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Fesztivál volt a „világ közepén”

Vép nemcsak a világ közepe, hanem gazdag történelmi
múltja okán a jövő városa is. Ez derült ki az immár har-
madik alkalommal rendezett Városnapon.

folytatás a 2-3. oldalon
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Az önkormányzat anyagilag is támogatja olimpikonját
Már olimpikonja is van Vépnek Hatos Gábor birkózó személyében. A nemzetközi és országos mezőnyben
is kiemelkedő sportoló ott lesz a londoni olimpián. Költségeihez ötvenezer forinttal járul hozzá az önkor-
mányzat, közölte Kovács Péter polgármester az érintettel, aki július 16-án a polgármesteri hivatalban
köszönte meg a támogatást, a biztatást. A város polgára 2012. április 27-én a kínai kvalifikációs tornán
szerezte meg a londoni olimpián való indulás jogát. Azóta szinte folyamatosan külföldi edzőtáborokban
készül a legrangosabb megmérettetésre: 2 hetet Szlovákiában, a Csorba – tónál magaslati edzőtáborban,
két hetet az oroszországi (Dagesztán) Mahacskalán, ahol nagyon kemény ellenfelekkel szemben csiszolhatta a technikáját.
Legutóbb másfél hetet töltött Madridban, ahol egy nemzetközi versenyen a nagyon előkelő 3. helyet szerezte meg úgy, hogy
csak a VB ezüstérmes iráni versenyzőtől kapott ki. A versenyt követően egy hetet még Madridban töltöttek, ahol a világ min-
den tájáról jelen voltak birkózók. A hátralévő pár hétben Budapesten, illetve Tatán készülnek, hangolódnak a versenyre.

Gábor augusztus 7-én indul Londonba, néhány nap áthangolódás után augusztus 10-én lép szőnyegre. 19 versenyző kvali-
fikálta magát, melyek között ott vannak Gábor nagy ellenfelei, az orosz Tsargus, illetve a már említett iráni Goudarzi. Gábor
elmondása szerint pontszerző helyben bízik, de kis szerencsével és egy jó sorsolással akár éremre is jó esélye van. Az olimpia
légköre, és a korábban elért sikerek is sarkallni fogják Gábort, hogy extra energiával harcoljon. És még egy dolog van, ami
egészen biztosan segíti őt az úton a siker felé: – Nagyon sokat jelent nekem Vép városa, a vépi emberek támogatása, szeretete,
szurkolása, igyekszem ezt egy minél jobb eredménnyel meghálálni, mondta a lapunknak adott interjújában Hatos Gábor. 

- gallisz., gyz

Használt ruha: korrekt áru, 
korrekt árak
Több mint különle-
ges, hogy valaki 14
éves korában elhatá-
rozza, hogy használt-
ruha-kereskedő lesz.
S ezt az elképzelést
tűzön-vízen át meg is
valósítja. Így vált céltudatos kereskedővé Buda Ildikó,
akinek tavaly február óta a város legjobb helyén lett
üzlete, melyet a szomszédos virágkereskedőtől bérel. A
Ruhatenger nevű üzlet naponta reggel nyolctól délután
ötig tart nyitva.

Rend, fegyelem és tisztaság, no meg a vevők maxi-
mális kiszolgálása, ez a hitvallása Ildikónak, aki saját
autójával megy hetente Ausztriába és Németországba,
hogy megvásárolja az elképzeléseinek megfelelő gye-
rek-, női vagy férfi ruházatot, sőt cipőket is.

– Nem kínai termékekről van szó, hanem tisztított, mi-
nőségi, divatos, mosható és alaktartó nyugati model-
lekről, melyek árai 200 forintnál kezdődnek és nem ha-
ladják meg az ezer forintot, mondja a tulajdonos azt is
hozzátéve, hogy kínálata a jelenlegi gazdasági helyzet-
ben árban és minőségben is veri a mezőnyt. 

A fiatal nő – akinek férje is besegít a vállalkozásba –
egy ismerőse biztatására tíz éve  vállalkozó. S nem bán-
ta meg. Mint mondja, ugyan sok erőt és energiát kíván
a megfelelő áru felkutatása, s az alkalmankénti hosszú
utazás, de megéri. Nemcsak azért, mert ez viszi előre az
üzletet, hanem mert tapasztalja: még a kistérség más
településeiről is járnak hozzá vevők.

folytatás a  8. oldalon

Ünnepélyesen felavatták a Vadvirág óvoda felújított épületét. 
A képen Padosné Kiszela Edit óvodai szakértő és Kovács Péter
polgármester.
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Új állampolgáraink

A sepsiszentgyörgyi születésű Moczok
József és felesége, Moczok Éva család-
jával együtt állampolgári esküt tett a
városháza hivatalos helyiségében. Így
2012. július 3-án a családból magyar
állampolgárságot kapott még: Moczok
Attila, Moczok Éva, Moczok Attila
Patrik és Moczok Brigitta.     - krónika -
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AKTUÁLIS VÉPI

Fesztivál volt a 
A „Világ Közepe Fesztivál” a jó időben óriási
érdeklődés mellett zajlott. Az ünnepet megtisztelte
Vép erdélyi testvérvárosának, Tasnádnak delegá-
ciója, élén Vasile Mitrascával (képünkön), az új
polgármesterrel. Itt volt a szlovéniai Rakiãan és a
németországi Ansbach küldöttsége is.  

A június 28-án rendezett nyitónapon a szombathe-
lyi Capito Gitárklub (képünkön) adott családias,
tábortűzzel szépített koncertet a művelődési ház
udvarán, mely jókedvű szalonnasütéssel fejeződött
be. Várhelyi Zoltán művészeti vezető elmondása szerint nulláról indulva

egy, két év gitártanulás
után szinte profi módon
megtanulhatók a a dalok
és slágerek gitárkísére-
te. Aki zenét akar tanul-
ni a Capitónál, akár köl-
csön gitár igénylésével
is jelentkezhet a műve-
lődési házban tartandó
gitárkurzusra.
Másnap ünnepélyesen

is felavatták a felújított Vadvirág óvodát. Az ünnepélyen megjelenteket az
intézményvezető, Takács Józsefné Terike köszöntötte. Előbb a kicsik, majd
az óvónők mutatták be kedves és nívós mű-
sorukat, melynek végén égbe eresztett lufik
vitték az esemény hírét a világnak (ké-
pünkön).

Kovács Péter polgármester elsősorban a
megvalósult műszaki tartalomról számolt be,
a felújítás óvoda szakmai méltatását a felkért
avató óvodai szakértőre hagyva. Kiemelte,
hogy a pályázati munkák mellett megtörtént
a konyha teljes modernizálása is, és a Bóbita
Egyesület alapítványi, vállalkozói és szülői
közösségi támogatással betegség megelőző sószobát is épített. Kitért rá:
nemcsak a Vasber munkatársai végeztek jó munkát, hanem a vépi GEOMÉ
Kft. is, hiszen pár nap alatt elkészítették a térburkolatot, melynek anyagát
egy kereskedő ajándékozta az óvodának. Így vált az óvoda a város igazi
ékkövévé.

Padosné Kiszela Edit óvodai szakértő hangsúlyozta: mikor megkapta a
feladatot, még nem tudta, hogy a világ közepén lesz. S, ha lefordítjuk a ren-
dezvénysorozat céljában megfogalmazottakat óvodás nyelvre, akkor
valóban a világ közepén vagyok önökkel együtt, mert minden óvodának
feladata, hogy az oda járó kisgyerekek számára a megismerhető világot
jelentse az intézmény. Hiszen a gyermekek jövője szempontjából
sorsdöntő az óvodában eltöltött néhány év. Ugyanis minden szülő szeretné,
ha gyermeke magabiztos, sikeres felnőtté válna, melyhez az óvoda
megfelelő alapokkal járulhat hozzá.  Ebben segített az önkormányzat,
amikor felújítatta az itteni óvodát, mondta. 

A beszédeket követően Kovács Péter, Padosné Kiszela Edit, Kiss
Károlyné jegyző és Németh Árpád, a Vasber vezetője a nemzeti színű sza-
lag átvágásával felavatta a megújult intézményt.

folytatás a 1. oldalról

KRÓNIKA

90 éves Ivanics Lajos 
2012. július 3-án, 90. születésnapján kö-
szöntötte a vépi önkormányzat és a vá-

ros nevében Kovács Péter polgármester
Ivanics Lajos bácsit. Jelenleg lánya csa-
ládjánál tartózkodik Szombathelyen, de
vépi lakását sem adta fel. A szombathe-
lyi önkormányzat megkereste a szüle-
tésnapi köszöntő kapcsán, de ő jelezte,
hogy vépi polgár, tehát nem kéri Szom-
bathelytől a köszöntést.      
Arra viszont nem számított, hogy Vép-

ről látogatói lesznek, így meglepetés-
ként érte az esemény. Lajos bácsi hosz-
szan és érdekesen, beszélt múltjáról,
pontosan dátum szerint emlékezett a fia-
talkori háborús eseményekre, melyeket
szerencsésen túlélt. Városunk megem-
lékezését írásban köszönte meg 5 lánya,
7 unokája és 3 dédunokája nevében
lánya, Némethné Ivanics Györgyi. - kp -

Fesztivál volt a 
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Fesztivál volt a „világ közepén”
Késő délutántól Meggie és az Epizód, az Iron Cat, Lunchbox,

Soulution, és a Blues Faces együttesek zenéltek késő éjjelig nagy és
lelkes érdeklődés mellett. 

Szombaton, a fesztivál zárónapján gyermekrajz-kiállítás fogadta
a sportcentrumba érkezőket.

A jövő a gyermek. Ez abban is megmutatkozott, hogy az iskolai
rajzverseny győztesei gondolkodásában már nagyvilági városkép
bontakozott ki. A nebulók vépi repülőteret, vépi Tescót, Vépi
Plázát, Vépi kórházat, szélkerékparkot… vizionáltak. A pályán
aztán beindult a program nagyüzem: főzőverseny, kutya- és kisállat
szépségverseny, teniszkupa, futóverseny – a várossá avatás dátumá-
nak emlékére 2009 m távon, más játékos rendezvények, tizene-
gyesrúgó-verseny, a Vépi Öregfiúk-Vaskeresztesi Borbarátok

meccs, a rétsági motoro-
sok lélegzetállító akrobata
mutatványai ( képünkön),
a helyi veterán motorosok
felvonulása, valamint re-
pülőmodellek bemutatói
szórakoztattak. Délután
jöttek a színpadi attrak-
ciók: a Ziránó bábszínház,
a Vadvirág Óvoda cseme-
téi, az Anett-balett, Joni
bűvész, A Hatos iskola
társastáncosai, a Nefelejcs
Nyugdíjas Klub kórusa, a
gencsapátiak táncegyüt-

tese, a Sinkó-Gál énekes duó, a Just for fun linedance klub, Tóth
Vásárhelyi Ilona örökzöldjei, a Jáde hastáncosok és a mindig
szíveket melengető énekhanggal Pogácsás Zsuzsanna, barátaival.    

Este következett a meglepetés: a polgármester bejelentette: az
országos hírű OCHO MACO
koncert (képünkön) után lesz
tűzijáték is.

A koncertre dugig telt a vépi
katlan, a zenészek nyilatkozata
szerint, a közönség ösztönző ha-
tására, egy számukra is felejthe-
tetlen hangulatú előadás jött létre
Vépen. A koncert után többen is a
nézők közül úgy nyilatkoztak, hogy roppant magasra tettük a lécet
jól meg kell gondolni, hogy jövőre melyik „sztárvendég” fogja ezt
a szintet elérni, esetleg meghaladni. 

A forró nap után kijelenthetjük: az enyhült esten is folytatódott
az ünneplés, jól szórakoztak a jelenlévők, a kitűzött feladatot
teljesítettük. Jövőre ugyanitt, legalább ugyanígy, de ha még jobban
összefogunk, akkor egy kicsit jobban! gyz   

A város kitüntetettjei
A kulturális, elsősorban helyi csoportok bemu-
tatói közben Kovács Péter polgármester a
hagyományoknak megfelelően átadta a Vép
Városáért okleveleket és érmeket  azoknak a
polgároknak, akik évtize-
dek óta kiemelkedő szorga-
lommal és teljesítménnyel
dolgoznak a közösségért.
Hajas Istvánné Nusi sza-

kácsné-
n a k ,
Kiricsi
József Gamesz munkatárs-
nak, Kraft Lászlóné, Erzsi
n é n i
óvodai
da jká -

nak, Soós Lászlóné, Bori
p e d a -
gógus-
n a k ,
egykori
önkormányzati képviselő-
nek (képeinken). Ezt a ki-
tüntetést kapta dr. Németh
Ákos főgyógyszerész is,

aki egyéb elfoglaltság mi-
att, egy másik alkalommal
személyesen szeretné át-
venni az elismerést.  
A városnap egyéb verse-
nyeinek győzteseit, vala-
mint a támogatóink névso-
rát  a 6. oldalon folytatjuk.

gyz

„világ közepén”

Tűzoltók kérése
Megkérjük a lakosságot és az autósokat, hogy a vépi szerház előtt (Vép, Kolozsváru u. 1.) ne parkoljanak
gépjárműveikkel, mert egy esetleges vonulás esetén akadályozzák a tűzoltóautóval való közlekedést, valamint bejelent-
jük a rendőrségre a tilosban parkolást, ami büntetést vonhat maga után. Megértésüket köszönjük!    Ö.T.E Vép - Bozzai

A Fesztivált támogatták
100 Ft-os Bolt Tóth István vállalkozó•ABC Áruház Vép
•ADMIRAL CLUB Szombathely•Agrocom•AKMÉ Kft.
Szombathely•Anette-Balett•Bezdi József és családja
•Bödei Zoltánné és családja•Budai Zoltán és családja 
•Capito Gitárklub•Cser Ferenc vállalkozó•Dávid László és
családja •Dömötör Gábor és családja •Dr. Németh Ákos és
családja •Galambos Logistic Kft.•Galambos Transz Kft
•Gazda Bolt Vép•Gazdabolt Szombathely, Sági u.
•Gencsapáti Hagyományőrző Táncegyüttes•GEOMÉ
Kft•GIPSZERÉP Kft. Varga József•Göcsej Pékség Kft

folytatás 6 oldalon
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Sikeres tanévet zárt a DASZK középiskolája
Újra van kinevezett igazgatója a VM DASZK Szakképző Iskolának Hollósi Éva személyében.
Az igazgatónőt (képünkön) a nyugdíjba vonult Ugróczky Ferenc utódaként idén áprilisban
előbb megbízták az intézmény vezetésével, majd július elejétől öt évre kinevezte a fenntartó
minisztérium. Ãt kérdeztük az intézmény helyzetéről.

– Mint minden oktatási intézményben, így a VM DASzK, Szakképző Iskolában is értékelte
a nevelőtestület az elmúlt tanév eseményeit. Tanévzáró nevelőtestületi értekezletünkre 2012.
június 29-én került sor. A tanévben 20 osztályban folyt az oktatás, szakközépiskolai,
szakiskolai osztályaink tanulói mezőgazdaság, rendészeti szolgáltatások, környezetvédelem-
vízgazdálkodás, vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban végezték tanulmányaikat.
Szakmai képzési kínálatunkban a mezőgazdasági gépésztechnikus, agrárrendész, vidékfejlesztési technikus,
mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító, panziós, falusi vendéglátó szerepelt.  Oktató-nevelő munkánkban a legnagyobb
kihívást a 3 éves szakiskolai szakképzés bevezetése jelentette. Két szakképesítés esetében (mezőgazdasági gépszerelő,
gépjavító; panziós, falusi vendéglátó) dolgoztuk ki az előrehozott szakiskolai szakképzés helyi programját és indítottuk
el a szakmai képzést 9. évfolyamon. A tanév elején célul fogalmaztuk meg az érettségire való felkészítés, a tantárgy-
választás átgondoltabbá tételét. Ennek eredménye megmutatkozott az érettségi vizsgán. A 77 érettségiző diákból sikeres
érettségi vizsgát 75 fő tett, az előrehozott érettségi vizsga mindenkinek sikerült.  A szakmai vizsgákon a mezőgazdasági
gépésztechnikus és az agrárrendész végzősök szerepeltek kiemelkedően.

A tanév során kiemelt figyelmet fordítottunk a szakmai, tantárgyi versenyekre. Csonka Gábor személyében az idei
tanévben is iskolánk diákja nyerte meg – és kapott ennek eredményeképpen jeles szakmai bizonyítványt - a szakma
kiváló tanulója országos döntőt a mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító szakmában. Szintén a szakma kiváló tanulója
országos döntőjében szerzett szakmai bizonyítványt Szi-Péter László. A végzős technikus osztályból két tanulónk, Szalai
Szilvia és Dombi Csaba kitűnő eredménnyel fejezte be szakmai tanulmányait. Csaba képviselte iskolánkat az országos
szakmai tanulmányi versenyen mezőgazdasági gépésztechnikus szakmában. A kaposvári társiskolánk által szervezett
Guba Sándor Emlékversenyen Bajsz Péter technikus tanulónk 3. helyezést ért el. Papp Benjamin és Koppány, Mundi
Dávid, Németh Bálint, Horváth Tamás a 12. D-ből az országos mezei diákolimpián végeztek előkelő helyen.
Kosztolánczi Eszter, Vacskó Barbara, Baranyai Bernadett 12.C osztályos tanulók az „Ember és környezete”
környezetvédelmi versenyen bizonyították rátermettségüket. Szép sikereket értek el diákjaink az Implom József
helyesírási verseny megyei fordulóján (a szakiskolások versenyében Tóth Tamara végzett az 1. helyen), valamint a
területi „Szép Magyar Beszéd” versenyen. Hajdu Cintia 10.C osztályos tanulónk pályázatát a TexEAstyle 2 éves
nemzetközi textilprojekt zárásaként megtartott divatbemutatón a nemzetközi zsűri 3. hellyel ismerte el, közölte Hollósi
Éva igazgató. -krónika-
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A Hatos Ferenc Általános Iskola és 
AMI tanévének értékelése
A 2011-2012-es tanév eredményes oktató – nevelő munkájához
rendelkezésre álltak a tárgyi és a személyi feltételek. A tanév
során legfontosabb feladatunknak a kompetencia alapú oktatás
fenntartását tekintettük. Bővítettük azon tanulócsoportok körét,
ahol kompetencia alapú programcsomagok szerint szerveztük
meg az oktató munkát. Tantermeink digitális felszereltsége nagy-
ban segítette munkánkat. A képességek és készségek sokoldalú,
integrált fejlesztését szolgálták a színvonalas és érdekes
témahetek és projektek a következő témákban: Egészség témahét,
Erdei Iskola témahét, a Környezettudatos gondolkodás kialakítása
és az Olimpia projektek. A tanév szakmai újdonsága a tehetség-
gondozó program beindítása, ahol 5 csoportban, 30 tehetségnek
biztosítottuk a képességfejlesztést matematika – logika valamint
magyar nyelv és kommunikáció területeken.
Tanulmányi eredmények: Iskolánk tanulmányi átlaga 3,85. A
legjobb tanulmányi átlagot a 2.A, 3.A osztályok érték el (4,4). A
leggyengébben a 7.A osztály teljesített (3). 

Kitűnő eredményt ért el 31 tanulónk: 1.A Kiss Rebeka, Király
Ármin, Nagy Zsófia, Németh Áron, Németh Liza, Németh
Noémi, Ãri Benjamin, Szijártó Bálint, Takács Eszter. 2.A Boncz
Boróka, Nagy Gergely, Olasz Emma, Tancsics Martin, Vekszli
Tícia, Vilics Dorina. 3.A Dóka Stella, Eredics Izabell, Nagy Ivett,
Szijártó Dorka. 3.B Dombai Boglárka. 4.A Király Virág, Kovács
Petra, Kósi Enikő, Varga Kata. 4.B Bódis Anna, Keszei Tamás.
5.A Kustánczi Szkarlett, Zsoldos Bálint. 5.B Pálóczi Máté. 6.B
Boncz Gyöngy. 8.A Molnár Júlia. 

Bukott tanulóink augusztusban lehetőséget kapnak a javításra.
Magatartási eredmények: Tanulóink 53%-a példás, 33%-a jó,
13%-a változó és 1%-a rossz minősítést kapott. Mulasztások:
Tanulóink a tanév során 1637 napot hiányoztak, az 1 tanulóra eső
mulasztási átlag 7,4 nap. A törvényi szigorításokkal csökkent az
igazolatlan hiányzások száma. A nevelés területén fő fela-
datunknak tekintettük tanulóink viselkedéskultúrájának fejlesz-
tését és az emberi értékek tiszteletére nevelést. Sok-sok program-
mal és tevékenységgel formáltuk diákjaink környezettudatos
magatartását, ÖKO szemléletét. Intézményünk színvonalas
ünnepségek és rendezvények szervezésével nagyban hozzájárult
városunk kulturális életéhez.  

Nagyné Tancsics Ildikó igazgató 
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„Megtrágyázták” 
a temetőt

Védekezzünk, vagy támadjunk? Ez
itt a kérdés annak kapcsán, hogy
valaki július közepén másfél talics-
kányi állati trágyát hordott a
temetőben lévő hervadt virágok,
koszorúk gyűjtésére szolgáló kon-
téner mellé, melybe más
ismeretlenek meg háztartási szeme-
tet raknak rendszeresen. Hát minek
nézik az ilyen emberek a temetőt,
szemétlerakónak? Balkánnak?

Pedig szent hely az, ahol egykori
szeretteink nyugszanak. Ezt senki
sem vitathatja, azok sem, akik
valamilyen egyéni érdek, lustaság
netán anyagi okok miatt nemtelen
lerakónak használják az ottani
gyűjtőkonténert.  

A minősíthetetlen tett kapcsán
jutott eszembe, hogy Bécs városában
többtonnás szobrot emeltek nemrég
a kutyapiszoknak. A városatyák ezzel
akarták emlékeztetni az ebtartókat,
hogy sétáltatás közben is óvni kell a
környezetet. Arról ne is beszéljünk,
hogy mit emelnének, ha a vépihez
hasonló botrány érné őket.

A bécsiek minden bizonnyal elő-
ször feljelentést tennének a rendőr-
ségen kegyeletsértés miatt, majd
közegészségügyi szabályok megsér-
tése okán az ottani illetékes hatósá-
gokhoz fordulnának. Aztán több-
százan összefogva, civil magán-
nyomozásba kezdenének azt kutat-
ván, kinek lehetnek állatai a környé-
ken, vagy kinek nincs kukája a ház-
tartási szemét elszállításához? 

Állítom: 24 óra alatt rájönnének
kié a „szemét”. S abban is biztos
vagyok, hogy ebben az egyébként
kulturált kisvárosban is hamar
kiderül a tettes kiléte. Az illetékesek
ugyanis már megtették a szükséges
intézkedéseket. Ne védekezzünk,
tehát, hanem támadjunk a balkáni
tett ellen. Györe Zoltán   
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Sakk-sikerek A 2011-12. évi bajnokságokban nagyon jól

szerepelt a Vép KSK-Parkettadiszkont sakkcsapata.
Elért eredmények: Megyei I. osztály: 4. helyezés  • Megyei II. osztály:
2.helyezés  • Megyei III. osztály: 1.helyezés • Szombathely Városi
Csapatbajnokság: 1. helyezés
A csapat tagjai táblasorrendben: Németh Dénes, Babos Zsolt, Ãri
Tamás, Finy Márk, Ugróczky Péter, Bíró István, Szakasics Emese,
Szakasics József, Kiss Márton, Kovács Gábor, Palotás Péter, Kálmán
László, Vörös Sándor, Hőbér András, Iszak Gábor, Savanyó Ferenc,
Tolvaj Dezső, Felföldi Tamás, Mesits Maxim. A csapat tagjai közül
sokan több bajnokságban is szerepeltek, ahogy azt a versenykiírás
lehetővé tette. Másodszor rendeztük meg fiatalon elhunyt sakktársunk
emlékére a Tóth Zoltán Emlékversenyt. Eredmények: 1.Németh Dénes
2. Gaál Sándor 3. Kiss Márton  Őri Tamás

Testületi gyűlésről Vép Város és Bozzai Önkormányzat

július 2-án együttes ülést tartott a Vépi Művelődési Házban. Többek
között a fogorvosi, háziorvosi  és védőnői tevékenységekről, házi
segítségnyújtásról, az önkéntes tűzoltóegyesület, polgárőrség munká-
járól szóló éves beszámolót vitatták meg. A testület úgy értékelte, hogy
a különböző  kötelező és nem kötelező feladatok ellátása a település
lakosságának ellátása érdekében jó színvonalon történik, a
beszámolókat elfogadták. Azt követően történt a  Vépi Önkormányzat
képviselő-testületének önálló ülése, amelyen a  sportegyesület, Tudás
Fája közalapítvány működéséről, a képviselő-testület által a szoc. Eü.
bizottságra, és a polgármesterre átruházott feladatokról szóló beszá-
molót fogadták el. 

A vépi önkormányzat egyhangúlag határozott arról is, hogy Hatos
Gábor birkózó olimpiai felkészülését 50 ezer forinttal támogatja. 

-pm-

A Fesztivált támogatták
Györgyfalvai Sándor és családja•Habda Gáborné
Hargita Presszó•HALKER Szombathely•Hatos F. Ált.
Isk Szülői Közössége•Hatos F. Ált. Isk. és AMI•Horváth
József Borostyán Rec Kft•Horváth Tamás vállalkozó
Hunyadi u. •Idősek Klubja Vép•Jáde Hastánc Klub
•Jávorics Ipoly és Ipolyné •Just for fun linedance
klub•Kajcsos György vállalkozó•Kajcsos Tamásné
•Kajtár Csaba és családja •Kámán György•Katona
Kenyér Kft•Kiss ABC •Kiss Balázs •Kiss Károlyné és
családja•Kiss Péter Kiss Almás Bt.•Kóbor Attila és
családja•Koósz Egyed és Egyedné•Kovács László
Rákóczi u.•Kovács Péter és családja•Mad-Mex étterem
•Mizda Bálintné vállalkozó•Nagy Attiláné vál-
lalkozó•Nefelejcs Nyugdíjas Klub•Nefelejcs Presszó
Nagy Ervin•Németh Miklós és családja Deák
u.•Netkábel Kft. •OTP Rt. Szombathely•Pados Gá-
bor és családja•Pados Istvánné és családja•Pados Róbert
és családja•Pálma Virágüzlet •Pálóczi László•Palotás
Péter •Pénzes Lászlóné •Pogácsás Díszfa Isko-
la•Pogácsás Zsuzsanna•Praktiker Áruház Szombat-
hely•Purina (Rainer Zsolt)•Pusztavámi Márton •RITMO
Kft•Roznár Róbert vállalkozó•Ruefa Reisen (Kajtár
Petra)•Rum és Vidéke Takarékszövetkezet•SFL Tech-
nologies Kft•Siba Hungária Kft.•Sinkó-Gál duó•Szabó
György vállalkozó•Szabó József Dózsa u.•Szabó
Sándorné Berzsenyi u.•Szabó Szilvia •Szalai László
vállalkozó Kinizsi u. •Szijártó Róbert TITOK Disz-
kont•Szijj Vilmos és családja •Szombathelyi Kistérség
Többcélú Társulása•SZOVA Zrt. Szombathely•Takács
Lászlóné Szent I. u. •Takács Tiborné •Takács Zoltán
és családja•TESCO Áruház Szombathely •Tóth
Vásárhelyi Ilona•Tóth Zoltán és családja•Török Kft.
•Tudás Fája Közalapítvány•Vadvirág Óvoda•Varga Elek
és családja•Varga Gáborné •Vajkovics János és csa-
ládja•Vas Megyei Temetkezés •Vasber Zrt.•Vasi CHEF
Kft•Vasi Revidiál Kft. •Vasi Volán Zrt. •VASIVÍZ Zrt.
Szombathely•Vép-Bozzai ÖTE•Vépi Nosztalgia
Hobbijármű Egyesület•Vépi Polgárőr Egyesület•Vida
Gyula vállalkozó•Vigh Róbert•VITAMIN Bt.•Zátonyi
Imre vállalkozó•Zátonyi Zoltán vállalkozó

Fesztivál: a különböző versenyek és 
rendezvények díjazottjai
11-es rúgó bajnokság 14 év alatti: I. Kocsis Dávid  •  II. Erdélyi
Kevin  •  III. Auer Áron
Felnőtt:  I. Lődör Szabolcs  •  II. Balikó Martin  •  III. Süle Zsolt
A díjakat a GEOMÉ Kft. ajánlotta fel.
Főzőverseny: I. Tűzoltók  •  II. Motorosok  •  III. Öregfiúk
A díjakat a Praktiker áruház ajánlotta fel.
Fantasztikus futóverseny:

Férfi    I. Nagy Szilárd  •   II.Németh Ádám  •   III. Tolnay  
Bence

Női      I. Soós Eszter  •  II. Kiss Henrietta  •  III. Kocsis 
Ádámné és Schrammer Nikoletta 

Fiú       I. Bakucz Bence  •  II.Varga Márk  •  III.Dávid 
Kornél

Lány     I. Auer Gréta  •  II.Pradalits Dorina  •  III.Horváth 
Dorina

Rajzverseny különdíjasai: Porpáczy Tamás, Vajda Elizabett, Segyevy
Mónika és Habda Boglárka
A díjakat a Tudásfája Közalapítvány ajánlotta fel, melyeket a tanév-
nyitón lehet átvenni.

Kirándulás Az Idősek Klubja

2012. szeptember 1-jén kirándulást
szervez a Keszthely – Balatonfenyves
– Balatonboglár útvonalon.  Részletes
információt a 354 -345 telefonszámon,
valamint személyesen az Idősek
Klubjában adunk. Jelentkezni augusz-
tus 10-ig lehet a fenti elérhetőségeken.
Mindenkit szeretettel várunk!

Kovács Viola intézményvezető
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Polgármesteri napló

2012. június 28-30. 3. Világ Közepe Fesztivál
programjai, melynek kapcsán pénteken a
Szombathelyi Televízió élő adásában is riportot
adtam.
2012. július 02. Képviselő-testületi gyűlést tar-
tottunk.
2012. július 03. 90. születésnapján köszöntöt-
tem Ivanics Lajos bácsit.
– Moczok József és családja állampolgári esküt
tett.
2012. július 04. A hivatal dolgozóival
megtartottuk a köztisztviselői napot.
2012. július 05. Részt vettem a Nefelejcs
Nyugdíjas Klub rendezvényén.
2012. július 07. Bozzai falunap. Az idén is jó
színvonalú, sikeres rendezvény volt.  
– Éjszakai foci a vépi sportpályán sok részt-
vevővel, kiváló hangulatban. És a babgulyás is
mindenkinek ízlett Károlyi József barátunknak
köszönhetően.
2012. július 09. A Vasi Volán illetékes szakem-
bereivel egyeztettünk a parkírozó buszok
elhelyezéséről.
2012. július 14-15. Hagyományos kétnapos
kirándulás a Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjaival
és pártolóival. Az időnként megeredő eső elle-
nére sikerült a kitűzött programot teljesíteni.
Köszönjük Szabó József mosonmagyaróvári
vállalkozónak a városnéző kisvasút megszer-
vezését térítésmentesen.
-A pecöli Falunapon, hagyományosan koszorút
helyeztünk el az Erdődy emléktáblán. Városun-
kat idén Szijj Vilmos alpolgármester képviselte.
2012.július 16. Hatos Gáborral aláírtuk a
megállapodást, mely szerint az önkormányzat
50 ezer forinttal támogatja Gábor olimpiai
felkészülését.
2012. július 17. Egyeztettünk a művelődési
házban 2012. szeptember 21-re tervezett
egészségnap programjáról.
2012. július 18. Erdődy László gróf úrral
beszélgettünk a kastélyban nagy sikerrel meg-
szervezett nyílt napokról. Jelezte, hogy legköze-
lebb ő is szívesen részt venne egy ilyen rendez-
vényen. A jelenleg ismert programja szerint ez
neki szeptember legelején lenne a legjobb.

-polgármester-

Kántorkönyv: egyháztörténeti érdekesség
A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár féltve őrzött ritkaságainak egyike, egy
18. századbeli népi kéziratos énekeskönyv, melyet a könyvtár fennállásának 125.
évfordulója alkalmával 2008-ban restauráltattak. Ez a népi kéziratos nekünk
vépieknek szintén értékes darab, melyre joggal lehetünk büszkék. A szakirodalom-
ban ugyanis csak Vépi kántorkönyvként emlegetik. A több mint 400 éneket  Vépen
jegyezték le az 1700-as évek elejétől. Az itt működő
kántorok, elsősorban az 1725 és 1768 között vépen taní-
tó és a könyvben meg is jelentetett Mesterházi Miklós
érdeme és munkája. „ Anno Domini 1731. die. 23 9bris
Nicalaus Mesterhazi Ludi Rector Vépiensis” Erdélyi
Zsuzsanna, a neves néprajztudós kedvencének nevezi,
több tanulmányt megjelentetett melyben szerepelteti,
énekeit elemzi, idézi. Ő írja „... mind tematikai, mind
irodalomtörténeti szempontból nézve egyik leggazda-
gabb adattárunk...” Az egyházi év liturgikus ünnepkö-
reinek bő ének gyűjteménye az ádventi időtől, a kará-
csonyi ünnepi időszakon át a húsvéti- pünkösdi ünne-
pekig. Megható és felemelő Mária siralmak, Krisztus
szenvedések sora, Szent István dicsőítések stb. lejegyzése. Szintén Erdélyi Zsuzsan-
na véleménye, hogy ezek az énekek  sokkal korábbiak és szájhagyomány útján
tovább adottak, amire az  írásmódból, a különböző helyesírási hibákból következtet.
A gyűjteményben mintegy 100 db más énektárakból – Cantus chatolici, Kájoni –
átvett mű található, a többi eredeti, máshol addig még meg nem jelenő, csak vépen
énekelt egyházi ének leírata.

Érdekességként említem, hogy van az egyházközség birtokában az 1800-as
évekből egy szintén egyházi liturgikus énekeket leíró, kottával ellátott kézi gyűj-
temény sorozat, melyet az akkori kántor-tanító Dávid György jegyzett le, valamint
a sokak által még ismert és szeretett Gerencsér István igazgató, kántor-tanító, a 
„ Mester” szintén készített kis füzetecskékben megjelentetett egyházi népénekes
összeállítást. De ezekről majd később. -Dömötör Gábor- 

Halálozás:Balikó Józsefné /Varga Mária Erzsébet/ szül. 1937. Kinizsi u.
24. • Cseresznyák János szül. 1947. Kossuth u. 15. • Őri István szül.1935.
Jókai u. 46. • Pathy Miklós szül. 1947. Kossuth u. 34. • Takács Ferenc
szül: 1923. Alkotmány u. 8.

Születés: Horváth Zsolt és Balogh
Szilvia fia: Ábel • Németh Péter és
Viola Rita fia: Gergő • Simon Ervin
és Komora Nikoletta fia: Dominik
•Szalai Zsolt és Staritzbüchler
Nikoletta leánya: Noémi

Anyakönyvi hírek 

Egyházközségünk programjai
Augusztus 3-án lesz a hónap első pénteke. Engeszteljük Jézus Szentséges
Szívét szentgyónásunkkal és szentáldozásunkkal! Augusztus 6-án, hétfőn
Urunk Színeváltozásának ünnepe lesz. Templomunk búcsúnapját augusztus
12-én, vasárnap tartjuk. Szombaton este 1/2 7 órakor is lesz templomunkban
szentmise. Búcsú napján este nem lesz szentmise! Augusztus 13-án, hétfőn a
Boldogságos Szűz Mária fatimai kérésének eleget téve engesztelő napot tar-
tunk. Igyekezzünk egész nap böjttel, imádsággal engesztelni Szűz Mária
Szeplőtelen Szívét a bűnökért és megbántásokért! Az esti szentmise előtt 3/4 6
órai kezdettel rózsafűzért imádkozunk, majd a szentmise keretében ünne-
pélyes körmenettel hordozzuk körül Mária Szeplőtelen Szívének kegyszobrát.
A körmenetre gyertyát, vagy mécsest is hozzunk magunkkal! Minél többen
halljuk meg Mária kérését és vegyünk részt ezeken az engesztelő ájtatossá-
gokon! Augusztus 15-én, szerdán Nagyboldogasszony parancsolt ünnepe lesz.
Azt a titkot ünnepeljük ezen a napon, hogy Isten Szűz Máriát annak halála után
testestől-lelkestől felvette a mennyei dicsőségbe. Augusztus 20-án, hétfőn
Szent István király ünnepén szabadtéri szentmisét tartunk a templomkertben
délelőtt 9 órai kezdettel. A szentmise után megáldom az új kenyeret, amelyből
jelképesen egy szeletet mindenki kap. Németh Tamás  plébános
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Miniszteri kitüntetés
2012. 04. 01-től Nemesbődön a Vépi
Polgármesteri Hivatal kirendeltsége mű-
ködik. Márk Ágoston Józsefné a nemes-
bődi önkormányzatnál közel 20 éven át
pénzügyi főmunkatárs, emellett ellátta a
jegyzői feladatokat is. Kitartó, szorgal-
mas, magas színvonalú munkája elis-
meréséül 2012. július 01-jén a Közszol-
gálati Köztisztviselők Napja alkalmával
miniszteri kitüntetésben részesült. A hír
kapcsán városunk is büszke lehet, hisz
Márkné, Soós Mária Vépen született és itt is nevelkedett egészen
házasságkötéséig. Gratulálunk Marika!                    -krónika-   

HÍREK VÉPI

Már megint mennyi 
csillag van a
laborlelete-
men!...
Ugye ismerős a mon-
dat?! Mi, laboratóriumi
szakemberek sokszor ta-
lálkozunk ezzel a felki-
áltással. Ezért szeretném
egyrészt elmagyarázni, mi is olvasható ki
egy laborleletből, másrészt próbálni azt is
megértetni, hogy elsősorban nem a páciens-
nek szólnak a leletek, hanem a vizsgálatokat
kérő orvosnak, ezért nagyon fontos, hogy
nem egyedül, hanem háziorvosukkal, bel-
gyógyász és/vagy más szakorvosukkal
beszéljék meg a kapott eredményeket,
esetleges teendőket.

Tehát először: Az orvostudományban, így
a laboratóriumban is a legtöbb mérhető para-
méter úgynevezett normál eloszlást mutat.
Ez azt jelenti, hogy a legtöbb ember, a leg-
több eredmény az átlagoshoz közeli, de van-
nak pozitív és negatív irányban is eltérések.
Amikor egy vizsgálat mellett megadjuk az
úgynevezett referencia tartományt (régebben
használt nevén normál tartomány), akkor ez
azt jelenti, hogy az adott vizsgálat értékei
átlagosan ebbe a tartományba esnek, de per-
sze normális állapotban is vannak olyanok,
akik akár negatív, akár pozitív irányban, de
kiesnek ebből a tartományból. És ezeket, a
referencia tartományból kieső eredményeket
jelzi a számítógépes program egy csillaggal.
Tehát önmagában az, hogy egy érték mellett
csillag szerepel, nem jelent betegséget!

Egy másik nagyon fontos szempont, hogy
minden csak folyamatában értékelhető. Egy
vizsgálati eredményt mindenekelőtt össze
kell hasonlítani a korábbi eredményekkel. A
változásokat a korábbiakhoz viszonyítva kell
– megfelelő módon – értékelni! 

És a második szempont: Az orvostudomá-
nyi egyetemi képzés a leghosszabb az összes
felsőoktatási képzés között. Ez nem véletlen.
A biológia nem matematika! Bármikor elő-
fordulhat nem várt eredmény, egy olyan lelet,
ami az első pillanatban nem illeszthető a
kórtörténetbe. És ennek megfelelő értékelé-
séhez kell a hosszú, rendkívül komplex
orvosi képzés. Ma már elképesztően nagy
információ mennyiség található a világhálón,
orvosi képzés. Ma már elképesztően nagy információ mennyiség található a világhálón, az interneten. Bárki, bármilyen
leletről, betegségről olvashat, tájékozódhat. De ezt az információt egy laikus nem biztos, hogy olyan módon tudja értékel-
ni, a sok más, adott állapotot befolyásoló tényezővel együtt, ahogy azt egy szakember teszi. Ezért – bár nagyon hasznos-
nak és használandónak tartom az internetet – azzal a mondattal búcsúzom, amelyet a laboratóriumi leleteink alján is meg-
találnak: „A laboratóriumi vizsgálatokról a www. laborlelet.hu lakossági honlapon bővebb információkhoz juthat. A hon-
lap információi tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a személyes orvosi konzultációt. Laboreredményeivel mindig for-

duljon orvosához!”                                                                                    Dr Hadarits Ferenc PhD osztályvezető főorvos8

Használt ruha: korrekt üzlet
Életének fontos sikere, mondja,
hogy egykori táplánszentkereszti
piacozóból saját üzlettulaj-
donossá válhatott.

A munka persze nemcsak
hasznot hoz. Nőnek a beszerzési
árak a gazdasági válság miatt, és
az üzemanyag árak, javítási költ-
ségek is magasabbak, mint ko-
rábban teszi hozzá a tulajdonos, aki egy alkalmazottat foglalkoztat
Borosné Bödey Ildikó személyében. Az eladótól azt is megtudjuk,
hogy mindig tudatosan készülnek a következő szezonra. Már lassan az
ősz jön, mely más kínálatot igényel. Persze nemcsak a hölgyek jönnek
szemezgetni és vásárolni, hanem egész családok is gyerekekkel. S
ennél a pontnál teszi hozzá Ildikó, hogy gyereksarkot is kialakítottak a
háromhelyiséges üzletben, hogy a kicsik leülhessenek, játszhassanak a
polcon lévő babákkal, majd később legóval addig, amíg a mama
nézeget, próbál a fülkében. 

Azt érzékelni a kis boltban, hogy kedvvel, szép szóval, készséggel
segítenek a vevőknek, legyenek akár fiatalok, hölgyek, idősebbek,
nagymamák, vagy öltönyt, farmert kereső fiúk, férfiak, akiknek
kiegészítőkre, alkalmi ruhákra, netán cipőkre van szükségük. A
tulajdonos tervei közt éppen ezért bővítés is szerepel: vagyis más ter-
mékeket is kínál majd, olyanokat, melyek kiegészítik jelenlegi
kínálatát.

– Így lehet még inkább kellemes találkozóhely a Ruhatenger, ahova
sokszor kell bejönni, keresgélni, hogy ki-ki megtalálja a neki fontos és
divatos viselnivalót, fogalmazta meg üzletpolitikájának lényegét Buda
Ildikó tulajdonos.                                                          Györe Zoltán

KRÓNIKA

folytatás a 1. oldalról
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MOZAIKKRÓNIKA
VÉPI

Pozsonyban és Mosonmagyaróváron jártunk 
A Nefelejcs Nyugdíjas Klub kétnapos
kirándulást szervezett július 14-15-én.
Az első napot Pozsonyban töltöttük, ahol
a városnéző séta során ellátogattunk a
várba, megnéztük a Prímás Palotát,
bebarangoltuk a várost és természetesen
a helyi sör és knédli kóstolása sem
maradt el. 

Szállásunk Mosonmagyaróváron volt,
az estére tervezett szalonnasütés az eső
miatt elmaradt. Másnap délelőtt a helyi
városnéző kisvasút körútra vitte a csapa-
tot. Tiszteletünket tettük az 56-os
emlékműnél, majd elindultunk a Lipóti

Kenyérfesztiválra, ahol épp bontották a sátrakat az eső és a felázott talaj miatt. Héderváron esernyők alatt néztük meg
a 800 éves tölgyfát, a XV. századi templomot és a krumpli-
bogár szobrát Göndöcs László, a település díszpolgára veze-
tésével, aki kifogyhatatlan a helyi történetekből, és alapos
előadást hallhattunk a falu nevezetességeiről és a Hédervári
kastélyról. A féltő gonddal helyreállított reneszánsz vár-
kastély Magyarország egyik legimpozánsabb, történelmi
hangulatot idéző kastélyszállodája. Utolsó állomásunk a
lébényi román kori templom volt. Az eső ellenére jó hangulatú,
látnivalókban, élményekben gazdag kiránduláson vehettünk részt.
Köszönjük a szervezést Kovács Péter polgármester Úrnak!                                

Nefelejcs Nyugdíjas klub

A hatóság az illegális hulladékégetésről
Mikor illegális a hulladék égetése?
Jogszabály szerint tilos a légszennyezés, a levegő – lakosságot zavaró – bűzzel való terhelése és a levegő olyan mértékű ter-
helése, amely légszennyezést okoz. E fogalomkörbe tartozik:

• a hulladék nyílt téri égetése,
• a hulladékok nem megfelelő berendezésben történő égetése,
• nyílt téren a hulladék bármilyen okból történő kigyulladása,
• a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése. 

Kivétel a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben
történő égetése, valamint nyílt téren az elemi kár által előidézett gyulladás. 
Milyen káros égéstermékek szabadulnak fel?
A háztartásokban a hulladékok égetése során általában keletkezik szén-monoxid, széndioxid, hidrogén-klorid, hidrogén-fluorid,
illetve számos egyéb, irritáló, maró hatású és rákkeltő szerves anyag. Ezek egy része az égés során keletkező porral leülepszik a
talajra, a növényre, és a tápláléklánc révén bejut a szervezetbe. A PVC égetése során (műanyag flakonok, háztartási, gyógysz-
erészeti, kozmetikai termékek, gyerekjátékok, stb.) szén-monoxid, vinil-klorid, dioxinok, klórozott furánok és sósav gáz
képződésével kell számolnunk.  
Az illegális hulladékégetés egészségügyi kockázatai
A szénmonoxid mérgezés tünetei a fejfájás, hányás, súlyos esetekben eszméletvesztés és halál, bár a rövid ideig tartó kitettség
hatása visszafordítható. Az idült hatások tünetei: fejfájás, szédülés, álmatlanság, szívtáji fájdalom, idegrendszeri tünetek. A szál-
ló por koncentráció rövid távú emelkedése izgatja a nyálkahártyákat, köhögést és nehézlégzést válthat ki. A tüdőben felszívód-
va gyulladásos folyamatot indíthat el. Növekszik az asztma és a krónikus légcsőhurut, illetve a szív-érrendszeri megbetegedések
száma. 

Más mérgek a tüdőt károsítják és a krónikus hörghurut kialakulásában játszanak szerepet.  A policiklikus aromás szén-
hidrogének (PAH) egy része bizonyított rákkeltő, az öröklődésért felelős anyagot megváltoztató és fejlődési rendellenességet
okozó. A fémek közül az arzén, króm (Cr(VI) és több nikkel vegyület is a súlyosan mérgező.

Brasnyóné Szabó Ibolya közegészségügyi és járványügyi felügyelő
9
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augusztus
1-jén 

17.00 órakor
VÉPEN

a Művelődési Házban.

Foci: Jó védekezés, de kihasználatlan gólhelyzetek
Csapatunk végül a 10. helyet szerezte meg, 9 győzelemmel, 9 döntetlennel és 12 vereséggel, 36 ponttal és mínusz négyes
gólkülönbséggel. Közel hasonló koreográfiával történtek az eredmények ősszel és tavasszal is.
Az ősszel a 11. fordulóig 12 pontot gyűjtöttünk, a tavasszal 11-et. Amíg az ősszel az utolsó négy fordulóból veretlenül
és 10 ponttal jöttünk ki, szerezve összesen 21 pontot, addig a bajnokság végén csupán négy pontot tudtunk szerezni az
utolsó négy fordulóban, így meg kellett elégednünk a 15 tavasszal megszerzett ponttal és az összesen 36-tal.

Ha az ősszel szerzett 21 pontot venném alapul
tavasszal, akkor egy hellyel tudtunk volna előbbre lépni.
Védekezésünk az ősz folyamán kimondottan jó volt,
tavasszal a két stabil játékos hiányát azonban megérezte
a csapat, így több elkerülhető gólt kaptunk (Wágner,
Takács)!

Támadásban a helyzetkialakításig mind ősszel és
tavasszal is eljutottunk, a befejezésekben azonban fej-
lődnünk kell! Fontosnak tartom, hogy sok helyi fiatal
kapott több-kevesebb lehetőséget, akik a csapat
erősségei lehetnek a jövőben! (Bezdi, Dancs, Beke,
Horváth Á., Varga, Szalai, Balikó).

Külön pozitívumként kell megemlíteni, hogy a csa-
pat rendkívül sportszerűen viselkedett a mérkőzéseken
és megnyerte a Fair Play-t!

Gratulálok hozzá mindenkinek!
A szebb folytatás érdekében azonban a csapatnak három-négy játékos érkezésére lenne szükség, mivel Liszka 

visszatér az Akadémiára, Budai pedig tanulmányai befejezései után hazatér.
A felkészülés a következő bajnokságra július 13-án, pénteken már megkezdődött.                      Marton Róbert

Kövér Ferenc éjszakai 
labdarúgó emléktorna
Ismét megrendeztük az éjszakai kispályás labdarúgó
torna, melyre 4 női és 12 férfi csapat nevezett.

A hölgyek körmérkőzésekkel döntötték el a végső
sorrendet, melyen hazai győzelem született. A második
helyezést gólkülönbség döntötte el. A végső sorrend: I.
Vép  •  II. Táplánszentkereszt  •  III. Pecöl  • IV.Zanat
A fiúk három csoportra osztva kezdték meg a
küzdelmeket, majd egyenes kieséses mérkőzések után a
Rugó FC, Béke utca, Haladás ifi és a Vép Öregfiúk
maradtak versenyben. Következtek az elődöntők:   Rugó
FC – Vép Öregfiúk 3:1  •  Béke utca  - Haladás ifi  4:1 
A helyosztókon a harmadik helyet (a késői időpont, éjjel
3 óra miatt) hétméteres rúgásokkal döntötték el, így a
Haladás ifi 2:1-re legyőzte a Vép Öregfiúkat. A döntő
szoros csatát hozott a késői időpont ellenére. Itt a Rugó
FC 2:1-re győzött a Béke utca ellen. 

Gratulálok a győztes csapatoknak!
Külön gratulálok a Vép Öregfiúk csapatának, hisz

bizonyították, hogy még 40 év fölött is fel tudják venni
a versenyt fiatal, aktív játékosok ellen. Köszönöm
minden csapat és segítők részvételét, és találkozunk egy
év múlva.                             

Bezdi József  
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