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KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

Soltész Miklós
látogatása
A vépi templom felújítási munkálatairól tájékozódott Soltész Miklós
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért
felelős államtitkár, aki Ágh Péter országgyűlési képviselő társaságában november 18-án meglátogatta a vépi Urunk Színeváltozása templomot. (kép) A vendégeket
Németh Tamás plébános és Dömötör Gábor képviselő
fogadta.

Oltási akcióhét,
gyermekek oltása
Meghosszabbították az oltási akcióhetet. A következő
másfél hónapban minden településen lesz oltási akciónap, jelentette be december 3-án Orbán Viktor miniszterelnök. Megemlítette egyebek mellett, hogy a regisztráció nélküli, november 22-én kezdődött akcióhéten 130 ezer oltást sikerült beadni naponta. Hozzátette: „Idén lehet „nagykarácsony”, de csak akkor,
ha minél többen veszik fel a harmadik, „életmentő" oltást is.” A lezárásokról kifejtette: ha
nem megy másképpen, akkor megteszik.
De a zárás csak lassítás, a harmadik oltás a
megoldás. Ezért mindenkit arra kért, hogy
tartsa be a szokásos óvintézkedéseket.
A gyerekek oltására kitérve úgy fogalmazott: soknak tűnik az a két év, mióta a
vírus gyötör bennünket, de ez tudományos szempontból még kevés, ezért
mindenki óvatos. Mivel a tudomány
nagyon sokat kísérletezett, ezért nem
ugrottak bele egyből a gyerekek oltásába, csak két év után merik
kijelenteni, hogy vannak igazolt
eredmények.
Szólt arról is, hogy decemberben érkezik még 2 millió vakcina.
Az ellátórendszer leterheltségével kapcsolatban kifejtette:
minden az orvosainkon és
ápolóinkon múlik.
Mint mondta, az egészségügyi dolgozók garanciát jelentenek arra, hogy a rendszer ne omoljon össze.
folytatás a 3. oldalon

Lapunk kérdésére az államtitkár elmondta: az elmúlt
években sok egyházi intézmény felújítását tudták
támogatni. Ezek között van a vépi is. Kiemelte:
ahhoz, hogy az ilyen létesítmények teljesen
megújuljanak, szükség van az egyházmegye
és a helyi hívek összefogására, melyek – mint
Vépen – segítik a kormányzati célok megvalósítását.
Ágh Péter országgyűlési képviselő hozzátette: a vépi templom felújítása a
város egyik ékeként két miniszterelnökségi támogatásban részesült.
Ez azt is mutatja, hogy a kormányprogram nemcsak a hívő emberek, hanem az
egész népesség számára fontos. Így
születnek újjá a települések jelképei,
melyre Vépen is büszkék lehetnek
a helyiek. – Mi pedig arra vagyunk
büszkék, hogy ezt a templomot
majd teljesen felújítva át tudjuk adni,
tette hozzá Ágh Péter. Azt már
Marosits Zoltán egyházmegyei
főépítésztől tudtuk meg, hogy
két EU-s illetve önerős pályázati
forrás adott lehetőséget arra,
hogy tavaly a torony és a falazat szigetelését el tudták
végezni 15 millió forintból.
folytatás a 2. oldalon
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Soltész Miklós látogatása

A hátralévő festési és javítási
feladatok elvégzéséhez újabb
pályázati forrás szükséges, tette
hozzá a főépítész.
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy
a vépi Erdődy-kastély, illetve parkjának felújítása sorra kerülhet-e
valamikor.
Korábban az államtitkár dr. Székely János megyés püspökkel

együtt megtekintette az igencsakleromlott állapotú műemléki épületet azzal a felvetéssel, hogy esetleg szociális otthonná válna a helyszín. Soltész Miklós államtitkár
elmondta: a remény és a szándék
megvan arra, hogy vállalásaikat a
következő kormányzati ciklusban is
folytassák. Közös összefogás kell
persze ahhoz is, hogy ez a csodás

területen lévő épület ne csak megújuljon, hanem megfelelő funkciót
is találjanak rá elsősorban a helyiek és környékbeliek számára.
Ágh Péter szerint kiemelt állami
tulajdonról van szó, melynek megújítására jelenleg is keresik a lehetőségeket, amelyekkel rendezni
lehet a kastély sorsát.
- gyz
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az önkörmányzat vezetői és dolgozói,
valamint a Vépi Krónika munkatársai

2021 dec._2017 maj 2021. 12. 16. 16:19 Page 3

V ÉPI
folytatás az 1. oldalról

K RÓNIKA

3

Oltási akcióhét, gyermekek oltása

November 26-án pedig azt közölte,
hogy újabb kétmillió vakcinát szereztek be, az első adag december
20-tól érkezik. Az 5–12 évesek oltásával kapcsolatban Orbán Viktor
bejelentette: december 15-vel kezdődhet számukra az oltás, a Pfizer

vakcináját kapják, ebből elegendő
áll rendelkezésre. Azt is leszögezte:" 4–5–6 hónap után csökken
az oltóanyag által biztosított védettség mértéke, ezért a harmadik
oltás felvétele szükséges". Tehát
aki nyár előtt kapta a két oltását,

levelet kap január végéig, hogy
vegye fel a harmadik oltást. Az
operatív törzs további akciónapok
szervezését végzi, mert a harmadik
oltáshoz kötődik a védettségi igazolvány érvényessége.
- VK

Vépi helyzetkép
A december 6-i vezetői értekezleten részt vevők arról számoltak
be, hogy Vépen nem rossz a helyzet a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatban. A városi intézményekben dolgozók, illetve az oda járók között akkor csak egy betegséget jelentettek. A dolgozókat kéthetente tesztelik.
Visszatértek a műanyagdobozos étekszállításhoz,
ami ismét csökkenti a vírus
átadásának lehetőségét. A
Hatos Ferenc Általános
Iskola alkalmazottai közül nem
volt ebben az időszakban beteg
senki, azonban a diákok megbetegedése miatt több osztályban
kellett digitális munkarendet elrendelni.

Az épületbe lépés december 1-től
csakis maszkban történhet. Molnár
Krisztina igazgató szerint 2021.
december 1-től kötelező ellenőriz-

ni a védettségi igazolvány (vagy
azzal egyenértékű dokumentum)
meglétét azon belépők esetében,
akik nem tartoznak a határozat által megjelölt kivételek közé.
(Ellenőrzés alá nem tartozó szemé-

lyek: az intézményben foglalkoztatottak, a tanulói jogviszonnyal
rendelkezők, az intézményben nevelési-oktatási tevékenységet végzők, továbbá akik rendkívüli esemény következményeinek elhárítása céljából érkeznek az intézménybe.)
A Gamesz dolgozói
folyamatosan szállítják a
felfűrészelt fát a rászoruló
családoknak, mellette takarítják a városban a lehullott
lombot.
Kovács Péter polgármester ezúttal
is felhívta a figyelmet a védettséggel kapcsolatos szabályok maximális betartására.
-GyZ

Boldog
karácsonyi
ünnepeket
és
ereményekben
gazdag
új évet
kíván
a

VASBER Zrt.
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Meggyújtották az adventi gyertyákat
Advent első vasárnapján, november 28-án reggel a szentmisét követően meggyújtották a vépi főtéren felállított hatalmas koszorún
lévő első gyertyát. A zuhogó esőben a megjelenteket Kovács
Péter polgármester köszöntötte.
„Gondoljunk arra, hogy a karácsony a család legnagyobb ünnepe. Hangolódjunk, készülődjünk
rá, és figyeljünk embertársainkra, szomszédainkra, barátainkra és ismerőseinkre, hogy
mindenki szeretetben tölthesse el
a következő négy hetet és végül a
karácsonyt is” – mondta.

Ezt követően lobbant lángra a
gyertya a koszorún, melyet a
művelődési ház dolgozói építettek
az Agrárszakképző centrum tanárainak és tanulóinak segítségével.

A kis ünnepségen Iszakné
Koszorús Judit, a művelődési ház vezetője Mécs
László Adventkor című
versét mondta el. Majd
Szalay Márton kántor ajkáról felhangzott az „Ébredj ember, közelít már
üdvösséged” című egyházi ének.

A következő vasárnap lila színű
gyertyát gyújtottak.
„Aki valóban tud várni, abban
megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb
annál, amire vár.”
Pilinszky János adventi gondolatait Iszakné Koszorús Judit,
idézte.
Utána maga „Szent Miklós
püspök „– Dömötör Gábor
alpolgármester (bal alsó kép) –
üdvözölte a templomból a térre
jövőket.
A gyerekeknek pedig a minist-

ránsok osztották ki ajándékait.
Azóta hajladozik mind a négy
gyertya lángja.
-VK

Barabás Károly köszöntése 90. születésnapján
Kilencvenéves lett a vépiek által
tisztelt Barabás Károly tanár úr,
akit november 16-án otthonában
köszöntött Kovács Péter polgármester. (kép) A virágcsokor és
kis ajándék mellé elvitte Orbán
Viktor miniszterelnök díszes
oklevelét is, melyben a kormányfő kifejezte a szépkorúak
iránti tiszteletét, megbecsülését. Egyúttal további erőt, egészséget kívánt az ünnepeltnek.
A különleges évfordulót már
napokkal korábban megünnepelte a család, előkerültek a relikviák is. Karcsi bácsi egyéb
elismeréseken kívül gyémánt
okleveles tanár, aki 1957 nyarán
végzett a pécsi egyetemen. Pedagógiai munkásságát Jánosházán

kezdte, majd 1963 óta a vépi általános iskolában pallérozta több
szakon a diákokat. ’89-ben ment
nyugdíjba, de két évet még rádol-

gozott. A közéletből is kivette részét, korábban tanácstagként is sokat tett a település fejlődéséért. Hű
feleségével, Marika nénivel 65 éve

támogatják egymást jóban, rosszban. Erre ma még nagyobb szükség van, ugyanis Karcsi bácsi egy
betegség miatt évek óta járókeret
használatára kényszerül. Még
szerencse, hogy jó a gyomra,
mindenevő. Napjai kerti sétálgatással, újságolvasással, rádiózással, tv-nézéssel telnek.
Két gyermekük közül sajnos
csak Tamás él, akinek lánya,
Bianka révén már egyéves dédunokájuk is van. Bécsben élő
Eszter unokájukkal is nagyon
szoros a kapcsolatuk.
Karcsi bácsinak, Mária néninek
és minden családtagjuknak olvasóink nevében is további jó erőt,
egészséget kívánunk!
-gyz
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Az önkormányzat költségvetésének előkészítése
Sok, még ismeretlen feltétellel számolnak az önkormányzat pénzügyi
szakemberi a 2022-es év költségvetés-tervezésének munkálatai
során. Ez derült ki Bozzai és Vép
közös önkormányzatának november 24-i együttes ülésén. (kép)

A 2022. évi koncepció előkészítéseként minden intézményvezető
ismertette fejlesztési terveit. Vép
Város Önkormányzat intézményei
összesen 40.115.000 Ft fejlesztési
kiadásra adták be igényüket. Az
Önkormányzat részéről egyéb ter-

zőkönyvi bejegyzéssel köszönték
meg.
Helyettesítésére 2022. január 1jétől hat hónapos próbaidővel adnak megbízást Tóth Katának, a Vas
Népe munkatársának, jelentette be
Kovács Péter polgármester.
Ami a zöldhulladék
gyűjtését és megsemmisítését jelenti, annak
jó példája lehet a zsákos megoldás, melyet
kezd megszokni a lakosság, közölte Kovács Péter polgármester.

Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi osztályvezető elmondta: a kormány bejelentette 2022.01.01-től a
minimálbér, illetve a garantált bérminimum növelését. Az előbbi 19,
5 százalékos, míg a másik 18,7
százalékos növekedést jelent. A
szociális, kulturális és bölcsődei
területen dolgozóknál 20 százalékos béremelés várható. Az óvodapedagógusoknál 10 százalékos
lehet a bérnövekedés. Ezek a
tételek jelentős forrást igényelnek.
A 2022. évi költségvetés tervezését
egyelőre nehezíti az a tény, hogy a
bölcsőde új intézmény, ezért nem
tudnak a múlt évre támaszkodni a
működési kiadások tekintetében.
Az említetteken kívül egy hűségprogram is megvalósulhat az
önkormányzati dolgozóknál egy
székesfehérvári minta alapján.
Ez azt jelenti, hogy minden dolgozóra kidolgozzák az ötévenkénti
munkaviszony emelkedésenként 50
ezer forintonkénti egyszeri jutalmát. Ez azonban csak a jövő évre
jelent egyszeri nagyobb összeget.

vezett kiadások közt szerepel még
az idén elmaradt posta és takarékszövetkezet feletti tető felújítása, az
önkormányzati hivatal udvarának
rendbetétele, az óvodakerítés
felújítása, a leendő kerékpárúttal
kapcsolatos kiadások, valamint az
új zöldhulladék udvarral kapcsolatos kiadások. A benyújtott fejlesztési igényeket a költségvetési
számok pontos ismeretének függvényében tárgyalja újra a Képviselő-Testület. Az előterjesztést
megtárgyalta és elfogadta a város
pénzügyi bizottsága, jelentette be
Török Sándor elnök.
A képviselők ezen kívül elfogadták a Vépi Vadvirág Óvoda és
Bölcsőde szervezeti és működési
szabályzatát, házirendjét, pedagógiai programját és munkatervét.
Elfogadták a Vépi Krónika
szerkesztőjének felmondását, melyet Györe Zoltán egészségi és családi körülményeinek változásával
indokolt, valamint 73 éves korára
tekintettel kért. Munkáját jegy-

Hasonlóképpen foglalt állást Pados
Róbert képviselő is, aki azt is javasolta, hogy népszerűsítsék jobban
ezt a megoldást.
A tanácskozáson döntöttek még
a nemzetiségi önkormányzattal
kapcsolatos megállapodás felülvizsgálatáról, a karácsonyi, valamint a rászorulóknak egészségi
állapotuk miatti segélyek következő évi 5000 forintos összegéről.
Határoztak a településrendezési
eszközök felülvizsgálatáról, valamint az újabb napelemparkkal kapcsolatos település-rendezési terv
módosításáról.
–gyz

Pályázat haszonbérletre
„Vép Város Önkormányzat képviselő-testülete nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló
Vép 812 hrsz.-ú ingatlan haszonbérletére. Részletek a www.vep.hu oldalon.
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Jótékonysági adventi forgatag
November 26-án rendeztük az
Adventi Forgatagot, amelyet Szülői Közösségünk immár hetedik
alkalommal tartott, olyan családok

megsegítésére, ahol sajnos egyik
szülő már nem él és legalább egy
gyermek iskolánk tanulója.
Hosszas dilemma után végül a
Vépi Művelődési Ház és Könyvtár
teraszán tartottuk meg adventi vásárunkat, fellépők és helyben fogyasztható ételek és italok nélkül.
12 árus által készített gyönyörű
kézműves termékek mellett a
szülők segítségével a Szülői Közösség előre csomagolt süteményekkel készült.

A kétórás program alatt sikerült
karácsonyi hangulatot varázsolni a
csillogó dekorációval és a Vépi
Művelődési Ház által biztosított
karácsonyi zenével,
amelyhez még a hóesés is hozzájárult. A
különös
körülmények ellenére sokan
kilátogattak adventi
eseményünkre.
Az idei évben az
összegyűlt támogatásokból családonként
50 ezer forinttal tudunk hozzájárulni két
család
karácsonyi
ünnepéhez, mivel egy
család lemondott a támogatásról a többiek
javára. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki
bármely módon támogatta, segítette rendezvényünket! A Hatos
Ferenc Általános Iskola Szülői Közössége nevében:
-Süléné Bánfalvi Eszter
kép- gyz
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Kinyílt az adventi naptár
Kinyílt az adventi naptár első ablaka december első napján a város
főterén. Ezzel megkezdődött a
gyerekek által várva várt ajándékozási sorozat, melynek első
ablakát Kovács Péter polgármester
tárta fel a Vadvirág Óvoda Pipitér

Vanda, Maja és Szófia kissé megilletődve fogták meg az ajándékcsomagot, melyet a lakosság adományaiból állítottak össze. Aztán
kinyitották az óvó nénik bízta-tására. És lám, volt benne érdekesség, szem-szájnak ingere.

a csodának, ami ettől a kis ajándéktól a Mikulás bácsi puttonyán
át vezet a Kisjézus megérkezéséig.
December az év legszebb hónapja,
mely manapság is minden baj, kellemetlenség ellenére örömet, szeretetet, családi melegséget ad a

csoportjának gyermekei előtt. A
nagy várakozást óriási öröm kísérte.
A képen látható Mirtill, Hanna,

Mint Alpárné Pálma Kinga óvodavezetőtől megtudtuk, december
21-ig eljön ide ajtót nyitni minden
óvodás, hogy részese legyen annak

kicsik szívébe is úgy, hogy legyen
mire emlékezni talán felnőttként is.
-gyz

Ajándékot hozott a Vépi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
A Vépi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017 óta minden év decemberében mikuláscsomaggal kedveskedik a nemzetiséghez
tartozó gyermekeknek.
A képviselők az idei évben is megbízták a
Vépi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit, hogy állítsanak össze 75 darab mikuláscsomagot.
Képünkön Nyári József elnök és Nyári
György elnökhelyettes, akik házhoz vitték a
gyermekeknek a Mikulás ajándékát.
-Dr. Hoós Anna jegyző
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Mikulás-show a városban
Igazán nem panaszkodhatnak a
gyerekek Vépen. Csaknem ötszáz
kicsit és nagyobbacskát látogatott
meg az önkormányzat felkérésére
a Mikulás december 5-én, vasárnap délután. Megannyi ajándék,
szaloncukor és más ínyencség volt
a jutalmuk a jó gyerekeknek. Másnap, 6-án reggel, pedig otthon a kis
cipőkbe rejtve találták meg a gyerekek az áhított csomagot. Meg is
ígérték mindkét napon, hogy továbbra is jók lesznek, szót fogadnak, súgták meg nekünk szüleik.
Nem véletlen, hogy tudta a
Jóságos, hogy minek örülnének a
nebulók, mert számtalan kérést tartalmaztak azok a kis levelek, fecnik és könyörgések, melyeket láthatatlan postások dobtak be a
Mikulás-ládába, (kép) a művelődési ház előterében. Természetes,

hogy az illetékesek, vagyis a ház
dolgozói, no meg lapunk munkatársai is azonnal tájékoztatták a
Nagyszakállút a kérelmekről. A jótékony apó még azt is megkérdezte
a helyi illetékesektől, hogy melyik
kisfiú, kislány hol lakik.
A városi Mikulás bácsi ezúttal
tűzoltóautóval és a város kisbuszaival járta az utcákat hű krampuszai
kíséretében. A Szent Imre utcában
először a hároméves Tóth Kingával (kép) találkozott, aki édesanyja bátorítása után merészke-

a jóságos apó, becsengetett egy
kapun, ahonnan nemsokára édesanyja karján kissé megszeppenve
megjelent a másfél éves Titanilla

dett csak közel a nagyszakállúhoz.
Majd az Alkotmány utcán gyermekdalokat játszva haladt a kis
piros autó, amikor Pócza Ádám (7)
és Milán (10) került útjába (kép).
(kép). Majd Bereczki Dzsesszika
(7) és Forgács Marcelló (12) kérte,
hogy minél előbb találkozhassanak
a nagyszakállúval.

Ők éppen hazafelé, a Jókai utcába
igyekeztek édesanyjukkal. Aztán
ha már az Alkotmány utcában volt

Ezután pedig Süle Emmát (9) (kép)
köszöntötte nagy szeretettel a jóságos apó.

A Mikulás bácsi azon a napon minden utcát végig járt, nehogy valaki
kimaradjon az ajándékozásból. -gyz
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A bölcsődében és az óvodában….
A bölcsiben és az óvodában
is mondókákkal, énekkel
várták 6-án a nagyszakállút.”
Mikulás, Mikulás, kedves
Mikulás, gyere már, gyere
már, minden gyerek vár”. A
legkisebbek között volt, aki
félt, volt, aki bátrabban mosolygott a még ismeretlen piros ruhás nagyszakállúra,
akitől ajándékot kapott. Az
óvodában az volt a Mikulás
bácsi első kérdése:

– Jók, vagy rosszak voltatok?
– Természetesen jók, erősítették meg az óvó nénik.
Ezért aztán meglágyult a
szíve a jótékony nagyapónak,
aki a Csillagvirág csoportban
meséskönyvet és kis csomagot ajándékozott minden gyermeknek. Ugyanez történt a
többi öt helyszínen, például a
Pitypang csoportnál is, ahol
azonban hiányolták a krampuszokat a kicsik. (kép)

Az iskolában….
A Hatosban osztályonként látogatta meg krampuszaival (kép) együtt

ellenére, hogy
alkalmi rigmu-

a kicsiket és nagyokat a gyerekszerető Mikulás, akit mindenhol
gyönyörűen feldíszített osztályban
fogadtak. Ott már név szerint ment
az ismerkedés, mert felkészült volt
a Jóságos. Az 1/A-ban és másutt is
személyes kérdések, dicséretek és
kis feddések is elhangzottak annak

sokkal várták a
Mikulás bácsit.
Megnézte a füzeteket is. De az
1/B-ben azt
közölte: virgácsot nem
hoztam.
A 2/A-ban a
házi feladatról
kérdezett, míg
a 3/A-hoz érve éppen tesiórára tévedt a
magasrangú
vendég. Aztán a negyedikesek
következtek, majd még a tanári
szobában lévők is kaptak ajándékot. Végül a nagyokat, a felső
tagozatosokat kérdezgette hogylétükről és vágyaikról. A búcsúzás
mindenhol azzal az énekkel zárult:
- máskor is várunk téged „!
- képek és szöveg: gyz

Békés, boldog
karácsonyt
és sikerekben
gazdag
új esztendőt
kíván

Tóth István
kereskedő
(Pityú Bácsi
boltja)
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NEFI: nagycsaládként ünnepeltek
Nagycsaládként ünnepelt december 9-én a Nefelejcs Nyugdíjas
Klub mintegy hatvan tagja évzáró
rendezvényükön. Ezúttal a születés- és névnapok mellett a kará-

ségben legyen mindenki ebben a
klubban.

csonyt is megünnepelték. A lényeg, hogy az idősebb korosztály
jelen lévő tagjai egészségesen és
vidáman töltötték a délutánt a már
felállított karácsonyfa mellett.
Sági
Józsefné Anci
köszöntője
után Németh László igazi karácsonyi
verssel
rukkolt ki,
majd megköszöntötték 86. születésnapja alkalmából Prátpál Vilmost és a 84. éves Füzi Istvánnét.
Rajtuk kívül jutott egy-egy üveg
bor a jelen lévő Istvánoknak, Jánosoknak és virág is Évának.
A jóleső személyes megemlékezést – a boldog új év reményében – Kiricsi Miklós köszönte
meg azt hangsúlyozva, hogy továbbra is együtt, erőben és egész-

A terített asztalok
díszeit mézeskalács
szívecskék,
finomabbnál finomabb
sütemények, más harapnivalók és italok
adták. Az ünnepségen Kovács Péter
polgármester kedves
szavakkal köszönte
meg a generáció tagjainak városépítő, szépítő munkáját. Egyúttal
beszámolt az idei évben végzett
eredményekről, fejlesztésekről,

gondokról. Előrevetítette a 2022-es
teendőket is, köztük megemlítve a
régtől várt kerékpárút építésének

konkrétumait. Ezt követően hosszú
órákig beszélgettek, emlékeztek
közös dolgaikra a klubtagok.
-gyz

2022

Békés és boldog
karácsonyt kíván
GyZ, VaRya, BTK
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Sinkó Pál emlékére
Szomorúan vettük tudomásul, hogy
december 6-án örökre eltávozott
közülünk Sinkó Pál tanár úr.
Mérnöktanárként 1959-ben érkezett Vépre, az odaköltöző mezőgazdasági szakképző centrum alapító tagjaként. Tevékeny, sokoldalú, újító pedagógusként részese
volt iskolája hazai és nemzetközi
sikereinek. Kedvenc területe a
fizika volt. Nemcsak tantárgyként,
hanem a gépészet szakmát segítő
ismereteiért is fontos volt számára.
Tanórái Öveges professzort idézték. Kísérletekkel teli foglalkozásait azok is szerették, akik a fizikától egyébként elzárkóztak volna. A hetvenes években aktív tagja
volt annak az oktatásfejlesztési
csoportnak,
amely
országos
PÉLDÁVÁ tette a vépi módszereket. Pedagógiai munkáját 1979ben Mikola díjjal jutalmazták.
Egykori diákjai " Indiánként " is
emlegették, mert ha a diákok hangoskodva fogadták, csatakiáltá-

sokkal csitította őket.
Tantárgyi ismeretein túl polihisztorként élte tartalmas életét.
Birkózók edzőjeként magyar bajnoki dobogós versenyzője is volt
Szegvári Tamás személyében.
Szerette a népi emlékeket, saját
maga is sokat faragott, alkotott.
Baráti összejöveteleken mindig
előkerült a citera.

Nemcsak szépen játszott a hangszeren, hanem készített is citerákat. Haláláig aktív tagja volt a
vépi nyugdíjas közösségnek. Jó
humora környezetét is magával ragadta. 16 évig citerázott, népdalokat és magyar nótákat énekelt Gál
Pál barátjával, akivel együtt országos elismeréseket is aratott.
Zenét szerzett, katonanótákról kottázott könyvet írt, fiatalkori emlékeiből több száz népdalt lejegyzett.
Példás családi életet élt. Felesége
a vépi óvoda megbecsült dolgozója
volt. Fia mérnökemberként folytatója lett az atyai örökségnek, lánya pedig gyermekorvosként segíti
a felnövekvő nemzedéket. Egykori
munkatársai, barátai szerették,
tisztelték. Elment ismét egy nagyszerű ember, aki nagyon fog hiányozni az egykori és mai "pápaiaknak", vépieknek.
Nyugodjék békében!...
–Ugróczky Ferenc igazgató

Egyedülálló képzési lehetőség a Kisalföldi ASzC Vépi
Mezőgazdasági Technikumban
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium döntése értelmében – az országban egyedüliként – a 2022-2023-as
tanévben intézményünk okleveles mezőgazdasági gépésztechnikus képzést indít. A képzésre olyan jó tanulmányi eredménnyel rendelkező 8. osztályos tanulók jelentkezését várjuk, akik a mezőgazdasági gépésztechnikus
szakma megszerzését követően felsőoktatási intézményben szeretnék folytatni tanulmányaikat. Az okleveles
mezőgazdasági gépésztechnikus képzés emelt szintű szakmai ismeretek megszerzését jelenti. A képzési idő a
hagyományos technikumi képzéssel megegyező (5 év), az oktatás első két évében azonos tananyagtartalommal
tanulnak ágazati alapozást a hagyományos és az okleveles technikus képzésben résztvevő diákjaink.
A 11. évfolyamtól kezdődően épül be a többlet oktatási tartalom a képzésbe, az oktatás egyetemekkel közösen
meghatározott program szerint folytatódik. A szakmai oktatás megvalósításában együttműködő felsőoktatási
partnereink: a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Campus, Gödöllő, valamint a Széchenyi
István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár. A technikus vizsgát követően
a végzett tanulók tanulmányi eredményük függvényében felvételre kerülnek az együttműködésben részes
felsőoktatási intézménybe. További előny, hogy a középiskolai évek alatt megszerzett kreditpontok elismerésével a felsőfokú tanulmányok időtartama lerövidül. Az egyetemi partnerek mellett az oktatásba bevont duális
gyakorlati képzőhelyek is biztosítják a szakmai tudás megszerzésének magas színvonalát.
- Hollósi Éva igazgató
Kisalföldi ASzC Vépi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
9751 Vép, Szent Imre u. 36-38.
Tel: +36 94 543-201 • Fax: +36 94 543-204 • Mobil: +36 30 458-8683
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Új szerkesztője lesz a Vépi krónikának
Tisztelt Olvasóink!
Január 1-jével új szerkesztője lesz
a Vépi Krónikának. Ennek oka,
hogy 11 évi munka után januártól
végleg nyugdíjba vonul Györe
Zoltán (önarckép 2016), aki 2010

végétől írta és szerkesztette az
újságot. A családi és egészségügyi
okokkal indokolt kérelmet méltányolták a képviselők Vép és Bozzai önkormányzatának november
24-i együttes ülésén. A feladatra új
szerkesztőt kértek fel hathavi próbaidővel, jelentette be Kovács
Péter polgármester.

A most 73. évében járó újságíró a
’80-as évek elején a Vas Népe
szerkesztőjeként mellékállásban
került Vépre, hogy nyelvtanárként
több társával együtt magyarra
tanítsa az akkor elsőként Líbiából
érkezett diákokat a szép emlékű dr.
Apró Attila igazgató és dr. Király
István vezette ”Gépészben”. Innen
ment nyugdíjba.
Az ENSZ Nemzetközi Tudományos Együttműködési Szervezete
karolta fel a fejlődő országokból
érkező diákokat, hogy szakmát tanulhassanak Magyarországon. A
képzést kiterjesztették, végül több
éven keresztül a világ 24 országából jöttek tanulók. Vép neve
felkerült a világ oktatási térképére.
Ennek ékes példája, hogy a rendszerváltást megelőzően az akkori
Savaria Tourist igazgatójának,
Balogh Károlynak a vezetésével
delegáció látogatott Izraelbe.
Ott legnagyobb meglepetésükre
palesztin-magyar tolmácsok fogadták őket.

– Honnan jöttetek? – kérdezték. –
Magyarországról, Szombathelyről.
– Ismeritek a Györe Zolit? Vépen
Ő volt az osztályfőnökünk. – Lám,
ezúttal is kiderült, hogy Vép a világ közepe.
– Nos, e meglepő kitérőt követően
őszinte tisztelettel köszönöm meg
azt a támogatást, melyet a 11 év
alatt kaptam Varga Gyula akkori,
majd Kovács Péter mai polgármestertől, a város intézmény-vezetőitől és lakosságától.
Köszönöm a cikkeket író „külső”
munkatársaknak, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy ez a városi lap hitelesen mutathassa be a település
életét, óriási fejlődését.
Nélkülözhetetlen segítséget jelentett Vajkovics Jánosné Marika óriási nyomdai tapasztalata, művészeti és grafikai affinitása.
Leendő utódomnak hasonló támogatást, jó erőt, egészséget kívánok
a Vépi Krónika élén!
- Tisztelettel:
Györe Zoltán
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Polgármesteri napló
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Tisztelt Szülk! Kedves Diákok!
Az iskola minden dolgozója nevében szeretném megköszönni
az egész évben tanúsított példamutató együttmködésüket,
támogatásukat.
Békés, boldog KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, egészségben,
sikerekben gazdag BOLDOG ÚJ ÉVET kívánunk Mindenkinek!
Molnár Krisztina_intézményvezet

#ünnep#szeretet#karácsony2021

2021.11.16. Barabás Károly
köszöntése 90. születésnapján
2021.11.20. Ungaresca
Táncegyüttes gálája Bükön
2021.11.22. 8.30 Vezetői értekezlet
2021.11.25. Művelődési képzés
zárórendezvénye Szombathelyen
2021.11.26. Prima gála
2021.11.27. Labdarúgás szezonzáró értékelés
2021.11.29. Katasztrófavédelem
online képzés
2021.11.30. Katasztrófavédelem
online gyakorlat
2021.12.01. Online idősügyi konferencia TÖOSZ
2021.12.02. Vasi Építész Biennálé
a szombathelyi víztoronyban
2021.12.03. Vasivíz közgyűlés
2021.12.05. Városi mikulás
2021.12.06. 8.30 Vezetői értekezlet
2021.12.08. Baba-mama mikulás
Szerződés aláírása a Petőfi
41. telek eladásáról
2021.12.08. Vasivíz vagyonértékelés aláírása Szombathelyen
2021.12.09. Adventi ablaknyitás a
Vas Népével
Nefelejcs Nyugdíjas Klub
ünnepélye
2021.12.10. dr. Németh Kálmán
nyug. polgármester temetése
-pmRépcelakon
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A nagyra hivatott Bakócz Tamás
(1442 Erdőd – 1521 Esztergom)
500 éve 1521. június 15-én hunyt
el Esztergomban az egyik legnagyobb reneszánsz főpapunk, Bakócz
(Bakács) Tamás.
De ki is volt ő? Kivételes főpap,
államférfi, aki egyrészt a háborútól
szenvedő, marakodástól, belső
ellenségeskedésektől is sújtott
ország megmaradásáért küzdött, de
fáradozott a hitélet megújításának
előmozdításában, hisz az egyházat
a reformáció válsága fenyegette.
Jobbágy családba született, apja
Bakócz Ferenc a kerékgyártó mesterséget űzhette – erre utal a későbbi, testvérbátyjának adományozott
címerpajzson szereplő félkerék
(címer, kép). Mivel a nem nemes

származásúak elsősorban a papi
pályán érvényesülhettek, így lett
Bakócz Tamás testvére is Bálint
pap, később titeli prépost – ennek
jövedelmeiből tudta támogatni
testvér öccsét.
Tamás először Szatmárnémetiben
a domonkosoknál tanult, majd
Boroszló, Padova következett.
1464-ben Krakkóban filozófiából
doktorált. Ezután a ferrarai főiskola diákja volt. Tanulmányai során az Erdődi Tamás (kép) nevet
használta. Hazatérése után Rangoni Gábor erdélyi püspök közvetítésével Mátyás király környezetébe került. Ő felfigyelt a tehetséges fiatal papra, aki nem utolsósorban katonai tanácsokkal is ellátta
királyát. Kisebb kancelláriai állá-

sok után már Mátyás király egyik
bizalmas tanácsadója lett. Ügyes
politikai fogásokkal előbb Corvin
Jánost támogatta, de hamarosan
csatlakozott II. Ulászlóhoz, aki
főkancellári címet ígért neki.
Közben a papi pályán is egyre
emelkedett. Testvére 1480-ban átengedte neki a titeli prépostságot,
így már komoly jövedelemmel is
rendelkezett. (Jellemző a családra
egymás segítése, szeretete, hisz testvére, miután átengedte neki hivatalát, sokáig állás nélkül maradt).
1486-ban már győri püspök.
1497-ben aztán Tamás az egyik
leggazdagabb püspökséget, az egrit nyerte el, és még ebben az évben pozíciócsere által esztergomi
érsek, Magyarország prímása lett,
de ambíciói, úgy politikai, mint
egyházi vonalon messze túlmutattak a Magyar Királyság határain.
Nemzetközi előrelépésének első
döntő változása volt, amikor Velence támogatásával elnyerte a bíborosi kalapot, majd tíz év múlva
konstantinápolyi pátriárkává nevezték ki. (a cím névleges csupán,
de az egyházi hierarchiában a pápa
utáni legmagasabb rangú főpapnak
számított).
II. Gyula pápa halálával felvillant
annak a lehetősége is, hogy a pápai
trónt a magyar főpap nyerje el.
Sajnos ismerve az akkori bíborosi
testület összetételét, sok esélye végül nem maradt Bakócznak (kép),
hisz a 25 tagú testületből 18 olasz
nemzetiségű volt, és az sem igazán

kedvezett neki, hogy nyíltan hangoztatta ígéretét, miszerint óriási
vagyonát a török elleni védelemre
– és így hazája megmentésére –
kívánja fordítani. Rómának és a
rómaiaknak viszont sokkal ígéretesebb volt Giovanni Medici, a művészetek mecénása, akiben Róma
fejlődését, a Szent Péter bazilika
építésének befejezőjét látták.
(Állítólag II. Gyula – aki igazából
elkezdte a bazilika építését –, halálos ágyán az összes bíborossal
megígértette, hogy a magyart nem
választják meg.)
Az új pápa X. Leó néven
Giovanni de’ Medici lett, aki –
mivel nem szerette volna, hogy
Bakócz Rómában maradjon –
pápai legátusként megbízta őt egy
török elleni keresztes hadjárat
megszervezésével. Ebből a hadjáratból alakult ki a szerencsétlen
Dózsa-féle parasztfelkelés.
Részben a pápaválasztási kudarc,
a parasztfelkelés okozta nemesi,
főúri sérelmek, illetve a továbbra is
fényűző életmód, valamint a fő
pártfogó, II. Ulászló halála 1516ban meggyengítette befolyását a
királyi udvarnál. Betegsége, súlyos
köszvénye, illetve az 1519-ben
kapott szélütése miatt teljesen visszavonult az államügyektől.
De Bakócz Tamás nemcsak politikus főpap volt, hanem reneszánsz
ember, humanista tudós is, aki ránk
hagyta hatalmas kincstárából a
Bakócz-féle kódexeket, a Mátyáskálváriát, Mátyás király trónkárpitját stb. Nem utolsósorban a magyarországi reneszánsz építészet
páratlan emlékeként emlegetett és
csodával határos módon fennmaradt esztergomi Bakócz-kápolnát.
Bakócz Tamás dinasztiaalapító
is volt. Testvéreinek gyermekei
örökölték vagyonának hatalmas
részét, melyet még életében, 1517ben királyi engedéllyel végrendeletben is megerősített.

folytatás a 15. oldalon
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A nagyra hivatott Bakócz Tamás

Szinte minden unokaöccséről és
unokahúgáról
megemlékezett,
kiváló érzékkel – némely esetben
gyanús körülmények között, de a
kor szokásainak megfelelően –
házassági szerződésekkel, birtokcserékkel, birtokzálogosítással biztosította rokonainak jólétét.
Vagyonának legfőbb örököse
testvérének, Miklósnak fia, Péter
lett. Ő már Erdődy Péterként lett a
középkori Magyarország egyik
leggazdagabb és legbefolyásosabb
főura.

1496-ban zálogszerződés alapján
lett Bakócz Tamás, majd az
Erdődyek birtoka Vép is, mely
1945-ig a család öreg ágának birtokközpontjaként funkcionált. A
várban mai is látható a főpap
pecsétgyűrűjének nagyított reliefje
a torony aljában, valamint a homlokzaton látható az Erdődy-címer,
mely a korábbi papi címer bővítése
a félkeréken ágaskodó szarvassal.
A hatalmas tehetséggel és
munkaerővel megáldott, a politikai
életben és az egyházi hierar-

chiában is a legmagasabb körökig
emelkedett főpapról mások mellett
Fraknói Vilmos írt nagy tanulmányt, valamint Horváth Richárd
történész is behatóan foglalkozik
életével.
A főpap életéről, életének utolsó
éveiről szól Tóth Máté Miklós
könyve alapján készült színdarab –
Katona Szabolcs rendezésében –,
melyről filmadaptáció is készült,
címe: A nagyrahivatott.
– Dömötör Gábor. Fotó: VN

Tájékoztató
Tisztelt Lakosság, dr. Tüske Zsuzsanna háziorvos helyettesítése az eddigi rendnek megfelelően folytatódik
2022-ben is.
2022. január 1-től hétfőn és pénteken 15:00-17:00 óra között dr. Csanaki Miklós háziorvos helyettesít,
keddenként 8:00-11:00 között vérvételre van lehetőség.
Recept felírása iránti kérelem továbbra is küldhető a drtuskezsuzsanna@gmail.com email címre.
(Pontos név és születési dátum megadásával)
2021. december 24. (péntek) helyett 2021. december 23-án (csütörtök) lesz rendelés 15:00-17:00 óra között.
2021. december 31. (péntek) helyett 2021. december 30-án (csütörtök) lesz rendelés 15:00-17:00 óra között.
Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
Tisztelt Lakosság! Lapzárta után kaptuk a szomorú hírt, hogy dr. Tüske Zsuzsanna szeretett és megbecsült
doktornőnk örökre itt hagyott bennünket. Januári számunkban emlékezünk meg róla.
Nyugodjék békében!...
VK

Kék hírek
Az elmúlt időszakban a vépi
körzeti megbízottak három férfit
elővezettek
a
szombathelyi
börtönbe, mert a kiszabott
pénzbírságot nem fizették be, ezért
azt elzárásra változtatták.
Egy másik férfi gépkocsivezető
pedig a „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblát figyelmen
kívül hagyta, ezért közigazgatási
eljárást indítottak vele szemben.
Egy férfi magatehetetlen állapotba
került közterületen, egészségügyi
intézetbe szállításáról gondoskodtak.
- Vépi BMB
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Foci: sikeres évzárás Simon Miklóssal is
Sikeres félévévzárásról adott számot Németh Attila (kép), a Vépi
Sport Egyesület elnöke a focicsapatok november 27-i bankettjén. – Török Rihárd
korábbi edző távozása
után ugyan csak a tizedik
kísérletre tudtam új trénert találni Simon Miklós
személyében a csapatnak,
de ez nem minősítés,
hanem pozitív jelző,
mondta. Mindketten jól
döntöttünk: a csapat
ugyanis továbbra is
éremesélyes.
Simon
Miklós hozzátette: célja, hogy az ő
vezetésével is jó eredményeket
érjenek el. Persze voltak kis hullámvölgyek is: eleinte az
edzéseken az ígéretek ellenére
kevesebben voltak, aztán a
játékosok megértették, hogy a jobb
munkához több trenírozás kell. –
Azonban már jó helyen vagyunk.
Az őszi szezon igazolta az
erőfeszítéseket. A télen ugyan
szabadságra mennek a játékosok,
akik itt-ott nem szervezetten,
kedvtelésből, baráti társaságokban
rúgják majd a labdát, ami szükséges is, de vigyázniuk kell,
nehogy megsérüljenek.

Anyakönyvi hírek
Házasság:
Dávid András és Erdősi Nikolett
•
Nagy Gábor és Roznár
Nikoletta

Születés:

Orsos Benjámin és
Füredi Elizabet Gréta fia
Benjámin • Kiss Krisztián és
Bödő Martina leánya: Lara

Haláleset:
Urbán Sándor (1956)
Petőfi u. 59. • Cser Sándor
(1942) Szent I. u. 11.

Aztán tavasszal góllövő csatár,
középpályás és ballábas balhátvéd
poszton erősíteni kell, hogy teljes

erőbedobással indulhasson a szezon, tette hozzá az edző (bal
oldalon a képen) azt is remélve,
hogy együtt marad a csapat.
– Dicsőségesen szerepelt most is a
csapat. Ezt köszönte meg Kovács
Péter (kép) polgármester az összes
játékosnak, felkészítőknek és a
szurkolóknak is, akik szintén hozzájárultak a jó szereplésekhez. Jó
érzés volt biztatni a pálya széléről
a hazaiakat, akik mindent megtettek az eredményért, mondta.
Példának említette: jelen volt a
Király-stadionban is, ahol a mellette lévő Halmosi Zoltán így
vélekedett: a vépi gárda ugyan-

olyan teljesítményt nyújtott, mint a
Király-csapat. Hajrá Vép! – biztatott. Végül azt kérte a játékosoktól,
hogy továbbra is lelkesen, összefogva teljenek
az edzések és mérkőzések, melynek eredményei mindig örömet jelentenek és támogatást
adnak a pálya szélén lévőktől is. Simon Miklós
szerint a városvezető
szavai hatalmas motivációt jelentenek neki és a
csapatnak is.
Ezt követően Dancs
László, az ifik edzője adott számot
az U-s csapatokról, melyek nemcsak az élmezőnyben teljesítenek,
hanem már többen tagjai is lettek a
nagycsapatnak. Majd Pajor Tamás
szakosztályvezető beszélt, aki
szerint kis költségvetéssel csinálnak nagy focit. A korábbi edző,
Török Richárd arról szólt, hogy az
óvodásokból és az általános iskolásokból is többen lehetnek tehetséges focisták.
A jó hangulatú évzárón részt vevőket Koósz Ferenc és családja által felajánlott húsból készült vacsorával látta vendégül a vezetőség.
-gyz

Horváth Józsefné Irénke: Alkony

Amikor az alkony a fejedre száll
lassúbb lesz a szíved, és lassúbb lesz a láb.
Elmélázol ...magadba szállsz.
Istenem! De gyorsan elmúlt az ifjúság.
Visszalapozol, oh boldog gyermekkor.
Aztán az ifjú évek…mi még gondtalan volt.
Elérkezett végre a várva várt felnőttkor,
Hamar ráébredtünk, nem az, amit vártunk.
Munkahely, család, egyre több lett a gond.
De a gyereknevelés azért örömet is hozott,
Szülőnek lenni örökös küzdelem, de a legszebb csoda,
ha megadja az Isten.
Van egy másik csoda életed alkonyán,
A legnagyobb boldogság, ha van unokád.
Erőt adnak neked, hogy tovább vidd a kereszted,
Ha rád mosolyognak, minden sokkal könnyebb.
Őket adta Isten kárpótlásul neked.
Ha szereted őket, boldogabb lesz szíved.
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boldog
B ék és kará csonyi ünne pek et és m nak.
új év et kí vá no k mindráengbváolsát, rló
Pá lm a vi
Va rg a Ta m ás ésja
cs al ád

Eredményekben gazdag boldog új évet kívánok minden kedves
vásárlómnak és vendégemnek. Titok

diszkont
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