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4-5. 40 év

• 6. Tanévnyitó

• 7. Testvérvárosban

XXII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2021. SZEPTEMBER

VÉPI

• 14. Gyászol a focicsapat

Szent Istvánra emlékezve
Ünnepi szentmisén emlékezett a kisváros lakossága államalapító Szent
István királyunkra és
személyén keresztül a
magyar nemzet államiságára, magyarságunk megmaradására / szobor/ augusztus 20-án a Templomkertben. Németh Tamás
(kép) plébános a szentmisét a szenteknek ajánlotta, akik példamutatók,
és akikre, mint világító
fáklyákra van szükség,

KR Ó N I K A
VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

Nyugdíjas klub:
negyvenéves jubileum
Felejthetetlen estebéden köszöntötték egymást és
vendégeiket a Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai augusztus 28-án, a negyvenéves évfordulón. Iszakné Koszorús
Judit, a művelődési ház igazgatója megnyitóbeszédében
így fogalmazott:
– A közösség vezetői mindig igyekeztek olyan
időtöltést kitalálni a nyugdíjasoknak, hogy az életük
szebb, boldogabb legyen.
A klub első vezetője Lobler Istvánné, Franci néni volt.

valamint a környék családjainak azt hangsúlyozva,
hogy évről évre lehetőséget ad nekünk a Jóisten minden vihar, megpróbáltatás ellenére, hogy az oltár körül
ünnepelhessünk, találkozhassunk egymással.
Az új kenyérrel pedig a Jóisten táplál bennünket
éppúgy, mint az oltári szentség által, mondta. (csoportkép)

Őt Horváth Józsefné Irénke követte, irányította 17
évig, majd Sági Józsefné vette át a stafétát mind a mai
napig.
folytatás a 4-5. oldalon
folytatás a 2. oldalon

KisVárosnap nagy sikerrel
Végre szabadon, mint a madár, fogalmazhatnánk kissé líraian annak kapcsán, hogy most, augusztus 5-én sikerült
pótolni a Covid miatt tavaly elmaradt városnapi rendezvényt. Ezúttal semmi sem állt útjában annak, hogy a
lakosság kellemesen szórakozva, eszegetve-iszogatva pihenje ki ez elmúlt viszonylag hosszú és nehéz időszak lelki
és testi fáradalmait. A találkozások kellemes öröméhez a rendkívül jó idő is hozzájárult. Le a kalappal a szervezők
előtt, akik Iszakné Koszorús Judit vezetésével nagyon változatos, mindenkihez szóló programot tudtak kínálni a
folytatás a 2-3. oldalon
sportpályára látogatóknak.
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folytatás az 1. oldalról

Szent Istvánra emlékezve

Ünnepi beszédében Kovács Péter
(kép) polgármester azt hangsúlyoz-

ta: egy egész évezred néz vissza
ránk, melyben különös életerő van.
Az emlékezés nem visszatérés a
múltba, hanem betolakodás a
jelenbe.
– Mi tehát a Szent István-i örökség lényege? Talán az, hogy amit
egy nép birtokol, az csak akkor
lesz haza is egyben, ha annak nincs
alternatívája. Tehát ezer esztendő
távlatából elmondhatjuk: ez a felismerés vált magyarságunk megmaradásának kulcsává. Hiszen az a
szállásterületről szállásterületre
vándorló nép, melynek talpa alatti
föld lecserélhető jobb, dúsabban
termő legelőre, az a nép nem tud
folytatás az 1. oldalról

K RÓNIKA

megkapaszkodni ott, ahová a Történelem Ura eredetileg rendelte.
Egyúttal visszaemlékezett történelmünk viharaira, melyek mára porfelhővé váltak a történelem országútján. – Nyelvünk pedig nem
csupán a bennünket összekötő
kommunikáció eszköze, hanem a
ránk jellemző gondolkodás, világlátás, észjárás tükörképe is egyben.
Kitért arra, hogy ház szavunk a
régi magyarok szókincsében egyszerre jelentett épületet, szobát,
családot, vagyis az egy helyben
élők összességét: a hazát. A ház, a
haza pedig azért van, hogy védjen
meg bennünket a külső veszedelemtől, éles határvonalat húzzon
közénk és a bennünket fenyegető
világ között. Ez is Szent István
ránk hagyományozott örökségét
szimbolizálja, tette hozzá.
– A mai ünnep különleges abból
a szempontból is, hogy túlzás
nélkül állíthatjuk: közös tulajdonunk soha ilyen jó állapotban nem
volt száz esztendő óta, mint most.
Nem véletlen, hogy a történelem
viharai után, most a 21. század elején végre megtapasztalhattuk,
hogy a bennünket elhatároló
válaszfalak lebonthatók anélkül,

hogy ránkomlana a tető – hangoztatta a szónok.
Kovács Péter szólt arról is, hogy
az utóbbi évtizedekben nagyot fordult velünk a világ. De közös fellépéssel, a szomszédainkkal együttműködve remélhető, hogy lassan
magunk mögött hagyhatjuk a koronavírus-járványt is. Egyúttal megköszönte azt az összefogást, segítő
szándékot, melyet a járvány sötétebb napjaiban tapasztalt.
– Önállóságunk a szabadságunk.
Szabadságunk az erőnk. Céljaink
megvalósítása közös akarattal és
tettekkel párosulva tovább visz
bennünket azon az úton, hogy Vép
egy igazi, élettel teli kisváros legyen továbbra is – hangsúlyozta
végül a városvezető.
A beszédet követően Kiss
Károly verset mondott, majd
Németh Tamás plébános megáldotta az új kenyeret, melyet egy fiatal
hölgy, Monek Írisz tálalt.
A ropogós finomságból mindenki
kapott egy-egy falatkát egy pohár
itallal.
– gyz

KisVárosnap nagy sikerrel

Ehhez persze az is kellett, hogy
gyorsan összeálltak az amúgy
korábban is étvágygerjesztően
sütő-főző csapatok, melyek ezúttal
úgymond versenyen kívül néhány
óra múlva terülj-terülj asztalkákat
varázsoltak a jelenlévők elé.
Képeink bizonyítják, hogy minden
korosztály élvezhette az együttlétet: Frédi bácsi bábszínháza „Az
ördög kenyerével” kápráztatta el a
kicsiket. Pál András táncháza
pedig minden korosztályt élményszerűen mozgatott meg. Nagy volt

az érdeklődés a kézművesek kínálatánál is. Különösen kedvelték a
gyerekek a testrészekre „vasalható” tetkós mintákat. Nem véletlen, hogy egy kisfiú traktorral lett
„gazdagabb”.
Míg mások az
ugrálóvárat, a
csúszdát részesítették előnyben.
Időközben már
ingerlő illatok
szálltak a levegőben azt tudat-

va, hogy bizony érdemes körülnézni a főzősátrak rengetegében.
Hát kérem, a 9 (konyha) csapata
igencsak kitett magáért. A
Nefelejcs Nyugdíjas klub házi-

folytatás a 3. oldalon
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KisVárosnap nagy sikerrel

asszonyai bolognai spagettit,
palacsintát és finomabbnál finomabb süteményeket kínáltak.

banda pedig szalonnás sült
tarjával és a csirkenyárssal
Binder-Schrammer páros tejszínes-gombás ragut főztek nokedli-

vel. Az önkormányzati képviselők
gombócos tokányt főztek nagymama módra, rétest és lepényt sütöttek. Kovács Péter polgármester
nem győzte sütni az úgynevezett

csábított. A Dr. Zmertych gondozási központ munkatársai pincepörkölttel rukkoltak elő, a Hatos
szülői közössége pedig slambuccal
várta az éhes vendégeket.

Könnyen érthető szövegeik Vépen is nagy
sikert arattak. A szép
napot betetőzte még
Sós Fecó, akinek szintén a szórakoztatás az
élete. Több hangszeren játszik, hétvégeken meghívásokra
énekesként is fellép az ország minden táján. Így kapott meghívást
Vépre is, ahol vastapsot aratott
a szép nap zárásaként.
Mi sem bizonyítja jobban,
hogy jól sikerült a rendezvény,
mint néhány vélemény. Bátorfi
Tamás és felesége Magdi, valamint unokáik is nagyon várták
ezt a napot. Magdi szerint örömteli volt, hogy találkozhattak
barátokkal, ismerősökkel. Ezek
után természetes, hogy nagyon jól

Az est zárásaként fellépett
az országosan ismert, 1989ben alapított, Máté Péter-díjas
Animal Cannibals, melynek
stílusa a rap–hip hop.

pálcikás palacsintát. A Máltai
Szeretetszolgálat tagjai vépi erdőszéli gulyást kínáltak. A tűzoltók
csilis babot főztek. A TEVE-csapata székelykáposztával, a Szabó-

érezték magukat. A táplánszentkereszti Koósz család tagjai is dicsérték a jó hangulatot, a finom
ételeket éppúgy, mint a kulturális
műsort. Vajda András egykori vépi,
ma ikervári lakos pedig egyenesen
hiánypótlónak ítélte a rendezvényt.
-gyz

Köszönjük a KisVárosnap megvalósításához nyújtott segítséget támogatóinknak:
Bankits Bertók Julianna & Bankits Krisztián • Beke Roland & Beke-Tolnai Renáta • Bezdi József • Bíró Ildikó - Édes
Otthon Cukrászda • Deresné Habda Renáta • Dömötör Gábor és családja • Foltvarró Kör • Geomé Kft.• Györgyfalvai
Sándor • Hatos Ferenc Ált. Iskola Szülői Munkaközössége • Hittaller Csaba • Horváth Tamás • Jysk Szombathely • Kispál
Sándor • Kiss Hajnalka • Koósz Egyed és Egyedné • Kovács Péter • Mizda-Tolnai Szabina • Nefelejcs Presszo • Padrino
Pizzeria&Bar • Pogácsás Díszfaiskola • Salvator Gyógyszertár • Szabó Péter és családja • Szalai László • Szanyi Zsolt Szanyiné Boros Anikó • Szolnoki Tímea • Takács Jánosné és Szijj Vilmosné • Tancsics Anna & Beke Krisztián • T á t r a i
Ádám • Tóth István • Török Sándor • Vargáné Horváth Julianna • VASBER Zrt • VelociVép • Vépi Polgárőr Egyesület •
Zátonyi Zoltán
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Nyugdíjas klub:

Ő köszöntötte a legrégibb tagokat,
Horváth Józsefnét, Kiricsi Györgynét, Tóth Lajosnét, Tóth Lajost,
Kovács Jánosnét, Maróthy József-

jelenlegi városvezető, Kovács Péter
hathatós támogatása. Részletesen
beszámolt a közösség életéről és
arról, hogy Vépen mindig megbe-

civil közösség életében az, hogy
negyven éve együtt vannak.
Nem szakadt meg a folyamat,
melyet a most jelenlévők többsége

nét, Pogácsás Máténét, Szuák Józsefnét, Füzi Istvánnét, Savanyó
Miklósnét, Horváth Lajosnét, Sinkó
Pált és Csajbi Imrénét. (kép) Ők tettek a legtöbbet azért, hogy az összetartó közösség fennmaradjon,
mondta az elnöknő.
Ünnepi visszaemlékezésében
Horváth Józsefné Irénke (kép) azt

csülték az időseket, akik korukat
meghazudtoló módon nagyszabású
szabadidős, kulturális és szórakoztató programokat valósítottak meg a
nagyközség, majd a várossá válás
után is úgy, hogy ötleteikkel, tanácsaikkal, tapasztalataikkal ma is
szolgálják a város fejlődését.
Kovács Péter polgármester arra emlékezett, hogy apró gyermekként

elindított. Mert nemcsak a minden
csütörtöki összejövetelekről szól a
történet, hanem arról is, hogy nem
csupán a város hívó szavára, netán a
szélesebb közösség szórakoztatására kell aktívan közreműködniük. Aztán összefoglalta azokat a
felejthetetlen rendezvényeket, kirándulásokat melyek a városépítéstől a hazai és nemzetközi kirán-

már öregnek nézte ő és korosztálya
a 40 éveseket, majd az évek múlásával megértették, hogy mit jelent egy

dulások tapasztalatairól szóltak
igazi élményeket jelentve. – De ez
csak a jéghegy csúcsa, mert az igazi

hangsúlyozta, hogy anno óvodai
dajkaként ment nyugdíjba, de aztán
hiányzott a közösségi szellem, emiatt 1997-ben fogadta el a megtisztelő feladatot. Ebben nagy segítsége
volt Takács Ernő korábbi és Varga
Gyula későbbi polgármester, majd a
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negyvenéves jubileum

Polgármesteri napló

érték az, ami a szemnek láthatatlan,
az a mindent átszövő baráti láncolat,
érdeklődés egymás iránt és egymás
segítése minden tekintetben, mondta.
Az ünnepi eseményt méltó kulturális műsorral köszöntötték a tagok. Savanyó Miklósné (kép) verselt,

Hendéné Vali pikáns történetet mesélt, Pájer Lajos és felesége egy
humoreszkben bizonyította, hogy
„Béla, reménytelen vagy”. Gál Pál
és Sinkó Pál magyar nótákat adott
elő. Fellépett a szombathelyi Pálos
Károly Szociális Szolgáltató Központ énekkara. A NEFI tánckara
pedig latin és görög táncokat lejtett.

A finom vacsorát követően – melyet
Szabó Péternének és Kiricsi Miklós-

nénak (képek) köszönhettünk – a
nívós Dalkommandó két tagja, Tóth
Vásárhelyi Ica és ”Frédi” vagyis
Pethő Ferenc szórakoztatta kedvenc
dallamokkal a táncra perdült nagyérdeműt.

5

9:00 Csapadékvíz
árkok megtekintése
11:00 Megyei ünnepély
Ünnepély
2021.08.20
Egyeztetés a
2021.08.24
Savaria Fórum szerkesztőivel
2021.08.26 Megbeszélés a
Galambos-cégcsoportnál
40. éves a Nefelejcs
2021.08.28
Nyugdíjas Klub
A bölcsődei
2021.08.30
szakértő szemléje
2021.08.31 Egyeztetés a
bölcsőde pályázat elszámolásáról
17:00 tanévnyitó ünnepély
Megbeszélés az
2021.09.01
általános iskola igazgatójával
Találkozó gró
2021.09.02
Erdődy Lászlóval és Erdődy
Istvánnal
Bölcsi napelemek
2021.09.03
beszabályozása - Eon
17:00 Hortobágyi Ferenc
kiállítása megnyitó a Kámoni
Arborétumban
KisVárosnap a
2021.09.05
sportpályán
Bölcsi használat2021.09.06
bavétel helyszíni szemle
Bölcsi villamos biz2021.09.08
tonságtechnikai ellenőrzése
8:00 Az első vasár2021.09.12
napi mise a felújított templomban
16:00 Joós Tamás színháza
a kultúrház udvarán
17:00 Brassdance együttes
koncertje
19:00 A cigány - A Soltis
Lajos színház előadása
2021.09.13 8:30 Vezetői értekezlet
10:14 Megkaptam a harmadik oltást
TÖOSZ vezetőségi
2021.09.14
gyűlés Budapesten
Szentpéterfa
2021.09.17
katasztrófavédelmi értekezlet
2021.09.18-19. Nefelejcs
kirándulás Abaliget-Mohács

2021.08.19

Díszoklevéllel tüntette ki a Vépi
Nefelejcs Nyugdíjas Klubot a
Nyugdíjasok Országos Szövetsége.
A Vas Megyei Önkormányzattól
pedig tavaly kaptak volna kitüntetést, az Idősek világnapja alkalmából. A kitüntetést a pandémia miatt
csak most lehetett átadni. Molnár

Árpád, a Vas Megyei Nyugdíjas
Szövetség elnöke köszöntőjében
hangsúlyozta: a 30 megyei nyugdíjas
klub és egyesület közt a vépi az egyik
legaktívabb, legtartalmasabb. A
másik oklevelet pedig Mészáros
Györgyné, a megyei szövetség alelnöke adta át Sági Józsefné Ancinak.

Sok erőben, egészségben és programokban tartalmas éveket kívá- gyz
nunk a klubbnak.

-pm-
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Tanévnyitó a Hatosban
Tizennégy osztályban 240 tanuló
és szüleik, rokonaik jelenlétében
megkezdődött az iskolaév a Hatos
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.
Az augusztus utolsó napján tartott ünnepi évnyitón a hagyományok szerint kedvesen, kis ajándékkal fogadták az iskola polgáraivá az első osztályosokat. Most is
megható volt, hogy minden kicsit
név szerint szólítottak és egy nagyobb diák vagy pedagógus vezetésével kisérték őket helyükre.
Különleges kedvesség volt az
iskolavezetés részéről, hogy a
nemrég még óvodás gyerekek kis

ajándékot kaptak Kovács Péter
vépi városvezetőtől, Héra-Csizmadia Fannitól, Bozzai polgármes-terétől, illetve Molnár
Krisztina iskolaigazgatótól. (kép).
Ezt úgymond „előre” meg is
hálálták az ünnepeltek közül hatan,
akik készültek egy verssel, melyet
bátran és bájosan adtak elő nagy
sikert aratva. Felkészítésük szeretett óvónőiknek köszönhető.
Molnár Krisztina intézményvezető (kép) beszédében úgy fogalmazott:
–
Hihetetlen öröm ismét látni a gyerekeket, akiknek a
tekintetéből ezer kérdés sugárzik.

De mindjárt
meg is nyugtatta őket,
hiszen sok
élmény, új
barátok várják
őket,
azonban elkezdődik a
mindennapi
kötelesség: a
tanulás. De
biztos abban, hogy a pedagógusok
és a szülők támogatásával kinyílik
egy új és izgalmas világ előttük,
tette hozzá az elsősökre gondolva.
A szülőktől figyelmet, türelmet,
példamutatást
és
partneri
együttműködést kért.
A végzős diákokat arra kérte: tegyenek
sokat
annak
érdekében,
hogy bekerüljenek abba a
középiskolába,
ahova szeretnének menni. Ebben
segítenek tanáraik, akik abban
reménykednek, hogy a diákok
előbb-utóbb belátják: tanulás
nélkül nem lehet tudáshoz jutni,
tudás nélkül pedig nem lehet boldogulni.
Az igazgató bemutatta új
helyettesét, Beke Péternét, illetve
köszöntötték az új peda-gógusokat,
Góczán
Kitti tanító
szakos,
Győrfi Judit rajz szakos művészeti iskolai
tanárt, Takácsné Bódi
Andrea
iskolai gyógypedagógiai asszisz-

tenst. Külön megköszönték azon
szülők munkáját, akik sokat tettek
az intézmény csinosításáért.
Kiemelték Beke Rolandot, aki
kifestett egy tantermet. Végül felhívták a figyelmet arra, hogy a
járványügyi helyzet miatt kérik a
szülőket, hogy a személyes ügyintézést maszkban, csak indokolt
esetben válasszák előre egyeztetett
időpontban.
A rendezvény a Vépi Himnusz
hangjaival zárult.
-gyz

Nagy János:
Csengőszó
Még lármát csap bús szívemben
a csengőszó szeptemberben…
Hív, a kezdést teszi közzé
mennék újra padok közé.
Sok névtelen kilométer
hátam mögött, szívem érzem:
szép, kíváncsi arcotokban
egyszerűen felragyogtam,
padok közt, nehéz terepen
gondjaimat elfelejtem.
Szenvedélyes szemük fénye,
fényes nappal is kísérne,
s újfent tiszta tekintetek
táblájára tekinthetek…
Ide hoznak hű utaim
elmerengni a valamin:
hozza-viszi a véges út
a sok ismerős lányt s fiút,
nem feledtek – azt el ne hidd –
idő temeti lépteid.
Mindig tart a derűs emlék,
Iskolába újra mennék…
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Találkozó a testvérvárosban
Július közepén meghívást kapott
Vép város képviselő-testülete a
testvérvárosba a román Szatmár
megyei Tasnádra, városnapi rendezvényükre. Tekintettel arra,
hogy tavaly ott is elmaradt ez a
rendezvény, valamint a polgármester személye a választások
során megváltozott, a vépi testület
úgy határozott, hogy mindenképpen részt vesznek a rendezvényen,
jelezve azt, hogy a kapcsolat
továbbra sem szakad meg.
2021. augusztus 14-én utazott el a
4 fős delegáció Kovács Péter polgármester vezetésével. Tagjai
voltak Rózsa Hajnalka, Kóbor
Attila és Horváth Péter képviselők.
Az esti órákban dr. Farcau AdrianDanut polgármester fogadta őket
egy baráti beszélgetésre a többi

testvérvárosi küldöttel együtt egy
Tasnád melletti kis tanyán.

Elektronikai
hulladékok gyűjtése
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az
elektronikai hulladékot október
1-jén, pénteken 8-18 óráig,
valamint másnap, október 2án szombaton 8-13 óráig lehet
lerakni a begyűjtési helyre, a
Kiskastély udvarára. (Szent
István u. 9.).
– Vépi Közös Önkormányzat

Ott volt még a moldovai és a lengyel testvérváros, valamint Magyarországról az egyik budapesti kerület és Nagykálló küldöttsége. A
bensőséges hangulatú rendezvényen hitet tettek a kapcsolat továbbépítése mellett, további lehetőségeket keresni, egymás életének,
kultúrájának bemutatására.
Vasárnap délelőtt a magyar
küldöttségek a helyi RMDSZ képviselőkkel tartottak kötetlen beszélgetést, majd Sződemeteren
(Kölcsey szülőfalujában) a vépi
küldöttség megkoszorúzta a költő
szobrát. A templom mellett, ahol
Kölcseyt megkeresztelték, egy
nagyon szép és korszerű látogatóközpont épült a magyar kormány
támogatásával. A teljesen új épület földszintjén egy nívós kiállítás
emlékezik a Himnusz költőjére,
emeletén 24 férőhelyes turistaszállás, a pincéjében mindennel
felszerelt
konyha és étkező található. És
mindez köszönhető Pakulár Bú
Júlianna és férje, Pakulár István református lelkészek minden akadályt elsöprő szervező munkájának.

Délután a hivatalos megnyitón a
tasnádi vezetés mellett felvonuló
testvérvárosi küldöttek között a
vépiek nevében Kovács Péter polgármester köszönte meg a meghívást. Visszaemlékezett a testvérvárosi szerződés aláírása óta eltelt
időszak közös rendezvényeire, tasnádi gyerekek vépi táborozására,

vépi és tasnádi művészeti csoportok, előadók fellépésére. Átadta
Vép város polgárainak jókívánságait a szépen fejlődő fürdőváros
valamennyi lakójának.
Az estébe nyúló és tűzijátékkal
zárt rendezvény után, másnap délután érkezett vissza a vépi delegáció. Örömmel nyugtázták, hogy
annak ellenére, hogy jelenleg az
RMDSZ képviselői kevesebben
vannak a tasnádi önkormányzatban, az új román polgármester is
folytatni kívánja az eddigi élményekkel teli kapcsolatot.
-VK-

Tájékoztatás az otthonfelújítási
támogatással kapcsolatban

Az otthonfelújítási támogatás igénylése és egyéb hivatalos ügyek intézése kapcsán
felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy lakóhelyüket a lakcímet igazoló
hatósági igazolvány (lakcímkártya) adattartalmával egyezően tüntessék fel a dokumentumokon (pl. számlán) a későbbi problémák elkerülése érdekében.
A polgárok személyi- és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartás szerint Vép
településen az alábbi közterületek találhatók: Ady utca, Alkotmány utca, Arany
utca, Bán major, Bartók utca, Batthyány utca, Béke utca, Berzsenyi utca, Bihari
utca, Deák utca, Dózsa utca, Erdődy Ferenc utca, Erkel Ferenc utca, Ferenc major,
Hunyadi utca, Jókai utca, Kassai utca, Kastély utca, Kinizsi utca, Kodály Zoltán
utca, Kolozsvári utca, Kossuth utca, Liszt Ferenc utca, Petőfi utca, Rákóczi utca,
Széchenyi utca, Szent Imre utca, Táncsics utca, Toldi utca, Vadász utca, Vasút utca,
Vasútállomás.
(A legtöbb utca nevében nem szerepel utónév!) Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
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Covid: Megkezdődött az iskolások oltása
Vépen augusztus 31-én kezdődött
meg az általános és középiskolások oltása a Covid-járvány visszaszorítása érdekében. Az augusztus
31-én és szeptember 2-án lezajlott
oltásban 25 középiskolai és 3
általános iskolai (Hatos Ferenc
Általános Iskola) diák részesült. A
beadott oltás széruma a Pfizer volt,
melyet dr. Schubert Miklós orvos
adott be. A következő, úgynevezett
emlékeztető oltások időpontja
szeptember 21-én, illetve 23-án
volt ugyancsak a Kisalföldi ASzC
Vépi Mezőgazdasági Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium

orvosi rendelőjében (A képen az
oltásra várakozó tanulók, illetve
szülők a folyosón.)
Dr. Schubert Miklós (kép) elmondta lapunknak: – Egyetlen módja a
járvány, illetve a betegség leküz-

désének, illetve megelőzésének,
hogy minél nagyobb legyen az
átoltottság a népesség körében.

Ennek egyik lehetősége az, hogy a
12 év felettieket is
lehet oltani. Erre
az oltóanyag megfelelő.
Szükséges,
hogy az említett
korosztály is részesüljön a megfelelő védőoltásban
minél
nagyobb arányban. Ugyanis, ha
ez nem történik meg, akkor ők és
szüleik is potenciális alanyok
lehetnek a betegségre.
– Miért jelentek meg olyan kevesen a védőoltás felvételére –
kérdeztük. Az orvos válasza szerint
azt akkor még nem lehetett tudni,

hogy például otthonukban hányan
kérték az oltást, illetve volt-e lehetőségük a vakcinát másutt beadatni. Tehát neki, mint orvosnak akkor nem volt információja arról
sem, hogy a két helyi tanintézetben
és a kollégiumban korábban mennyien részesültek a Covid-elleni
oltásban.
A Karakóról érkezett középiskolás,
Dibáczi Dárius azt mondta: szükségesnek tartja az oltást egészsége
védelme érdekében. Így már nem
érzi magát korlátozva abban, hova
és mikor mehet oltás nélkül. Most
már a maszkviseléstől is mentesül,
amit nem nagyon szeretett, mondta. Édesapja és édesanyja hozzátették: ők is beoltatták magukat, hogy
megfelelő védelmet kapjanak.
- gyz

Évnyitó az
agrárszakképzőben is
A középiskolában is megnyitottuk a
tanévet. A rövid, bensőséges ünnepségen

részt vett Büki Zoltán, a Kisalföldi Agrárszakképző Centrum
főigazgató-helyettese is. Hollósi Éva igazgatónő nagy szeretettel
üdvözölte mind a 287 diákunkat, kiemelten 91 kilencedikesünket.
– Borka. Fotó: Nagy Attila
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Vépi csoport a pápa szentmiséjén
A Budapesten rendezett 52.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szeptember 12-i záró
szentmiséjén – melyet Ferenc pápa
celebrált – Vépről is részt vett egy
csoport. (kép)
- Kép: Dömötör Hanna

9

A Vépi Művelődési Ház
és Könyvtár
Hétfő:
16:00
18:30

Ovis torna Dórival
Református istentisztelet
(a hónap első hétfőjén)
17:30-19:00 HATHA YOGA
18:00-19:30 Jáde Hastánc Klub
Kedd:
18:00-19:00 Gyógytorna Ildivel
18:20-19:20 Fitt Body Training
Katával
Szerda:
8:00-12:00
Falugazdász fogadóórája
Csütörtök:
14:00-16:00 Nyugdíjas klub
17:30-19:00 HATHA YOGA
Péntek:
18:00-19:00

Gyógytorna Ildivel

Egyéb tervezett programok
Szeptember 26. Tündérkert –
Faültetés és a 2020-ban született
gyermekek polgárrá fogadása
Szeptember 29. 19:00 Filmklub
Október 4-én Megyei szakmai nap
miatt ZÁRVA
Október 5-8. Országos Könyvtári
Napok
Október
9-10.
VAS-FILM
Függetlenfilmes Fesztivál

Egyházközségünk programjai

Tervezett
rendezvényeink
az
aktuális járványügyi rendeletek
függvényében valósulnak meg!

Október hónap a Boldogságos Szűzanya hónapja. Ebben a hónapban
az esti szentmisék előtt 6 órától rózsafüzér ájtatosságot tartunk. Október
7-én, csütörtökön a Boldogságos Szűzanyát mint Rózsafüzér Királynőjét,
Naprakész információk a
október 8-án, pénteken pedig mint Magyarok Nagyasszonyát ünnekihelyezett plakátokon, a
peljük. Október 13-án, szerdán a Boldogságos Szűz Mária fatimai
Vépi Művelődési Ház és Könyvtár
kérésének eleget téve engesztelő napot tartunk. Igyekezzünk egész nap
Facebook oldalon és a
böjttel, imádsággal engesztelni Szűz Mária Szeplőtelen Szívét a bűnökért
www.vep.hu weboldalon
és megbántásokért! Az esti szentmise előtt 3/4 6 órai kezdettel
rózsafüzért imádkozunk, majd a szentmise keretében ünnepélyes körmenettel hordozzuk körül Mária
Szeplőtelen Szívének kegyszobrát. Minél többen halljuk meg Mária kérését, és vegyünk részt ezeken az
engesztelő ájtatosságokon! Október 20-án, szerdán ünnepli az Anyaszentegyház Szent Vendel remetét, aki az
állattenyésztő emberek és jószágaik védőszentje. Október 24-én, vasárnap az este 1/2 7 órakor kezdődő szentmise után ünnepélyes körmenettel vonulunk ki a Dózsa György utcai Szent Vendel szoborhoz, hogy ott kérjük
a segítségét. Október 31-én, vasárnap hajnalban igazítják vissza az órákat. Az esti szentmisék e naptól kezdve
este 1/2 6 órakor kezdődnek. A rózsafüzér ájtatosság 5 órakor kezdődik.
- Németh Tamás
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Feloldhatók-e a társadalmi ellentétek?
Évszázadok óta fennáll az a társadalmi
probléma, mely magyarság és
cigányság közt van. Az együttélés
máig ható nehézségeit dolgozta fel a
Soltis Lajos Színház Szigligeti Ede
eredeti, 1840-es években íródott műve
alapján. A Cigány című színművet a
Déryné programban Vépen mutatták
be szeptember 12-én a művelődési

házban.
A darabban az alaphelyzet szerint két
pár a főszereplő: a két fiatal cigány
Peti és Rózsi, a magyar Gyuri és Évi.
A négyszögben azonban Peti Évivel,
Gyuri pedig Rózsival esik szerelembe.

A magyar oldalon a társadalmi elvárás szerint a családok rangon alulinak
titulálják a magyar fiú és a cigánylány
kapcsolatát, míg a cigányok oldaláról
közelítve ők nehezen vélik komolyan
vehetőnek a szándékot, miszerint a
cigány fiú magyar lányt vehetne feleségül. Az előadás az emberi kapcsolatok mélységét próbálja feltárni a társadalmi elvárások áthidalhatóságát-/áthidalhatatlanságát
bizonyítva.
Mindez 1848-49-ben játszódik egy olyan helyzetben, amikor a cigányfiú felvállalja, hogy
a sorshúzás szerint a Görgey

seregébe besorozott magyar fiú helyett
beálljon a nemzetőr zászlóaljba. Elmegy harcolni a hazáért, azért, hogy
Peti családja beleegyezzen a cserébe,
vagyis abba, hogy a magyar család
hozzájárulásával elvehesse Évát. A
történet pikantériája a hiteles helyi
kapcsolódás a helyszínnel, vagyis
Celldömölkkel, illetve a történelmi
esemény, a szabadságharc léte. A
bonyodalom, a drámai konfliktus szerint azonban a magyar oldalon egy
összeesküvés történik. Írnak egy hamis levelet, mely tudatja a családdal,
hogy a cigány fiú hősi halott lett egy
csatában. Azonban meglepetésre egyszer csak visszajön. Egy másik ármánykodás következtében a másik
oldalon pedig mégis létrejön, majd
megszakad Rózsi és Gyuri szerelme.
Hosszú szenvedés, újabb brutális támadás után ki-ki mégis megtalálja
párját. A darab végén senkit sem visz
el az ördög.
-gyz

Poros ügy: jogos Bekéék panasza
Az önkormányzat vezetője, Kovács Péter polgármester elismerte, hogy jogos Beke Antalék panasza a tekintetben, hogy kár
érte őket családi házukban, az egykori kiskastélyban és annak környezetében
lévő telken történt fanyesedékek darálása miatti porszennyezés okán.
Történt ugyanis, hogy szeptember második hetében egy korábbi önkormányzati döntés alapján darálással semmisítették meg a lakosság által a
kiskastély mögötti telekre szállított nagy mennyiségű fanyesedéket. A
munkálatokat megállapodás alapján, egy erre szakosodott cég munkatársa
végezte el. Az említett napokon azonban a szárazság és a kedvezőtlen
széljárás miatt, a darálás következtében hatalmas por keletkezett, mely
beterítette a kiskastélyt és a szomszédságban lévő területet.
A közvetlenül érintett Beke Antalék családi házát tehát
teljesen beterítette a por. Beke Antal (kép) és felesége elmondása alapján a szennyezés beszivárgott a lakás
minden helyiségébe, ellepte az ablakokat, kerti bútorokat, a gépkocsikat (kép) a jakuzzit és minden más
külső használati eszközt. Beke Antalné szerint neki már nincs ereje ahhoz, hogy teljesen ki- és áttakarítsa
a házat. Ezért jeleztek Kovács Péter városvezetőnek, aki a helyszíni szemlét követően meggyőződött a
család káráról. Azt a megoldást ajánlotta fel, hogy az önkormányzat számlájára elvégeztetik a ház
falainak, ablakainak és az érintett használati tárgyaknak, valamint az autóknak a megtisztítását. (A ház és
a két autó teljes kitakarítása azóta megtörtént.)
Az érintett lakók és a környékbeliek egyébként többször kérték az önkormányzatot a légszennyezés és a tűzveszély miatt,
hogy jelöljön ki más területet az önkormányzat a lakossági zöldhulladék lerakására és megsemmisítésére. Erre a polgármester elmondta: azért volt szükség az amúgy üres és egyúttal nagy területnek erre a célra történő igénybevételére, mert
rendelet tiltja az égetést a lakossági telkeken. Helyette vezették be a zöldhulladék egy helyre szállítását, amire nagy igény
volt. A kellemetlen tapasztalat azt mutatja, hogy új helyet fognak találni a város külterületén a zöldhulladék megsemmisítésére. Erre azért is szükség van, mert az óvoda, bölcsőde és az általános iskola, valamint az említett kiskastély között
szeretnék felépíteni a tornatermet, melyre a remények szerint hamarosan lehetőség lesz, tette hozzá Kovács Péter pol-gyz
gármester.
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Mese közben hangszerekkel ismerkedtek
Violin királyról és Hanga királykisasszonyról szóló mesét varázsolt a
gyerekek elé Joós Tamás előadóművész szeptember 12-én a műve-

lődési ház udvarán. A mese érdekessége, hogy alkotója, Szász Ilona a darabot az előadó felkérésére
írta. A mű lényege, hogy a királyi
udvarban Hanga királykisasszony

állandóan ugyanazt a dalt énekli.
Apja, Violin király pedig nagyon
unja már a dalt, ezért az ördögöt
arra kéri, vigye el a lánya hangját.
Ez meg is történik. A
királylány hangját azonban csak úgy lehet viszszahozni, ha megalapítanak egy zenekart a
gyerekekkel és
kimuzsikálják az
ördögből Hanga
királylány hangját.
A történet azért
is elbűvölő, mert Joós Tamás
nemcsak bábszínész, zenész
és humoros mesemondó, hanem tudományos ismeretterjesztő is. Olyan kedves-

séggel öltözteti fel a a királyt, a
királylányt és prezentálja az ördögöt, amilyen alaposan bemutatja a
hangszereket a kicsiknek. Aztán
mindenkit játszópajtásává tesz,
hogy összeálljon a zenekar. Így
veszik vissza együttesen Hanga
királykisasszony hangját az
ördögtől.
Ebben a zenés játékban egész kis zenekar
született a gyerek bevonásával. Hanga kisasszony végül visszakapta a hangját, a kicsik pedig megismerték a hangszereket,
köztük az „esőcsinálót” is.
-gyz

Filmklub: Néma forradalom
Az 1956-os eseményekből jelesre
vizsgáztam, mármint a forradalomról, bár édesapámtól már akkor
is tudtam, mi is történt valójában
(ő katona volt Debrecenben, amikor bejöttek az oroszok).
A Néma forradalom, egy német
film. Igaz történet.
Bemutatja az 1956-os magyarországi forradalom hatásait a
keletnémet emberekre.
A második világháború után vagyunk és a Berlini Fal megépítése
előtt (1961).
Két fiatal középiskolás Nyugat-

Berlinbe látogat, ahol híreket hall a
budapesti eseményekről. Rádöbbennek, hogy otthon másképpen
tudósítják őket, ezért engedély
nélküli rádióadásokból próbálnak
tájékozódni. Puskás Öcsi halálhírére két perc néma csönddel adóznak a magyar mártírok előtt az első
tanítási órán.
A történet egyaránt szól a két fiatal
barátságáról – gazdag-szegény, tehetséges; – az iskolai osztályról,
akik nem szeretnének mást, csakleérettségizni. Az igazgatóról, aki
szeretné elkerülni a botrányt,

Horgászversenyen a vépiek
A gázművek szervezésében zajlott horgászversenyen 16 fős
csapattal mérkőztek a vépiek az
újperinti kavicsbányatavon.
– Az egész napos megmérettetésen csapatunk összesítésben
sajnos 21 kilogrammal kevesebbet fogott, mint a gázosok, tudtuk meg. A Gázművek pecásai
219,2 kilogrammot értek el.

A vépi Simon Zoltánról elnevezett csapat összesen 198,2 kilogramm halat fogott.
Egyéni értékelésben 2. helyezett lett Habda Gábor 42,4 kilós
eredményével. A legszebb pontyot Fazekas László horgásztársunk fogta, az 15,54 kilós volt.
Folytatás tavasszal a visszavágó
reményében.
-bezdi

szeretné az egész kialakult helyzetet a szőnyeg alá söpörni.
A rendező képes árnyalni ott, ahol
kell és igazi drámát mutatni ott,
ahol valóban kell.
Az 1956-os magyarországi eseményekről sok művészeti alkotást
láthattunk már, ez a film más szemszögből mutatja be az eseményeket, és azok hatását a környező
országok ifjúságára.
Meskó Krisztián nagyon jó érzékkel válogatja a bemutatásra kerülő
filmeket, ajánlom, minél többen
vegyünk részt a vetítéseken. –L.J

Szürkemarha-fesztiválon
A Sportpresszó baráti köre augusztusban
Badacsonytördemicen szürkemar-hagulyásfőzőversenyen vett részt. 17 fős csapatunkkal,
hároméves kihagyás után tértünk vissza, a
helyiek nagy örömére. Az összesen 53 csapat
részvételével megrendezett versenyen a
gulyás-főzésben bronzérmesek lettünk. Azonban idén sem maradhatott el a dödölle
készítése. 350 adagot osztottunk ki kovászos
uborkával. Folytatás decemberben a borfőző
versenyen, közölte Bezdi József.
- VK
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Beugrás a médiába: filmszereptől a híradókészítésig
A nyári táborozás után nem kellett
sokat várnom, hogy ismét olyan
dologban próbálhassam ki magam,
ami teljesen új számomra. Ezúttal
nem a Balatonra, nem egy messzi
városba, hanem Sopronba, a Hűség
városába utaztunk, ezen belül is a
Bűvösvölgybe. Soha nem jártam
még itt, ezért már a kirándulás előtti
napon is izgatottan vártam, hogy
milyen programokban lesz részem.
Kezdetben mindenki kapott egy
kisebb szekrényt, és a kinyitáshoz
szükséges órákat, majd 7-8 fős csoportokba osztottak minket, így
jöhetett az első program: a filmforgatás. Szeretem a filmeket, a sorozatokat, de eddig nem volt alkalmam megtapasztalni, hogy milyen a
kamera másik oldalán állni.
Először is minden fontos információt megkaptunk, amit a filmekről
tudni érdemes. Utána témát kellett

választanunk, hogy milyen műfajú
filmet szeretnénk készíteni, mi a horrort választottuk. Ehhez saját
magunk találtuk a szövegeket, majd
jöhetett a forgatás. A történet nem
volt extra, de annál viccesebb és
izgalmasabb volt eljátszani, hogy
egy család áthívja a barátait, akik
egy rozzant autóval indulnak útnak,
ami természetesen lefullad, majd
előjön a kaszás, aki el akarja kapni
őket.
Második programunk a rádiózás
volt. Otthon vagy épp az autóban
rendszeresen hallgatjuk a rádiót, így
itt is érdekes volt megtudni, hogy
egy-egy műsor mögött milyen
komoly munkafolyamatok vannak.
Megalapítottuk a Lovely FM-et,
ahova Adéllal ketten érkeztünk
vendégként, de a szövegeket itt is
magunknak kellett kitalálni.
A harmadik, egyben utolsó ilyen

jellegű programunk a híradó-készítés volt. Bár a legidősebb bátyám
már többször mesélt róla, hogy milyen elkészíteni egy televíziós tartalmat, örülök, hogy most én is kipróbálhattam ezt. Én az egyik hírfelolvasót alakítottam, ráadásul egy
olyan témában, ami a mindennapjaink részét képezi, a mobiltelefonok.
Interjúkat kellett készítenünk, és
rájöttem, hogy ez közel sem olyan
egyszerű, de ha sikerül, akkor nagyon jó érzések kavarognak bennem,
hogy igen, ezt én csináltam.
Összességében remek programsorozaton vettünk részt, örülök,
hogy betekintést nyertem a film-ipar,
a rádiózás és a televíziózás világába,
sok hasznos információval gazdagodtam, de ami a legfontosabb, hogy
nagyon élveztem.
A 6.A és 7.A osztály nevében:
Őri Réka Brigitta /7.A osztályos tanuló/

Beoltották a kutyákat

Anyakönyvi hírek
Házasság:

Baba Bálint-Konczér Krisztina •
Rácz Martin-Zombori Diána

Születés:

Vörös Roland és Baranyai
Margit fia Márk • Kovács Zsolt
és Ostorics Evelin fia Erik

Haláleset:
Kövér János (1947) Deák
u. 25. • Németh István
(1947) Vasút u. 1. • Olasz Károly
(1947) Kossuth u. 6. • Szemes
Antalné (1928) Kinizsi u. 16

Évek óta rendben van a kutyák
veszettség elleni oltása, mondta el
lapunknak dr. Komálovics András
állatorvos, aki szeptember 7-9.
között összesen 205 kutyát oltott
be Vépen.
A szakember kérdésünkre kitért
arra, hogy mindig megnézi a
chipeket is, melyeket Vépen rendben talált. Tehát itt rendesek a
kutyatulajdonosok, akik fontosnak
tartják szeretett állataik egészségének védelmét éppen úgy, mint a
saját magukét. Mivel az ebeket
oltják, a rókákat pedig vakcinázzák, ezért a veszettség visszaszorult, az emberek nincsenek

életveszélyben. Mint mondta:
tudomása szerint az egész országban nem volt olyan beteg ember, aki
veszettség miatt meghalt volna.
Találkozásunkkor Vilics Dorina
nyolcéves tacskóját oltotta be a doktor, képünkön éppen megnézte azt
is, hogy megvan-e a beültetett
chip. Azt is rendben találta. A házi
kedvencnek a szúrás nem okozott
gondot.
- gyz

Vezetés közben telefonált
Az elmúlt időszakban a vépi körzeti megbízottak egy férfit és egy nőt elővezettek, mert a kiszabott pénzbírságot
nem fizették be. Egy férfi magatehetetlen állapotban feküdt közterületen, ezért gondoskodtak egészségügyi
intézetbe szállításáról. Egy másik férfi tehergépjármű-vezetővel szemben intézkedtek, aki a súlykorlátozó
jelzőtáblát figyelmen kívül hagyta, ezért a helyszínen bírságolták. Egy gépkocsivezető pedig járművezetés
közben telefonált, ezért helyszíni bírságot szabtak ki részére.
Vépi KMB
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Sikeres nyarat zárt a női kispályás focicsapat
A végre lehet focizni, a hazai rendezésű torna után beindult a nyári kispályás kupaszezon.
Elsőként július 17-én Zalalövőre utaztunk (III. Zalalövői Női Labdarúgó Torna), ahonnan tornagyőzelemmel (5 csapatot megelőzve) és rengeteg ajándékkal tértünk haza. Mindemellett Takács Eszter a legjobb játékos címet is elhozta!
A következő megmérettetés a XX. Balcsi Kupa volt Balatonfűzfőn. Július 24-én egy szép, meleg, nyári napon –
műfüvön – rendezték meg a tornát 15 női csapat részvételével. A háromcsapatos döntőről egy hajszállal lemaradva,
az elődöntőt 1-1-es eredmény után hetes rúgásokkal elbukva, negyedik helyen zártunk.
Egy hét múlva Vépen, az immár hagyományossá vált, X. Kövér Ferenc Éjszakai Kispályás Női Labdarúgó
Emléktornán szerepeltünk és segítettünk a szervezésében. A Sopron csapata mögött a második helyen végeztünk.
A gólkirálynői címet Eredics Izabell szerezte meg!
Kis pihenő után, augusztus 14-én játszottunk újra az I. Grund Kupán, Rábapatonán. A megszokottól eltérően nem 5+1es, hanem 3+1-es felállásban, kisebb méretű, műfüves, palánkos pályán rendezték a kupát. 7 csapatból a 3-dik helyet
csíptük el. Biztató volt, hogy a kupán házi gólkirálynőnk, Takács Eszter 10 gólt rúgott; és az is, hogy legfiatalabb és
legújabb játékosunk, Beke Ketrin megszerezte nálunk első gólját!
Következő nap a III. Pethő Petra Emléktornára hívtak meg minket, a Celldömölk-Alsósági sportcsarnokba. A
jótékonysági torna szervezője Zsömlye Viktória. “A szervezők célja, hogy összefogással, felajánlásokkal segítsék a
beteg gyermekek gyógyulását célzó terápiákat.” Csapatunk remek játékkal, első helyen jutott tovább csoportjából az
elődöntőbe, ahol döntetlen után hetesekkel ejtette ki a hazai csapatot. A döntőben szoros csatában ugyan, de 2-1-gyel
alul maradtunk, be kellett érni a második hellyel.
A legjobb játékos különdíjat Eredics Izabell kapta!
A nyári focik zárása a Vastyúk Kupa volt Vépen.
Szeptember 4-én rendezték meg 5 csapat részvételével.
Jól sikerült a zárás: a rendező csapatot megelőzve első
helyen végeztünk! A legjobb kapus díjat Molnár
Martina kapta! A legtöbb gólt, hármas holtversenyben,
Rába Andrea rúgta!
-Tóth Krisztina
Kép: álló sor balról jobbra: Beke Ketrin, Takács Eszter,
Eredics Izabell, Rába Andrea
térdelő sor balról jobbra: Soós Eszter, Gombkötő
Boglárka, Molnár Martina, Farkas Tímea, Tóth
Krisztina

Kis térzene nagy sikerrel
Mintha csak az olaszországi Jesolóban vagy a szombathelyi főtéren
lettünk volna. Olyan frenetikus
hangulatot varázsolt a Brassdance
Együttes Vépen szeptember 12-én
délután a művelődési ház udvarára. Mindenki táncra is perdül-

hetett volna, ha valaki lett volna
oly bátor elkezdeni.
A Zeneművészeti Főiskola egykori
hallgatóiból alakult rézfúvós
együttes 1990-ben jött létre. Azóta
nagy sikerrel járják az országot és
Európát. Műsorukban ezúttal világhírű filmzenerészleteket, jazzt,
dixielandet és hazai slágereket adtak elő.
Zúgott a taps az
Oroszlánkirály, A
Rózsazsín párduc
filmek főcímzenéjére, a New
York, New York

világslágere és korhű kellékekkel
visszaidézték még a Clouseau
felügyelőt is. Elhangzott Karaván
és Toronyzene, utánoztak állathangokat is.
Rácsodálkoztunk a Mézga Géza
dallamaira éppúgy, mint a hazai
Csinibabára, a Sej-haj Rozira, de
nem maradtak el más operett dallamok sem.
A produkciókat zenéhez illő
ruhákkal, kellékekkel színesítették
és koreografálták (kép). Kis
hangszerek kézbeadásával bevették a zenekarba még a gyerekeket
is. Felejthetetlen délután volt.
-gyz
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Hastáncos sikerek

Gyászol a focicsapat

A Jáde Hastáncklub 2021. szeptember 18-án az I.
Jótékonysági hastáncversenyen, Kajászón járt, ahonnét
nagyon szép eredményekkel, emlékekkel térhettünk
haza.
Jáde Gyöngyöcskéi csoportban ezüst minősítést a Jáde
Gyöngyök trió arany
minősítést és kategória győzelmet szerzett, Horváth Kíra
szóló produkciója
bronz
minősítést,
Nagy Vanda szóló
produkciója ezüst
minősítést szerzett.
A Jáde duó mindkét
száma arany minősítést és kategória győzelmet hozott, Gyűrű Zsuzsa szóló produkciói arany minősítést és kategória
győzelmet és Szunomár Kitti fődíját,
Habda Viktória szólóban egy ezüst és
egy arany minősítést vihetett haza.

A Vép VSE csapata, a Táplánszentkereszt elleni
győzelmet – mely gyászszü-nettel kezdődött –Kövér János
emlékének ajánlotta, aki szeptember 6-án, életének 75. évében, súlyos betegség következtében elhunyt.
- Kövér János, Jani, Jani bá’,
(kép) a vépi sport egyik meghatározó embere volt. Szakosztályvezetőként, ifi edzőként óriási munkát végzett. Ha kellett füvet nyírt, vonalazta a pályát. A
hátán vitte az egyesületet. Minden szabadidejét
feláldozta a sportért. Csak köszönettel tartozunk
neki a sok munkáért. Nagy szerepe volt az öregfiúk
csapatának megalakításában, és sokáig aktív tagja is
volt annak. Sajnos betegsége miatt nem tudta tovább
vállalni a munkát, de mindig közöttünk volt. Jani
nyugodj békében! – emlékezett rá Zátonyi Zoltán.

Habda Viktória, Nagy Liliána, Boncz Flóra Auróra,
Nagy Vanda, Gyürü Zsuzsa, Horváth Kíra, Kuti Hanna
Fotók: Kutiné Bodorkós Ilona

Közben a csapat gólerős szezonrajttal kezdett.
Felnőtt csapatunk az első fordulóban Kőszegre
látogatott, ahol kissé tartalékosan és emberhátrányban játszva döntetlent ért el.
A második fordulóban itthon már a nagy mumus,
Szentgotthárd csapata következett, ám a fiúknak ez
sem okozott gondot, és 2:0 győzelemmel mutatkozott be az új edző, Simon Miklós a hazai publikum
előtt. Aztán ahogy teltek a hetek és érett össze a
csapat játéka, jöttek a szép eredmények is.
Itthon a jó játékerőt képviselő Jánosháza csapata
kapott egy hetest, majd Körmend, a tavalyi negyedik
helyezett kapott egy hatost a Vépi srácoktól, bár ez
a mérkőzés egy áldozatot is követelt, hiszen Dancs
Zoltán súlyos sérülést szenvedett. Neki mielőbbi
felépülést kívánunk! Zoltán egyben U19-es csapatunk edzője, akik szintén remek szezont futnak.
Szorgosan és magabiztosan gyűjtik a 3 pontokat. A
sok éve várt mérkőzést a helyi el classico-t, a frissen
feljutott Táplánszentkereszt ellen hazai környezetben játszhatta csapatunk, és ellentmondást nem
tűrően, sokszor szemre is látványos gyors játékot
mutatva 6:0-ra nyert a szomszédvári derbin.
Hajrá Vép!
- Pajor Tamás
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