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KRÓNIKA

folytatás a 3. oldalon

Leblanc Győző és Tóth Éva 
a szépkorúak karácsonyán

A szépkorúak valósággal visszafiatalodtak 
azon a december 10-i karácsonyi ünnepségen, 
melynek meglepetésvendége e generáció 
által máig szeretett operett-csillagok, 
Leblanc Győző és Tóth Éva (kép 2. oldalon) 
művészek voltak.  A csaknem egyórás 
nosztalgiagálán ugyanis visszaköszöntek 
a jelenlévők kedvelt operettjei és más 
slágerei, népdalai. Igaza lett Iszakné 
Koszorús Juditnak, midőn köszöntőjében 
Csider Sándor költő egyik verséből 
idézve kiemelte: „Az ünnepből annyi 
a tied, amennyit magaddal viszel”. 
Hát volt mit hazavinni még a 
következő évre is.

Változatlan maradt a két 
művész gyönyörű hangja, 
akár operett részleteket, 
népszerű filmslágereket, 
vagy nótákat adtak elő. 
Persze, hogy együtt énekelte 
szinte valamennyit, a mintegy 
110 jelenlévő. Szólt a „Hajlik a 
rózsafa, hajlik lány..” vagy a 
„Nékem olyan asszony kell...”
éppúgy, mint a közismert 
Honfoglalás-dal, „Kell még egy szó, mielőtt 
elmennél, kell még egy végső ölelés”, a színpadon 
és a közönség soraiban is. Leblanc Győző kampányolt a
magyar zene, operett és dal értékei mellett. Sokkal
jobban meg kellene becsülni, sokkal nagyobb figyel-
met, publicitást érdemelnek. 

A 2020-as költségvetés
előkészítése

Megfelelően előkészítették a 2020-as 
költségvetést, amelyről a vépi és a boz-
zai képviselő-testület tagjai tárgyaltak 
november 28-i együttes ülésükön. 
A működési kiadások  kapcsán Eredicsné 
Horváth Lenke pénzügyi osztályvezető többek közt
elmondta: az önkormányzati hivatalban jövőre már
csak kisebb kiegészítő fejlesztések lesznek, az
óvodában viszont szükséges például egy nyomtatót,
rádiós magnókat vásárolni, kazánokat cserélni, két
ablakot redőnnyel ellátni. A Magyar Falu pályázaton
az óvodaudvar fejlesztésére mintegy 3,4 millió forint

támogatást kap az önkormányzat. Kovács Péter pol-
gármester hozzátette: folyamatosan karbantartják

a város intézményeit, amelyhez jól jött ez a
pályázati lehetőség is. – Első olvasatban pozitív

mérlegű költségvetésről beszélhetünk, tette
hozzá a városvezető arra utalva, hogy to-

vábbra is hitel nélkül, takarékos gazdálko-
dással oldják meg azokat a feladatokat, ame-

lyek a város további fejlődése érdekében elen-
gedhetetlenül szükségesek. A 2020. évi

költségvetési koncepció ismertetése 
során elhangzott, hogy továbbra is
elkülönítettek 45 millió forintot a

bölcsődeépítési önerőre, 5 millió forin-
tot a kerékpárút tervezési kiadá-

sára. Természetesen mindkét eset-
ben bíznak a pályázatok kedvező

elbírálásában és abban, hogy mindkét
pályázat 100 százalékos támogatás-

ban részesül. A kerékpárút
nyertes pályázata esetén

2020-ban megkezdődik a
Vépet a megyeszékhellyel
összekötő kétsávos kerék-

párút megépítése, ami
mintegy 280 millió forintos 

beruházással valósul meg. Ez biz-
tonságos közlekedést jelent minden

úthasználónak, amire már régóta várt
a lakosság.

A testület tagjai megszavazták azt az újszerű
kezdeményezést, mely szerint a költségvetésből a
lakosság, a civil szervezetek és közösségek részére
létrehoznak egy 7, 5 milliós alapot, melyet az említet-
tek saját környezetük szépítésére, fejlesztésére hasz-
nálhatnak fel. folytatás a 2. oldalon
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KRÓNIKA
folytatás az 1. oldalról Leblanc Győző és Tóth Éva a szépkorúak 

karácsonyán

Kovács Péter köszöntőjében utalt
rá: a művészek megteremtették az
év végi vendéglátás jó hangulatát.
Sokan vannak az évek óta visszaté-
rő vendégek, de sokan vannak,
akik ma első alkalommal jelentek
meg az ünnepélyen. Külön bemu-
tatta a két új képviselőt, Pados Ró-
bertet és Horváth Pétert, akik szin-
tén első alkalommal voltak itt.
Mindenki karácsonyáról szólva

val. Mert ez a karácsony ugyanazt
jelenti mindenkinek: - Krisztus
születését, a szeretetet. Máraival
idézve kifejtette:… „ azt hiszem, a
szeretetre várok”. Mindannyian
erre várunk, hisz ebben rejlik a ti-
tok, mondta. Szerinte az ünnep
nem kikapcsolódás, hanem bekap-

megjegyezte: ez az ünnep, melyet
senkinek nem sikerült kisajátítani.
Minden emberé ez, mindenkinek
közös élmény, mely meleg szobát,
kuckót jelent a maga gyertya-
fényével, a fényes karácsonyfájá-

2 VÉPI

csolódás. Pilinszky János szerint az ünnep, a
pihenés, a hálaadás a megszentelés. A bekap-
csolódás, az élet egészébe való visszatalálást
jelenti. Bánjunk hát királyi nyugalommal az
idővel, hogy visszataláljunk a betlehemi jás-
zolhoz. - mondta. Majd külön köszöntötte a
legidősebb hölgyet, Novák Lajosné Ili
nénit, illetve Maróthy Józsefet, valamint
aznapi születésnapján Farkas Tibort.
Egyúttal Békés Karácsonyt és Boldog
Újévet kívánt mindenkinek.

A hagyományos év végi vendéglátás alkal-
mával a képviselőtestület döntése szerint az
időskorúakat nemcsak megvendégelték, ha-
nem mindenkit meg is jutalmaztak négyezer
forinttal. Az est kellemes beszélgetéssel telt.

-gyz     

Rendelési idő változása
„Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Kassai utca 17. szám alatti I. számú orvosi
rendelőben 2020. január 1-jétől szerdán és
pénteken a rendelési idő – visszavonásig –
az alábbiak szerint módosul: szerdán 7:30–
11:30, pénteken: 13:00–15:00. 
A rendelési idő a többi napon nem változik.
Dr. Csanaki Miklós helyettesítő háziorvos
telefonszáma: 06/30-330-05-45.
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KRÓNIKA 3VÉPI

A forrásra pályázati kiírás készül,
mely alapján a képviselő-testület
dönt majd a nyerteseknek juttatott
támogatásokról. A költségvetés ter-
vezetét megfelelőnek értékelte a
pénzügyi bizottság is, közölte
Török Sándor bizottsági elnök.   

A tanácskozás második részében
letette esküjét a szociális bizottság
két kültagja – Horváth Anita és
Kiricsi Adél, valamint Kajcsos

rúgtak. A kiadásoknál az eddigi
évekhez hasonlóan a működési
kiadások a legjelentősebbek, míg
a bevételek esetében a központi
költségvetési támogatások teszik
ki a legnagyobb összeget.

A tanácskozáson arról is döntöttek,
hogy az iskolába járó gyerekek
testi épségének érdekében haté-
konyabban kell korlátozni a Rá-
kóczi út forgalmát. Ennek érdeké-
ben büki és szombathelyi példák
nyomán úgynevezett forgalomko-
rlátozó szigetet építenek az út-
felületre. Ez nem „fekvőrendőrt”
jelent, hanem sokkal hosszabban
elnyúló, a felületből mintegy 10
centiméterrel kiemelkedő bukka-
nót vagy bukkanókat, melyeken
meghibásodás nélkül csak nagyon
lassan hajthatnak át a járművek. A
sziget kiépítését nem kell egyetlen
hatósággal sem engedélyeztetni.
Az építést a nyári iskolai szünetben
célszerű elvégezni, közölte a
városvezető.

-gyz

György, a pénzügyi bizottság kül-
tagja.
A képviselők módosították a vépi
testület szervezeti és működési
szabályzatát, valamint a 21 napi-
rendi pont között áttekintették az
önkormányzat harmadik negyed-
évi költségvetésének helyzetét. A
pénzügyi osztályvezető elmondta:
az önkormányzat kiadása 313 mil-
lió 675 ezer forint volt, míg a bevé-
telek 355 millió 432 ezer forintra

A 2020-as költségvetés előkészítése
folytatás az 1. oldalról

A december 1-jei reggeli szentmise
után ünnepélyesen meggyújtották a
város főterén lévő hatalmas adventi
koszorún az első gyertyát (kép).

Kovács Péter városvezető meg-
köszönte a helyi mezőgazdasági
szakközépiskola diákjainak és
Fazekasné Marton Mónika taná-
ruknak a szép koszorú elkészítését.
– Ezen az első decemberi vasár-
napon kezdjük meg a felkészülést
karácsonyra, Krisztus születésére,
kezdte beszédét a polgármester. A
szeretet szükségességét hangsú-
lyozva kiemelte: készítsük fel szí-
vünket is az ünnepre, gondoljunk
szeretteinkre, barátainkra, ismerő-
seinkre. És gondoljunk azokra is,
akik esetleg egyedül kénytelenek
eltölteni a karácsonyt a városban,

című versét, majd Szalai Márton
kántor előadásában az „Óh jöjj, óh
jöjj .. „ című egyházi ének dallamai
tették meghatóvá a kis ünnepséget.

hangoztatta a városvezető. 
A fény felgyulladása után Iszakné
Koszorús Judit szavalta el R. Lu-
kátsi Vilma: Végtelen adventi ének

Fénylenek az adventi gyertyák

-gyz 
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KRÓNIKA4 VÉPI

Hatvan éve Vépen a régi „Gépész” 
Jubileumi nyugdíjas találkozót
rendeztek az AM  Dunántúli Agrár-
szakképző Központ Vépi Mező-
gazdasági Szakgimnáziuma, Szak-
középiskolája és Kollégiumában
az egykori „Gépész” korábbi és
jelenlegi dolgozói, tanárai részére
december 6-án. (képünk)

Az alkalomból 150-en emlékeztek
a hat évtizede Pápán alapított,
majd Pápáról Vépre került intéz-
ményben, mely akkoriban a mező-
gazdaság nagyarányú gépesítésé-
nek, nagyüzemi gazdálkodásának
fejlesztését szolgálta. 
Az iskolában végzett diákok
országszerte megállták/megáll-
ják a helyüket, és viszik a vépi
tanintézet jó hírnevét. 
Az országosan kiemelt intézmény
fejlődése lehetővé tette az évszáza-
dos település teljes infrastruk-
túrájának megteremtését is, mely
alapja lett a korábban 700 évig volt
mezőváros ismételt várossá válásá-
nak is.

Hollósi Éva igazgató (képben

szeresen dobogós helyeken végez-
nek országos szakmai tanulmányi
versenyeken. A végzett munka
eredményességére utal, hogy az
idei tanévben a mezőgazdasági
gépész szakmában ismételten Vép-
en rendezik meg a Szakma Kiváló
Tanulója Verseny döntőjét. Az

iskola elismertségét mutatja az is,
hogy nemrégen itt tartották az
országos tanévnyitó ünnepséget,
amelyen Nagy István agrárminisz-
ter elmondta: egyetemistaként ő is
e falak közöttt is szerezte gyakor-
lati ismereteit.

A találkozón a vendégek bejárták
az intézet területét, majd jó hangu-
latú ebéden vettek részt. 
Az alkalomból Peterdi József tanár
saját verssel köszöntötte a vendé-
geket, az egykor egészségügyi ápo-
lóként dolgozott Ica nővér pedig
(képben balra) világslágerek elő-
adásával „ápolta” a jelenlévők
emlékeit.

Györe Zoltán                 

jobb oldalon) beszédében szólt ar-
ról, hogy 50 éve ezen a napon avat-
ták fel a mai tanügyi épületet. Mint
mondta, folyamatosan fejlesztik
nemcsak a képzési profilt, ha-
nem a tárgyi feltételeket is.
Pályázati forrásokból már napele-
mek termelik a villamos energia

egy részét, hőszigetelték az épü-
letek többségének falait és nyílás-
záróit, modern kazánok biztosítják
a fűtést. Folyamatban van az
oktatás digitalizációja, és már
drónnal is figyelik a tangazdaság
termőterületeit. Minden igénynek
megfelelő kollégiumban laknak a
Nyugat-Dunántúlról érkezett diá-
kok. Jelenleg 320 diák tanul az
intézményben – 89 tanár és alkal-
mazott segítségével szakmai vég-
zettséget, érettségi bizonyítványt,
technikusi oklevelet is szerezhet-
nek több agrárszakmában. De
egyebek mellett képeznek kister-
melői élelmiszer-előállítókat és
legújabban közszolgálati ügyin-
tézőket is. Az iskola diákjai rend-

Várospolitikai fórum
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és a további Partnereket, hogy VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE 2020. JANUÁR 16-ÁN (CSÜTÖRTÖKÖN) VÁROSPOLITIKAI FÓRUMOT TART 14 ÓRÁTÓL
a TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET módosítása tárgyában a VÉPI
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁRBAN. Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
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KRÓNIKA 5VÉPI

Csokik, játékok az adventi kalendáriumban
December másodikán kinyílt az
adventi kalendárium, hogy az
óvodások minél előbb tudják él-
vezni az év legnagyobb, közeledő
ünnepét.(kép) A főtéren a hagyo-
mányosan felállított, karácsonyig
naponta kinyitható kis ablakokból
ezúttal először Héra Bence, Beke
Krisztián és Ferreira Vince Luiz
vehette ki a dobozkát, melyben
csoki, kis mikulás, rajzeszköz, sza-
loncukor és kisautó is volt. A szer-
zeményt az eső miatt egy kis zsák-
ba téve vitték el az oviba. A gye-
rekek meglepetését látva nagy volt
az öröme még Maróthy Éva óvó
néninek is.

Az ajándékot átadva Szijj Vilmos
alpolgármester előbb Devecseri

fordulunk a világ felé, amikor
szeretteinknek ajándékkal, a rás-
zorulóknak pedig adományokkal
kedveskedve készülünk fel az új
évre.                                  -gyz

László: A Mikulás játéka című
versével kedveskedett a kicsiknek,
majd Hit, Remény, Szeretet jeli-
gével a karácsonyvárásról szólva
azt fejtegette, hogy nyílt szívvel

91. születésnapján virágcsokorral
és kis ajándékkal köszöntötte Beke
Ferencnét Kovács Péter pol-
gármester december 1-jén. Maris-
ka néni láthatóan jó egészségben

fogadta a jókívánságokat annak
ellenére, hogy kérdésünkre megje-
gyezte: „éldegélek”. Jót mosolyog-
tunk megjegyzésén, ugyanis ráné-
zésre senki sem gondolná, hogy az
ünnepelt túl van a kilencvenen. 

Mariska néni ugyanis a nemrég
történt kezelések után jó egész-
ségnek örvend, étvágya jó. Egy-
edül él ugyan, de unokái, Adrienn
és Ramon szerint örökmozgó. Ha

többi tagjával együtt sokszor láto-
gatják. A hagyomány szerint idén
karácsonykor is együtt mennek
közös családi programra, a Balaton
mellé. Ott töltik az ünnepet. Ez
egyben közös ajándék is lesz,
tudtuk meg.

Mariska néninek olvasóink
nevében is további jó egészséget
kívánunk!         

gyz   

kell, füvet nyír, kertet gondoz,
veteményez, takarít, süt-főz. Sőt,
megtermeli a zöldségeket, befőzi,
amit kell, eltesz télire. Emellett ol-
vas, rádiót hallgat, kötöget.  

A fiatalos mozgású, mindenre
emlékező idős hölgy ’84 óta
nyugdíjas. Imádja két dédunokáját,
a hétéves Jázmint és a 23 éves
Dávidot, akik ugyan a megye-
székhelyen laknak, de a család

Szépkorú köszöntése

Városunk  minden 

lakójának békés, boldog 

karácsonyt és egészségben, 

sikerekben gazdag 

új esztendöt kíván a 

NETKABEL KFT
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6 KRÓNIKAVÉPI

Nagyon szép gesztus az immár hat
éve meghonosított Adventi for-
gatag, amelynek bevételét a Hatos
Ferenc Általános Iskola és AMI
Szülői Közössége azoknak a csalá-
doknak ajánlja fel, melyekben már
nem él az egyik szülő, de egy vagy
több gyermekük még az iskolába
jár.

Eredicsné Horváth Lenke, a
Szülői Közösség elnöke a novem-
ber 20-i főtéri rendezvény megnyi-
tójában megköszönte a támogatók-
nak, – a Szülői Közösség tag-
jainak, Vép város önkormányzatá-
nak, a Gamesz dolgozóinak, a cuk-
rásztanulóknak, a Nefelejcs Nyug-
díjas Klubnak, Tátrai Ádámnak és
a kézműves termékek kiállítóinak
–, hogy felajánlásaikkal hozzájárul-

szórakozatták a mintegy 300

résztvevőt.

A jelenlévők pedig lángossal, for-
ralt borral és teával, finomabbnál
finomabb sütemények kóstolásával
is élvezhették a már karácsonyi

h a n g u l a t o t
árasztó örömteli
együttlétet az
egyébként csí-
pős hidegben. 

Megtudtuk azt
is, hogy az ado-
m á n y o k b ó l
családonként 40
ezer forintot tud-
nak eljuttatni hat
családnak.   

- gyz  

tak a rendezvény
sikeréhez. Külön
köszönet illeti
Czene Zsolt egyé-
ni vállalkozót,
aki 100 ezer
forinttal támo-
gatta a rendez-
vényt.

A fellépők – a
Vadvirág Óvoda
Pipitér csoport-
ja, a Hatos néptáncos és társastán-
cos tanszakának tanulói, a sárvári
Gárdonyi Géza Általános Iskola
kamarakórusa, a Brenner János
Cserkész Csapat Fekete Párduc
őrse, valamint Balázs Henriett
énekes – művészi produkciókkal

Jótékony adventi forgatag

gyermekekről. Volt, aki kicsit
félve, volt, aki bátrabban ült a
Mikulás térdére. A puttonyból apró
kis ajándékok kerültek elő, szalon-
cukor, mandarin, csokoládé. A
Mikulást a manók (védőnénik)
segítették az ajándékozásban.

- Anita

December 4-én 10 órakor a
Baba-mama klubban a legki-
sebbekhez is megérkezett a
Mikulás (kép). Nagy izga-
lom, várakozás és gyermekzsi-
vaj töltötte be a művelődé-
siházat.

Jutka néni, a szülők és a
gyermekek közös énekléssel
várták a télapót.
Megérkezését sok csodálko-
zó, meglepett szempár fogad-
ta. Megtelt a terem. A szülők
örömére készültek a fotók a

Mikulás a baba-mama klubban
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Erzsébet-napi teadélután
Igazán szeretetteljes ünnepséget
szervezett a vépi Karitász Csoport-
ja november 24-én.

Az alkalomhoz illő színpompás
műsort a Vadvirág Óvoda Rezeda
csoportja vezette be Szent Márton

történetét plasztikusan feldolgoz-
va.” Száz liba egy sorban” énekel-
ték a kicsik azt is bemutatva, mi-
ként lett püspök Márton, a katona,
aki köpenyének felét egy koldus-
nak adta. (kép) Majd Németh Ta-
más (kép) plébános lelkesítőnek

nevezete a Szent Erzsébethez köt-
hető ünnepet, mely tükrözi Erzsé-
bet jótékonyságát. Tevékenységé-
vel oszlatta a bajokat, ezáltal örö-
met szerzett az embereknek. Példa-
ként megemlítette Szent Miklóst is,

aki tetteivel, ajándékaival hasonló
cselekedetekről híres. – Mi is
szeretnénk egy-egy alkalommal jót
tenni, mondta. A jelenlévőknek
szép délutánt kívánt azzal, hogy
hite szerint azon a délutánon jel-

képesen és valójában mindenki aján-
dékot kapott egy
meghitt beszélgetés-
sel is ráhangolódva
az ünnep-várásra.

A művelődési ház
teljesen megtelt nagy-
termében előbb Buti
Zsanett zongoramű-
vész, zenetanár és
tanítványai bűvölték
el a nagyérdeműt. A
legnagyobb megle-
petés volt a majd-
nem négyéves Oszkó Vencel (kép)
menüettjével éppúgy, mint a
hatéves Mahr Vi (kép) aki Bartók:

Változatok című darabját adta elő.
De Lobo Brandon Tristan zongora-
játéka ugyanúgy lenyűgöző volt,
mint testvére Lobo Gabriel gitáros
keringője. Kitett magáért Lakicsné
Éva Szent Erzsébet-történetekkel,

Ságiné Anci, aki egy Ara-
nyosi-verset és Hendéné
Vali, aki egy megbocsáj-
tás-történetet adott elő.
Tóth Vásárhelyi Ica vi-

lágslágerekkel rukkolt ki,
míg Szekeresné Erzsi egy
halálosnak hitt betegről
mesélt, aki unokájának
invitálására azonnal meg-
gyógyult. Simon Máté Be-
nedek, aki szintén „Zsani
néni” tanítványa, pedig
egy zongora-fantáziával
lepte meg ünneplőket.

A jó hangulatú teadé-
lután kellemes beszélge-
téssel, süteményezéssel,

eszem-iszommal, tombolával zá-

rult, melynek bevételét jótékony
célra használják.  

- gyz

Békés  karácsonyi ünnepeket és boldog új    

évet kívánunk
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A programon bárki
részt vehet. Várjuk

valamennyi utazni
szerető, úti be-
számolókra nyi-
tott társunk rész-

vételét 0-99 éves
korig.

-VVT- 

A társaság következő
összejövetele 2020.
január 24-én
18:00-kor lesz a
kultúrházban. 

Nagy Attila
t á v o l - k e l e t i
é lménybeszámolója
következik. 

Világjáró Vépiek Társasága
Távol-Kelet

Portugáliában jártak
November utolsó csütörtökén
élménybeszámolót tartottak
nyugdíjas társaiknak a Por-
tugáliában járt Nefelejcs Nyug-
díjas Klub tagjai. Ságiné Anci
elmondta és képekben is bemu-
tatta, merre jártak. Hendéné
Vali egy kis ismertetőt tartott az
ország történelméről, a meglá-
togatott városokról. Csaplárné
Magdi is beszámolt egy-két
élményéről. Útjuk első állomá-
sa Lisszabon volt, ahol megnéz-
ték a nevezetességeket, az Áp-
rilis 25. hidat (kép), a Belém-
tornyot, a Tejó folyót, a Krisz-
tus-király emlékművet (kép), a
VII. Edward parkot, a Jeromo-
sok-templomát, az Ócenáriu-
mot, az Orient-vasútállomást.
Folytatva útjukat Obidos, Naza-
ré, Batalha, Fatima, Portó,
Aveiró, Coimbra Évora, Estoril
nevezetességei is megjelentek
képeken. Láthattuk az európai
szárazföld legnyugatibb pontját

is, a Cabo da Roca-t és termé-
szetesen az Atlanti-óceánt. 

Élményeiket itthon meg-
próbálták átadni nyugdíjas tár-
saiknak. – VK

A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár
Hétfő:
16:30–18:30   Színjátszópróba
17:00 Ovis torna Dórival
18.30 Református istentisztelet

(a hónap első hétfőjén)
Kedd: 
15:30-16:15    Ovis Angol
16.30–19.30    Foltvarrószakkör (páratlan héten)

18.00–19.00    Gyógytorna Ildivel
19.00–20.00    Aerobic
Szerda:
08.00–12.00   Falugazdász fogadóórája

14:15-15:00    Ovi néptánc
16.00–19.00    Sakkszakkör
17:00–18:30    HATHA YOGA 
Csütörtök:
14.00–16.00    Nyugdíjasklub
18.00–19.30    Jáde Hastánc Klub 
Péntek:
15:30-16:15     Ovis Angol
17.00–18.00    Hastánc kicsik Jáde Gyön-

gyöcskéi
18.00–19.00    Gyógytorna Ildivel 
19.00–20.00    Aerobic  

Egyéb programok:
Január 17. 18:30 A Tegyünk Együtt Vépért
Egyesület bemutatkozik
Január 24. 18:00 Világjáró Vépiek Társasága 

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

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub 
programjai:
Január 9. 14,00 Pótszilveszter
Január 16. Névnap Születésnap
Január 23. Magyar Kultúra Napja
Január 30. Pál Ferenc előadás
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Polgármesteri
napló 

2019.11.16. Tűzoltóbál
2019.11.17. Kuvasz-fajtabemu-

tató a kultúrház udvarán
2019.11.19. 10:00 Zöld Város

beruházás garanciális bejárása
2019.11.20. Polgárőr-gyűlés
2019.11.22. Adventi Forgatag

18:00 Ágh Péter: polgár-
mesteri találkozó Sárváron

2019.11.23. Jáde hastáncverseny
a kultúrházban

2019.11.24. 14:00 Erzsébet-napi
teadélután

2019.11.25. Dr. Bognár Balázs
katasztrófavédelmi igazgató látogatása
2019.11.26. Rendőrségi fórum
2019.11.27. 10:00 Pénzügyi

Bizottság ülése
2019.11.28. Önkormányzati

nyugdíjasok találkozója
17:00 Testületi ülés

2019.11.29. SZOMHULL
taggyűlés

2019.12.01. Beke Ferencné
Alkotmány u. 58. sz. 91 éves

Adventi koszorú 1.
gyertya

16:00 Veteránmotoros kiál-
lítás megnyitója

2019.12.02-20.  Adventi naptár
ablaknyitás az óvodásokkal

Önkormányzati dolgozók
kirándulása Pozsonyba

2019.12.04. 10:00 Mikulás a
baba-mama klubban

15:00 Leader vezetőségi gyűlés
16:00 Leader fórum

2019.12.06. Fő téri Mikulás
2019.12.07. Porpác-Bögöt víz

műszaki átadás
2019.12.08. Adventi koszorú 2.

gyertya
18:30 Koncert a templomban

2019.12.09. Szeretet-vendéglá-
tás Bozzaiban

2019.12.10. 14:00 Szépkorúak
karácsonya

2019.12.12. 10:00 Védelmi gyűlés
Záró testületi ülés

-pm-

Vépen nagyon fontos, hogy meg-
emlékezzenek mindenkiről, aki
bármit is tett a városért. Ezért aztán
évente többször van olyan ren-
dezvény, amelyen a város vezetői
fehér asztal mellett is köszöntik a
korábbi kollégákat, munkatársakat
a vezetőktől a segédmunkásig. 

Így volt ez november 28-án is,
amikor az önkormányzati nyugdí-

jasok ültek asztalhoz, hogy egy fi-
nom vacsora mellett emlékezzenek
korábbi munkájukra, emberi kap-
csolataikra, és meséljenek egymás-
nak családjukról, mostani ten-
nivalókról. A mintegy 80 egykori
kollégát Kovács Péter polgármes-
ter köszöntötte örömét kifejezve a
találkozót illetően. Szólt arról,
hogy a nemrég zajlott önkormány-
zati választáson két új képviselő –
Pados Róbert környezetmérnök,

illetve Németh Péter  tűzoltó-
parancsnok-helyettes került a tes-
tületbe. Velük erősödött a testület,
mondta. Beszámolt arról, hogy az
idén rengeteg jó és fontos program
valósult meg: köztük régi vágyként
a Kassai utca felújítása, amellyel
egyben megújult az M86-os
autópályára vezető bekötőút is.
Mint mondta, az önkormányzat

továbbra is takarékosan gazdál-
kodik, hitelt nem kívánnak felven-
ni eztán sem. 

Végül megköszönte a jelenlévők
korábbi erőfeszítéseit, melyek
megalapozták a mostaniak mun-
káját. Jó erőt, egészséget, boldog-
ságot, valamint kellemes kará-
csonyt és boldog újévet kívánt
mindenkinek. Az est kellemes
beszélgetéssel, eszem-iszommal
zárult. gyz    

Önkormányzati nyugdíjasok 
köszöntése
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zenéjére érkezett a Mikulás december
6-án este. 
Gyerekek és szülők sokasága várta a

Varnyú Country zenére érkezett a Mikulás
Idén is Mikulás-váróvá lett a felújí-
tott főtér, melyre az országosan elis-
mert Varnyú Country együttes

nagyszakállút, akinek az érkezése
előtt az apróságok „léggitározva” és
táncolva múlatták az időt, szüleiket is
ámulatba ejtve. 
Jó választás volt a zenekar: dalaik
elővarázsolták a karácsonyi, majd a
gyermek-, sőt a vadnyugati dalokat is. 
Felhangzott többek közt a mici-
mackós „Minél inkább havazik, annál
inkább hull a hó,..”  sláger is, amelyre
messziről, nagyon megizzadt
paripákkal megjött a hintó. Nem
véletlen az sem, hogy nagy botjával
a „HOOOÓ-zó” Mikulás, alig
tudta beverekedni magát a tömeg
közepére. Ott aztán ki-ki megkapta
kis ajándékát, a csokit, mogyorót és
szaloncukrot.
Volt is nagy tülekedés, hogy minél
közelebb érjenek az éppen egy éve
várt kedves vendéghez. - gyz

Az avar és kerti 
hulladék égetéséről

Havi kettő alkalomra csökkentette a képviselő-testület
az avar és kerti hulladék égetésére lehetőséget biz-
tosító napok számát.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét az avar és
kerti hulladék égetésének szabályairól szóló önkor-
mányzati rendelet 2020. január 1-jétől hatályba lépő
egyes rendelkezéseire.
Az avar és a kerti hulladék égetésére csak abban az
esetben kerülhet sor, ha hasznosítása (komposztálás)
vagy elszállítása nem lehetséges.

Kerti hulladék égetése szélcsend esetén, a
tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával március,
április, május, szeptember, október és november
hónapokban a hónap első és harmadik péntekén –
ünnepnapok kivételével − 10 és 18 óra közötti
időszakban végezhető, maximum 2 órán át.
Tartós füstölés nem megengedett, továbbá nem
égethető nedves, égetéskor nagy füsttel járó kerti hul-
ladék.

Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari
eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve
ezek maradékai) hulladékot nem tartalmazhat. Az
égetési napokat a Vépi Krónikában folyamatosan
közölni fogjuk.      Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

˙ÄwÉ à à ?  u ° ~ ° á  ~ t Ü ö v á ÉÇç |  ≤ÇÇ x Ñ x ~ x à  ° á  u É Ä w É z  Ø }  ° ä x à
~ • ä ö ÇÇt~  t  ft Ä ä t à É Ü  Zç™ zç á é x Ü à ö Ü  w É Ä z É é ™ |

Haláleset: 
Molnár Pál András (1938) Vép, Béke u. 24.   • Horváth
József István (1945) Vép, Petőfi u. 42.   
Az előző Krónikában megjelent anyakönyvi hírekben a
haláleseteknél történt egy elírás, ezt helyesbítjük: 
+Fülöp Ernő (1973) Vép, Petőfi u. 69.
A hozzátartozóktól elnézést kérünk az elírásért.

Anyakönyvi híre

Születés:

Lakatos Gergő és Sipos Beatrix leánya Zsófia,
•  Csőre Gábor és Mécs Andrea leánya Johanna
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Adventi koszorúkat, asztali és
ajtódíszeket készítettek karácsony
előtt a Dr. Zmertych Aurél
Gondozási Központ tagjai. Olyan

szorgalommal és hozzáértéssel
nyúltak az anyagokhoz –fenyő-
ághoz, szalagokhoz, gyöngyökhöz,
ruha- és papírszelvényekhez –,
hogy gyönyörűség volt nézni.
Persze az időskorúaknak volt elég
idejük megtanulni, mit és hogyan
kell azt asztalra, fenyőfára vagy az
ajtóra varázsolni, hogy legyen ked-
vük az ünnepen bejönni az
angyaloknak, mondhatnánk. 

De most Szalai Istvánné Klári,
Tóth Lászlóné Gizike, Habda
András,Gerencsér Győzőné Elvira,
Kovács Viola vezetőnő és a

koordinátor Szalainé Né-
meth Erzsébet igazán kitet-
tek magukért. De nemcsak
kézműves tudásukat mutat-
ták meg, hanem karácsonyi
történeteik is tanulságosak
voltak. Gyermek és fiatal
felnőttkorukban, majd ké-
sőbb is átélték az ünnep-
várás és az ünnep varázsát
úgy, hogy bizony nekik kel-
lett megfogni a munka vé-

gét, hogy minden szép és jó le-
gyen. Akkoriban még sok hó és
nagy hidegek is voltak. Mégsem
szegte kedvüket semmilyen akadá-
ly. A mai eredmény legalább any-
nyira fontos és szép, mint akkorib-
an. Így lett és lesz eztán is, mond-
ták a fiatalabb családtagjaikra,
rokonaikra, barátaikra gondolva,
bennük bízva. Mert a jó példa
ragadós. -gyz

Kreatív foglalkozások az Idősek klubjában

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.

Ezzel a kis verssel szeretnénk  
mindenkinek békés és boldog 
karácsonyt kívánni 
GyZ, VaRya, BTK

Békés karácsonyt és boldog
új évet minden  kedves 
vásárlómnak és 
vendégemnek.

TITOK diszkont

 

1.  helyezze  

2. 

 

20.  

 
 

 

1. Sze 1. Szo 1. V 1. Sze 1. P 1. H

2. Cs 2. V 2. H 2. Cs 2. Szo 2. K

3. P 3. H 3. K 3. P 3. V 3. Sze

4. Szo 4. K 4. Sze 4. Szo 4. H 4. Cs

5. V 5. Sze 5. Cs 5. V 5. K 5. P

6. H 6. Cs 6. P 6. H 6. Sze 6. Szo

7. K 7. P 7. Szo 7. K 7. Cs 7. V

8. Sze 8. Szo 8. V 8. Sze 8. P 8. H

9. Cs 9. V 9. H 9. Cs 9. Szo 9. K

10. P 10. H 10. K 10. P 10. V 10. Sze

11. Szo 11. K 11. Sze 11. Szo 11. H 11. Cs

12. V 12. Sze 12. Cs 12. V 12. K 12. P

13. H 13. Cs 13. P 13. H 13. Sze 13. Szo

14. K 14. P 14. Szo 14. K 14. Cs 14. V

15. Sze 15. Szo 15. V 15. Sze 15. P 15. H

16. Cs 16. V 16. H 16. Cs 16. Szo 16. K

17. P 17. H 17. K 17. P 17. V 17. Sze

18. Szo 18. K 18. Sze 18. Szo 18. H 18. Cs

19. V 19. Sze 19. Cs 19. V 19. K 19. P

20. H 20. Cs 20. P 20. H 20. Sze 20. Szo

21. K 21. P 21. Szo 21. K 21. Cs 21. V

22. SZE 22. Szo 22. V 22. Sze 22. P 22. H

23. Cs 23. V 23. H 23. Cs 23. Szo 23. K

24. P 24. H 24. K 24. P 24. V 24. Sze

25. Szo 25. K 25. Sze 25. Szo 25. H 25. Cs

26. V 26. Sze 26. Cs 26. V 26. K 26. P

27. H 27. Cs 27. P 27. H 27. Sze 27. Szo

28. K 28. P 28. Szo 28. K 28. Cs 28. V

29. Sze 29. Szo 29. V 29. Sze 29. P 29. H

30. Cs 30. H 30. Cs 30. Szo 30. K

31. P 31. K 31. V

 

1.  helyezze  

2.  

3.   

4. a    

       

 

az STKH csapata 

 

 

 

 

 

 

2019 december_2017 maj  2019. 12. 11.  23:42  Page 11



KRÓNIKA12 VÉPI

Csillogó-villogó motorcsodák kiállítása
A 12. hónapban immár tizenketted-
szer tátottuk a szánkat, nyitottuk a
szemünket a vépi Nosztalgia és
Hobbijármű Egyesület hagyo-
mányos motorkerékpár-kiállításán.
Ezúttal 57 régi és újabb csodát vo-
nultatott fel 37 kiállítótól a Virágh
Árpád vezette civil egyesület a
motorok és motorozás szerelme-
seinek megelégedésére. (csoport-

képbe Árpi és Péter portréja) 
– Azt a! – ámult egy 1994-es

Honda Gold Win-get látva egy tini,
míg mások inkább az 1955-ös
hazai Dongót vizslatták, amely
tulajdonképpen egy bicikli egy kis
motorral. Volt, akinek a hazai Pan-
nóniák és Danuviák tetszettek
vagy a restaurálás előtti kis Puch,
más pedig szörnyülködve nézte az
1976-os bizonyára terepjá-ró
oldalkocsis szovjet Dnepr mon-
strumot. 

A főszervező köszönetet mon-
dott a gépek tulajdonosainak épp-
úgy, mint az önkormányzatnak,
hogy támogatták a rendezvényt. A
hazai szörnyű baleseti statisztikák
kapcsán rámutatott arra, hogy a
motorozás nemcsak csodás sza-
badidős, hanem veszélyes közleke-
dési lehetőség is, ha gyorshajtáskor
nem veszik figyelembe az időjárási
és útviszonyokat.
A hirtelen lassításhoz és megál-

láshoz ugyanis nagyon kevés a
gumik tapadási felülete, mondta
Virágh Árpád.

Kovács Péter polgármester utalt
arra, hogy december elején mindig
sok és fontos program várja az
érdeklődőket. Ilyen a motoros kiál-
lítás is, mely már nem maradhat el
soha, még akkor sem, ha a csil-
logók mellett romos állapotú masi-

nák is vannak, melyek felújí-
tandók. Ebben is nagyon összetart
a társaság, hiszen kinek alkatrésze,
kinek szerszámja, kinek pedig
tapasztalata van a veterán motorok
javítását illetően. Aztán jó prog-
ramokat találnak, hogy világot
látva együtt töltsék el motorral
közlekedve a szabadidőt. A város-
nak pedig nagy élmény egy ilyen

kiállítás, amiért köszönet jár a tulaj-
donosoknak és az alkotóknak. A
városvezető ígérete szerint, amíg
szándék van erre a kiállításra, ad-
dig folytatják ezt a hagyományt,
mert mindenkinek öröm ezt látni.
Ezzel kívánt jó munkát a moto-
rosok nagy családjának, valamint
jó egészséget, balesetmentes köz-
lekedést, az autósoknak pedig

nagy türelmet az irányukba.
A látogatók ezúttal is szavazhat-

tak a legszebb gépekre. A legtöbb
szavazatot Málovics Csaba oldal-
kocsis Jawa 350-ese kapta. „Ezüs-
térmes” Kajtár Zsolt Yamaha YZF
R1-ese lett, a „bronzérmet” pedig
Varju Dorottya Pannónia T5H- ja
érdemelte ki. Gratulálunk a ser-
legekhez!                           -gyz

Tegyünk együtt Vépért Egyesület
2019. november 27-én elindult útjára egy kis T-e-V-e. Kinek álmai nagyok, így
minden részletet megtudott, amit egy egyesületről tudni érdemes. Sokat nem is
gondolkodott és jöttek a jobbnál jobb ötletek… míg elfogyott a papír és
beesteledett. 
Most nem is sorolom a terveket, hisz kell a hely másnak is, több oldal sem
lenne elég, zárom is! De akkor mi végre e kis szösszenet? 
Kis T-e-v-énk célja rengeteg, de segítsége csak 10 elszánt ”gyerek”. Így kérése
csak annyi, hogy ha van ötleted, vagy csak két dolgos kezed, CSATLAKOZZ,
hogy kis városunk szebb és egyre jobb legyen. 
De mi is ez a T-e-V-e?  A T-e-v-e nem más, mint a TEGYÜNK EGYÜTT
VÉPÉRT EGYESÜLET. Ismerd meg teveit, vágyait 2020 Január 17-én 18:30-
kor a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár épületében. Gyere már, a T-e-V-e vár!
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Nemzetközi hastáncverseny Vépen

Még Bécsből, Budapestről is
érkeztek a hastánc művészei közül
arra a felhívásra, amelyet a
művelődési ház, illetve a keleti
táncok műfajában nagy sikereket
elért Jáde Hastánc Együttes hirde-
tett meg. A főként dunántúli cso-
portok és vezetőik összesen 59-en
neveztek a versenyre 63 műsor-
számmal. Előbb a kicsik, majd az
érettebb hölgyek léptek színpadra.
Délután, a minősítések után a
nemzetközi versenyeket nyert zsű-
ritagok mutatkoztak be a gálán,
melyet a házigazdák, Gyürü Zsu-
zsa és Habda Viktória nyitottak
meg. Ők 11 éve táncolnak együtt,
okleveles Komplex orientális folk-
lór, showhastánc oktatók. Számos
versenyen értek el profi kategó-
riában arany minősítéseket és kate-
góriagyőzelmeket szólóban és
duóban egyaránt. 

Őket követve lépett színpadra
Fehér Barbara, aki a budapesti
Madách Színház Musical Tánc-és

Zeneművészeti Iskolájában végzett
színházi táncos, gyermek orientális
és tündértánc foglalkozások veze-
tője. Tíz éve a sümegi Zafirah
Hastánccsoport vezetője. 2015-ben
megalapította a Balance Tánc-
együttest, amely immáron közel
100 fővel működik nagy sikerrel.
Majd Shamila (Skribáné Csuka
Adrienn) következett, aki 14 éve
foglalkozik hastánccal. Ő a Mahas-
ti-Magyar Hastáncintézetben vég-
zett 2007-ben. 2006-ban kezdte a
hastáncoktatást, először Mohá-
cson, majd 2010-től Szombat-
helyen is oktat. Aztán Varga
Alexandra következett, aki a Miss
Bellydance Hungary 2013 nyer-
tese, a nemzetközileg elismert
CAIRO Fesztivál és számos hazai
táncfesztivál meghívott oktatója.
Fellépett többek között Katarban
királyi esküvőn, Kínában, Marok-
kóban és Egyiptomban is. Bemu-
tatkozott Mikola Nikoletta is, aki
orientális táncos és oktató, az Al-
Ahram tánccsoport alapító tagja,
az említett fesztivál művészeti
vezetője. Ez a fesztivál mára a
Dunántúl egyik legnagyobb has-
táncos rendezvénye lett. Ő egyben

Békés, boldog 
karácsonyt 

és sikerekben 
gazdag 

új esztendőt kíván
Tóth István
kereskedő 

(Pityú Bácsi boltja)

a Sümegi Hastánc Egyesület
elnöke is. 
Kovács Péter polgármester
köszöntőjében hangsúlyozta: a
tánc benne van a génekben, és ezt
már a kisgyermeknél is meg-
csodálhatjuk. Megemlítette, hogy
ez a tánc a nyugati kultúrában
Chicagóban 1893-ban jelent meg
először nagy sikerrel, amikor egy
szíriai hastánc együttes mutatko-
zott be. Vépen viszont mintegy 15
éve örülhetnek annak, hogy ezt a
művészetet imádják a helyi lányok,
asszonyok. Ebből jött a gondolat,
hogy versenyt szervezzenek, amely-
re sokan, sok helyről érkeztek
egyénileg és csoportban bájos tudá-
sukat megmutatni. És itt is nagy
sikert arattak, tette hozzá a város-
vezető további szép eredményeket
kívánva.                              - VK
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Mesés délután alsósokkal

Csodák léteznek, csak csodálatos
emberek kellenek hozzá! Meleg
szívvel, mosolygó lélekkel kezd-
hettem meg az adventi várakozást,
a karácsonyi készülődést nemcsak
csodás családom körében, hanem a
munkahelyemen is. Pár héttel eze-
lőtt nagyot álmodtam. Terveztem
egy szenzációs, meghökkentő de-
korációt iskolánk alsó tagozatának
épületébe, mellyel színesebbé

tehetném kis tanulóink életét a
karácsonyi időszakban. Nagyon
nagyot álmodtam! Az elején azt
gondoltam, talán túl nagyot is. De
a felhívásomra egy olyan lelkes
társaság verbuválódott össze, akik-
től nem tudtam lehetetlent kérni.
Jöttek, alkottak, hozták a szebbnél
szebb kincseket, majd november
29-én késő délutántól segítettek
megvalósítani a CSODÁT!

Mert csoda született!!! Varázslatos
adventi dekoráció borította el az
épületet, bejáratot, udvart. És
varázslatosan, melengetően, bizs-
er-getően remek csapat alakult,
kivételes emberekkel!

Nem tudom elégszer megköszön-
ni mindenkinek azt az önzetlen
segítséget, amit az első pillanattól
kezdve tanúsítottak az ötlet felé.
Egy dolog volt megálmodni, és
egy hatalmasabb dolog volt megal-
kotni ezt az elképzelést. Remek
estét töltöttünk együtt, pillanatra
sem unatkoztunk. 

Mindezt a csillogó szemű, hálás
gyerekek nevében óriási tisztelettel
és szeretettel köszönöm minden
segítő szülőnek, takarító néniknek
és kollégának azt, hogy a csoda
létrejöhetett.
Varázslatos, csodás adventi készü-
lődést és szeretetteljes ünnepeket
kívánok mindenkinek!

Tancsics Anett

Csoda született a Hatosban

Versenyeztek az alsó tagozat kis
mesemondói. Igaz, hogy ebben az
évben kevesebben jelentkeztek, de
lelkesedésben nem volt hiány. 

A zsűri tagjai – Molnár Krisztina,
iskolánk igazgatónője; Iszakné
Koszorús Judit, a Vépi Művelődési
Ház vezetője és Ágoston Andrea,

magyartanárnő –
nagy figyelemmel
hallgatták a pro-
dukciókat.
Értékelték a gyere-
kek kiállását, öltö-
zetét, igyekezetét,
valamint a mese-
választást is.
Az alábbi ered-

mények születtek ezen a délu-
tánon: 1. osztályosok:I. Biró Noel
1.E, II. Bakucz Janka 1.E, III.
Szalai Noémi 1.E, különdíj:
Szilágyi Gergő 1. E. 2. osztá-
lyosok: I. Páli Mátyás, 2. E, II.
Takács Ramóna 2.E, III. Kolcsár
Anna 2.E, 3. osztályosok: I. Nagy
Regina 3.A, II. Bódis Alexa 3.A
Az első helyezett kisdiákok kép-
viselhetik iskolánkat a Váton
megrendezésre kerülő mesemondó
versenyen. Köszönet a felkészítő
pedagógusoknak és a szülőknek.

Boldizsár Katalin
munkaközösség-vezető

KARBANTARTÓI ÁLLÁS
A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába 8 órás határozatlan idejű karbantartót azonnali
kezdéssel felveszünk. Érdeklődni Molnár Krisztina intézményvezetőnél vagy a 06/20/362 6948 telefonszámon.
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Iskolánkban a november 18-án
megrendezésre került pályaorien-
tációs nap keretében nyílt lehető-
ség a szakmák és a foglal-
kozások bemutatására,
ve-lük való ismerkedésre.

A programhoz a váro-
sunkban működő vállal-
kozások, cégek nyújtottak
segítséget:
– A Galambos Logistic
Kft., ahol a tanulók a lo-
gisztika és szállítmány-
ozás szakmákkal ismer-
kedhettek. 
– A Katona pékségben
betekintést nyertek a pék szakma
rejtelmeibe.
– A Mad Mex étteremben megis-
merhették a vendéglátás fortélyait.

– A vépi Szépségszalonban
Holdosi Tímea, Holdosi Gabriella
és Poór Evelin nyújtott segítséget a

fodrász, kozmetikus, műköröm-
építő szakmák megismerésében.
– A tanulók egy csoportja a szom-
bathelyi Markusovszky kórházba

látogatott, ahol az egészségügy
széles palettájáról kaptak átfogó
bemutatót.

– A Török Bt. nyújtott
segítséget a vasas, he-
gesztő, bádogos szak-
mákban érdeklődőknek. 
– Pogácsás Eszter
vezette körbe a kertészet
iránt érdeklődőket a Po-
gácsás díszfaiskolában.
Diákjaink sok élmény-
nyel, hasznos ismerettel
és tapasztalattal gazda-
godtak. Köszönjük a
lehetőséget a helyi vál-

lalkozóknak, hogy szeretettel
fogadták tanu-lóinkat és pedagó-
gusainkat.

Gábrielné Balikó Beatrix

A Hatos Ferenc Általános
Iskola programja 

KRÓNIKA
Pályaorientációs Nap

Január 10. – Megemlékezés a Don-kanyarban eleset-
tekre a felső tagozaton történelem órákon, 11:00

– koszorúzás a templomkertben a II.
Világháborús emlékműnél a felső tagozatos tanu-lókkal
• Január 18. 9:00 – 2. ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ
FOGLALKOZÁS • Január 18. 10:00 – Központi írás-
beli felvételi vizsga a 8. évfolyamosoknak  • Január 23.
8:00 – Osztályozóvizsga a magántanulóknak  • Január
24. – I. FÉLÉV VÉGE  •  Január 27. – II. FÉLÉV
KEZDETE   •  Január 31. – Félévi értesítők
megküldése a szülőknek  •  Január 31. 16:00 – A
Művészeti Iskola félévi rendezvénye  •  Február 5. –
Félévi tantestületi értekezlet miatt 14:00 óráig van
tanítás  •  Február 7. – Tanítás nélküli munkanap – DÖ-
nap - FARSANG
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Kék hírek
Az elmúlt időszakban a vépi körzeti megbízottak egy férfit
elfogtak, aki ellen korábban körözést adtak ki, majd az
illetékes hatóságnak átadták.
Ismeretlen elkövetővel szemben indítottak eljárást lopás
bűncselekmény elkövetése miatt. -kmb 

Álláshirdetés    
Vép Város Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot hirdet Vép Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és
Szolgáltató Szervezet (GAMESZ) igazgató beosztás ellátására. Részletek a www.vep.hu és a https://kozigallas.gov.hu
honlapokon.
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A gyermekek már hetekkel Miklós
napja előtt sok-sok szép dallal és
verssel készültek a december 6-án
messzi útról érkezett, fáradt
vendég fogadására. A faliújságokra
kikerültek a „vendégről” készült
alkotásaik, bízva abban, hogy a
Mikulás gyönyörködik majd ben-
nük. Nagy izgalommal várták a
gyermekek a pásztorbot koppaná-
sát az ajtón, majd megilletődötten
köszöntötték őt. A Mikulás
meghallgatta a gyermekek „kis”
előadását majd ezt követően
szólt is a gyermekekhez: kérte,
hogy legyenek továbbra is jó és
szófogadó gyerekek, szeressék
egymást.

tovább erősödtek. 
Ezúton is szeretném megköszönni
a résztvevőknek, hogy megtisztel-
tek jelenlétükkel. 

A következő szakmai napunkra
2020. február 14-én kerül sor,
melynek vendége lesz Körmöci
Katalin főszerkesztő, Óvodai
Nevelés nyugalmazott mestertanár,
főiskolai oktató, matematika-
pedagógia tanár és Hornyán Anna
főszerkesztő helyettes, Óvodai
Nevelés szakvizsgázott óvo-
dapedagógus, szakmai előadó,
mentor, tréner.  

A Vépi Vadvirág művészeti Óvoda
adott helyet a művészeti nevelési
program munkaközösségi találko-
zójának. A részvevők között üdvö-
zölhettük Csákánydoroszló, Pecöl,
Táplánszentkereszt, Söpte, Vép
óvodáinak dolgozóit. Nagy öröm
számunkra, hogy negyvenheten
köszönthettük körünkben meghí-
vott vendégünket, Somodiné Kiss
Terézt, aki az „Óvodai Nevelés a
Művészetek Eszközeivel” Óvoda-
pedagógusok Országos Szakmai
Egyesület titkára is egyben.
Pedagógiai, módszertani témákban
zajlott beszélgetésünk nagyon
hasznosnak bizonyult. Az óvodák
közti szakmai kapcsolatok is

A Vadvirág
Óvodában járt a

Mikulás.

Vas Megyei Művészeti Óvodák
Találkozója

A gyermekek az óvodában évsza-
konként megrendezett ovigalériá-

val ismerkednek meg. Kis csopor-
tokban többször van módjuk meg-
nézni, megcsodálni a kiállított
alkotásokat. Az ovigaléria megnyi-
tása az évszakok kezdetéhez kap-
csolódik, és ünnepélyes keretek
között zajlik. Ez a nap más, mint
a többi! A gyermekek a kiállított

alkotásokról véleményt alkothat-
nak.  

Az Őszi ovigaléria vendége volt:
Takács Zoltánné Marika óvó néni
és  Kiricsi Józsefné Vali néni. Cso-
dás kézműves alkotásaikkal ismer-
kedhettek meg óvodásaink. Vali
néni néhány tárgy elkészítésének
technikáját is megtanította az
apróságainknak.    

Az ősz évszakot koncerttel zártuk,
ahol vendégeink zenés mesével
kedveskedtek a gyermekeknek.
Vendégünk volt: Dankó László
zenetanár, Németh Boglárka és
Némethné Viola Rita.

Évszaknyitás és -zárás az óvodában

Boldog 
karácsonyi ünnepeket 

és 
eredményekben

gazdag 
új évet kíván a 

VASBER Zrt.
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Nagy János
Karácsony kettesben

II.

Fenyőszagú csendben állunk
fényesedik a szállásunk
várakozás tölt el minket
ajtóra néz a tekintet
ablakunkon ki-kinézünk
Ideér a mi vendégünk?
Szívünk rozzant kiskapuján 
zörget hangtalan a magány
gyermekeink - sosincs másként –
mind születnek messiásként
mert minden kisded messiás
reményre szánt megváltás
s mind elmennek – gondjaik annyi
–
világot kell megváltani…
s ahogy kezdtük, úgy maradtunk
elment lányunk elment fiúnk
karácsonyok ígért álmát
keresik az istenadták
s visszahozzák nekünk egyszer
gyermek-hittel felnőtt fejjel…
ma este is buzgón várjuk
röpteti majd őket szárnyuk
s egymás szemébe nézhetünk
mert megjött a mi kisdedünk
s átöleli négy boldog kar
hátunk mögött ott áll angyal…
s hallatszik a távoli hang
másodikra szól a harang
sudár fenyőt simogat szél
melegen lobban gyertyafény…

17VÉPI

Békés karácsonyi 
ünnepeket és boldog
ú j  év e t  k ívánok 

minden vásárlómnak.
Pálma virágbolt,

Varga Tamás és 
családja

˙ÄwÉ à à ?  u ° ~ ° á  ~ t Ü ö v á ÉÇç à  ° á  u É Ä w É z  Ø }  ° ä x à  ~ • ä ö Ç
az SFL technologies

Véradásról
November 26-án az év utolsó
véradásán nagy örömet jelentett,
hogy 33-an nyújtottak ebben a
formában segítséget az arra rászo-
rulónak! Ezúton köszönöm meg a
véradók egész évi önzetlen segít-
ségét. Kívánok mindenkinek jó
egészséget és azt, hogy találkoz-
hassunk jövőre is. Békés, Boldog
Karácsonyi ünnepeket, és Boldog
Új Évet kívánok, mindenkinek a
magam és a helyi Vöröskereszt
nevében. - Vali
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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)  • Nyomdai előkészítés: Vajkovics Jánosné
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az önkörmányzat vezetői és dolgozói, valamint a Vépi Krónika munkatársai

Kellemes karácsonyi  ünnepeket  és  
bo ldog 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

GO WEST! 
– IRÁNY NYUGAT!

Eddigi útjainkat északra, keletre, délre
szerveztük. Felmerült az ötlet, hogy 2020-ban
menjünk nyugatra. Íme, egy 4 napos kirándulás
terve Ausztriába és Németországba, rengeteg
látnivalóval, rengeteg élménnyel:

1. nap: Schärding, Passau
2. nap Walhalla, Regensburg meghódítása.
Ebéd a Historische Wurstkuchl-ban
(Tradicionális virsli sütöde, egy adag (6 db) sült
virsli, párolt káposzta, édes mustár, zsemle) –
Hajózás a Dunán Kehlheimből a Weltenburgi
Apátságba (itt 1050-óta saját sört főznek)
3. nap München városnézés, majd a BMW
múzeum meglátogatása.
4. nap Salzburgba. 
Az utazás kalkulált költsége várhatóan 99
ezer Ft/fő
Részletes információk januárban, a városháza
titkárságán és a 20-500-5509 telefonszámon.
Az út legalább 35 fő jelentkezése esetén indul.
Várjuk bármely korosztály jelentkezését.
Jelentkezési határidő: 2020. február 28. 50
ezer Ft előleg befizetésével.

-szervezők-
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