Haláleset: Takács Ernő (1938) Vép, Dózsa u. 35.  •  Horváth
Béláné sz. név: Takács Ilona (1956) Vép, Széchenyi u. 2/b.
•  Tancsics Jenő (1953) Vép, Táncsics u. 11.  •   Takács Ildikó
(1952) Vép, Rákóczi u. 149.  •  Varga Ferencné sz. név: Szalai
Margit (1932) Vép, Jókai u. 40.  •  Horváth Gyuláné sz. név:
Bezdi Mária (1931) Vép, Deák F. u. 29.  •  Komláti László
(1953) Vép, Széchenyi u. 17.  •  Pál Ottó Ferenc (1954) Vép,
Dózsa u. 6.  •  Németh Gábor (1952) Vép, Dózsa u. 61/a.    
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HOBBI VÉPI
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Évzáró-évnyitó a hobbimotorosoknál
Teljesítették tavalyi terveiket a Vépi Nosztalgia és Hobbijármű Egyesület tagjai. A veterán motorok szerelmesei
arra a legbüszkébbek, hogy tavaly év végén már 11. alkalommal rendezték meg a veterán motorok kiállítását. A
bemutatott 60 motorcsoda országos szinten is hatalmas teljesítmény, mondta Virágh Árpád (kép a nagy képben)
elnök arra is utalva, hogy a sokkal tehetősebb szombathelyiek eddig mindössze csak egy ilyen prezentációt
tudtak összehozni.  

A január 18-i beszá-
molóban elhangzott:
részt vettek egy Tapolca
melletti találkozón,
majd óriási szakmai
örömöt jelentett a pün-
kösdhétfői Pannónia-
ringen tett látogatásuk,
ahol a különböző nem-
zetek versenyzői 600
köbcentis motorokon
230 kilométeres sebes-
séggel száguldottak. 

Már a motorhangok
miatt megérte, tette
hozzá.

Később Szlovéniában,
aztán Sümegen, majd az
ausztriai Pinkafelden
lévő klub rendezvényén
vettek részt. Utóbbi he-
lyen a világ sok orszá-
gából érkezettek bemutatkozását csodálhatták meg. Virágh Árpád arra is felhívta figyelmet, hogy érdemes lenne
a régi traktorok felújításával is foglalkozni. (Megjegyezzük: a Gépész területén van néhány ilyen gép.)
Elmondta, hogy a nyáron, a vépi fesztivállal egy időben Szelestén rendezett országos motoros találkozó miatt
nem tudták megszervezni a motorosok felvonulását, amit nagyon sajnálnak. 

Az idei tervek közt azonban mindenképpen szerepel az immár 10 éves város ünnepségén a hobbimotorosok
felvonulása is, tette hozzá az elnök. Természetesen részt vesznek a régió és a szomszédos országokban
rendezendő bemutatkozásokon, valamint tervezik idén is megrendezni a motorcsodák bemutatását a művelődési
házban, mert ennek már nagy hagyománya van. A jó hangulatú megbeszélésen szó esett szakmai és jogi
kérdésekről is. Többek között arról, hogy milyen új szabályok alapján lehet vásárolni, eladni és vizsgáztatni a
veterán járműveket.

Örömünkre szolgál, hogy élő a vépi motoros egyesület, melyet az önkormányzat is támogat, mondta Kovács
Péter polgármester, egyben balesetmentes közlekedést kívánva, a motorok szerelmeseinek. -gyz  

KRÓNIKA

Erdődy - kiállítás 

A kiállítótérben február 23-ig még megtekinthető az Erdődy családot bemutató kiállítás 
hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között. Kulcs a művelődési házban.

Utolsó alkalommal február 23-án 16 órától Dömötör Gábor mutatja be az érdeklődőknek.
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Vépi betlehemesek a
Székesegyházban

2018. december 20-án a Székesegyházban rendezte
meg a Szombathelyi Egyházmegye és a
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász a „Mindenki
karácsonya” ünnepséget, melyen a vépi általános
iskolások betlehemes játékot adtak elő. 

VK

Vigyázz!
Besurranók!
Újabb eset kapcsán
hívjuk fel minden vépi
lakó figyelmét arra,
hogy fokozottan ügyel-
jenek lakásuk bizton-
ságára, értékeikre.

Semmilyen ürüggyel
ne engedjenek idegene-
ket a lakásukba, mert
hihetetlen tárháza van a
találékony szélhámo-
soknak. Legutóbb egy
idős nénit azzal ker-
estek meg, hogy a fia
által kölcsönadott pénzt
hozta vissza, de csak
húszezrese van, így 
vissza kell adni. A szél-
hámos követte a lakás-
ba és onnan a néni
pénztárcáját ellopva
távozott. Szerencsére
személy bántalmazása
nem történt.

Fokozottan figyeljünk
a városban járó ide-
genekre, figyelmez-
tessük ismerőseinket,
szomszédjainkat.

VK
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ADOMÁNY-VÁRÁS VÉPIKRÓNIKA

Újítsuk fel együtt a Mária-szobrot!
Városunk legrégebbi köztéri szobra a főtéren álló Immakuláta-szobor. Az Erdődy grófi család állíttatta az 1700-
as évek elején. ( Hasonló témájú szobrot állíttatott gróf Erdődy György a sikeres rekatolizáció emlékére Zsolnán
1738-ban). Mindenesetre a Batthyány-féle 1756-os
Egyházlátogatási okiratban már szerepel.  „In foro
oppido” –  a város főterén –  a Boldogságos Szűz
Mária kőszobra, az Erdődyek védettsége alatt.(kép)
A gyönyörű barokk szobor – mely talán sokan nem
is tudják, de eredetileg festett szobor volt –
felújítását szeretnénk megvalósítani. Neves szob-
rászoktól, restaurátoroktól kértünk ajánlatot, s talán
a nyár elején el is kezdődhetnek a munkálatok.
Ehhez a szép feladathoz összefogásra van szükség,
hisz az anyagi fedezetet közadakozással szeretnénk
összegyűjteni. Településünkön nem sok műemlék
található. A vár felújítása szinte a valótlan
messzeségben van, templomunk egy részének – a
toronynak és a nyugati homlokzatnak – renoválása
egy országos pályázatnak köszönhetően a napokban
megkezdődhet. Kisebb útszéli keresztek, a temetői
Vezérkereszt, az Ósoki Mária-ház felújítása lelkes
embereknek köszönhetően már megvalósult.
Pályázati pénzből újult meg az I. Világháborús
emlékmű is. Ne álljunk meg, ne hagyjuk az
enyészetnek szüleink, nagyszüleink példamutató
felajánlásait, adományait. A felújított és újjáépített
szép Főterünknek, a régi Mária-kertnek méltó dísze
lehet a restaurált és eredeti szépségére visszaállított
szobor. Az Önkormányzat, a Vép Fejlődéséért
Közalapítvány és az Egyházközség is támogatja ter-
veinket, melyet a Vépi értéktár Bizottság koordinál.
A Vépi Krónika jelen számában található tájékoztatás a felajánlási és befizetési lehetőségekről.
Érdeklődni lehet a Művelődési házban Iszakné Koszorús Juditnál (tel: 06-30/419-9799), vagy Dömötör
Gábornál (tel: 06/30/491-4955). Támogatásukat, jó szándékukat előre is köszöni a Vépi értéktár Bizottság
nevében: Dömötör Gábor

15
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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)  

Köszönet
Ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat minden apró tettért, segítségért, figyelmességért, és köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik a nap bármely szakaszában fizikailag is segítségünkre voltak. 
Köszönjük, hogy szerettünk –  Takács Ernő hosszú betegsége alatt –  hogyléte felől érdeklődtek vagy meg-
nyugtató szavaikkal támogatást adtak. Köszönettel: Takács Ernőné és leánya
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