
Erdődy - kastély: lesz-e
állami támogatás 

A vépi testület október 24-én is ülé-sezett azért, hogy
megtárgyalja a 2014-2020 közti európai uniós időszakra
vonatkozó városi projektjavaslatokat. Kovács Péter
elmondta: az EU-s
tervezési  időszakra a
megyei önkormányzat
hangolja össze a kü-
lönböző intézmények
fejlesztési elképze-
léseit. Ennek megfele-
lően javasolta: a Vép -
Szombathely közti ke-
rékpárút-, a belterületi
kerékpárút-, a város-
központ felújítását az
érintett intézmények-
kel együtt, a belterületi
utak és járdák, a nem
önkormányzati keze-
lésben lévő belterületi utak felújítását.
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VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

Dr. Kiss László jogunk
nyelvéről és a kocsonyafőzésről

- „ Zrínyinek csak fél szeme volt,
ám ez is nagyon zavarta a csatá-
ban. - A katonák életüket és halá-
lukat kockáztatták. - A hős holtan
esett össze, ám ezt később nagyon
sajnálta, de akkor már nem volt mit
tenni. - A Szent jobb István király
bal keze volt. - A háborúban a nők
is megteszik kötelességüket a férfi-
akkal együtt elölről vagy hátulról. -

A gesztenyesütögető néni kiáll a sarokra és odacsalogatja
az embereket a szagával. Ilyen logikátlanul fogalmazott
mondatok is szerepeltek leendő jogi egyetemisták egyko-
ri felvételi dolgozataiban, - idézte nagy derültséget keltve
Dr. Kiss László alkotmánybíró november 22-én rendezett
Közéleti teadélutánon, miután Kovács Péter polgármes-
ter immár második ilyen alkalommal köszöntötte a vá-
rosavatót.  

Pécsi egyetemi professzoraként azért is választotta
előadása témájának a „Jogunk nyelve, nyelvünk joga”
címet, mert szerinte a törvények, rendeletek, jogszabá-
lyok, különféle jegyzőkönyvek hibái vagy érthetetlen-
ségük kis figyelemmel elkerülhetőek lennének. Példának
említette, hogy Alsó-Ausztriában már nyelvtani intézet
segít a hibátlan szöveg kialakításában.

ADVENT - szeretet, vendéglátás
Nagy örömünkre idén is hamar elfogytak a napok, a
karácsony előtti szeretet vendéglátásra gyorsan megtör-
téntek a jelentkezések. December 16-án kezdünk a
városháza dolgozóival és a képviselő -testület tagjaival.
Kedden Kajcsos György és barátai, szerdán, a példásan
összetartó Vasúton Túliak Társasága és az óvónők
mindig kreatív, jókedvű kollektívája, csütörtökön az
örökifjú Nefelejcs Nyugdíjas Klub és a karitász,
pénteken a bátor és tettre kész tűzoltók és a Titok disz-
kont és vendéglő, szombaton pedig a lelkes koncertláto-
gatók baráti köre lesz a vendéglátó. A sorozatot hagyo-
mányosan, idén december 22-én az öregfiúk mindig
vidám, mindig aktív csapata zárja. Várunk minden vépi
polgárt és átutazót egy kis forralt borral, vagy teával, és
pár falat zsíros kenyérrel: beszélgessünk, emlékezzünk,
tervezgessünk közösen.

December 1-je advent első vasárnapja, melyre
idén is feldíszítjük adventi koszorúnkat, melyen az első
gyertyát a reggeli mise után gyújtjuk meg rövidke
műsor keretében. Készüljünk együtt, testben és lélekben
a kereszténység legnagyobb ünnepére. Tegyünk hitet a
közösség, a szeretet erejéről. -pm-

3. Afelelôtlenség ára • 4. Életút  • 5. Helyi értékekrôl • 6. Karácsonyi segélyekrôl •  7. Öko-iskolák

Költségvetési koncepció,
projektjavaslatok 

Vép város és Bozzai önkormányzata együttes ülésén
október 30-án megtárgyalta a 2014-es költségvetési
koncepciót. A kisváros képviselői október 24-én pedig
áttekintették azokat a fejlesztési prioritásokat is, melyek
megvalósítását szükségesnek tartják a 2014-2020-as
Vas megyei fejlesztési terv célkitızései közt.

A 2013-as III. negyedévi beszámoló, mely szerint a
gazdálkodásban fennakadás nem történt, a szükséges
források időben rendelkezésre álltak. Kovács Péter
polgármester elmondta: a jövő évi koncepció során is fő
szempont a takarékos gazdálkodás. folyt. a 2. old.

folyt. a 3. old.

folyt. a 2.old.
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Projektjavaslatok
A 2014-es költségvetési koncepció a
költségvetési törvénytervezet, vala-
mint az intézményvezetők javaslatai
alapján készült. Az összes bevételt,
illetve a kiadást 468 millió 503 ezer
forintban határozták meg. A műkö-
dési bevételeket 211 millió 195 ezer
forintra tervezték, ami négymillió
304 ezer forinttal kevesebb lehet,
mint az idei. Ennek oka, hogy a
közcélú munkavégzésre vonatkozó
bevétel kevesebb lesz, mint tavaly, a
kormány új, úgynevezett téli
átmeneti közfoglalkoztatási prog-
ramja miatt. A központi, feladatalapú
támogatást 155 millió 415 ezer fo-
rintra tervezték, ez 6,72 millióval
meghaladja a tavalyi összeget,
elsősorban az óvodai és védőnői
szolgálat megemelt támogatása
miatt. Az önkormányzat az idei évről
95 millió Ft pénzmaradvánnyal
számol. Ebből kívánnak a jövő évben
fejlesztéseket, pályázatok önerő
részét biztosítani. Új elemként szere-
pel a tervben lakásépítési támogatás
5 millió Ft keretösszeggel, melynek
feltételeit önkormányzati rendelet
fogja meghatározni. A dologi és
személyi kiadásokat a tavalyi szinten
tervezték, míg a felhalmozási kiadá-
sok, mint-egy 102 millióra rúgnak,
közölte a polgármester. A
költségvetési koncepciónak ez az
első olvasata, mely az országgyűlés
határozatai, a központi 2014-es költ-
ségvetési adatok változtatásával még
módosulhat. A testület az
előterjesztést elfogadta.

AKTUÁLIS VÉPIKRÓNIKA

Az önkormányzat megkaphatja  a
Fészek vendéglőt
Mint már a városban többek számára
is ismert, képviselő testületünk úgy
határozott, hogy igényt nyújt be a
város főterén található Fészek
vendéglő és sörfőzde ingatlanok díj-
mentes tulajdonba vételére (Képün-
kön). Ehhez első ütemben meg kel-
lett szüntetni a jelenlegi kezelési
megállapodást, mely az épület

üzemeltetését a DASZK, illetve a vépi középiskola jogaként határozta meg.
Hosszas intenzív levelezés után most már eljutottunk oda, hogy a kezelési jog
megszűnt, így az ingatlanokat az Állami Vagyonügynökség megfelelő szabá-
lyok szerint jogosult az önkormányzat felé, megfelelő kormányzati döntés után
továbbadni. Ahhoz, hogy ez a folyamat is célba érjen, várjuk minden olyan
vépi lakos, vállalkozó jelentkezését, aki az épületben lehetségesnek tartja
valamilyen kereskedelmi, szolgáltató tevékenység elindítását. (Az épületnek
önkormányzati tulajdonban kell maradni 15 évig, tehát itt helyiségek bérletéről
lehet csak szó!) Szeretnénk lehetőséget, helyet biztosítani bármely az épületbe
illeszthető és a város központjában végezhető tevékenységhez. Szívesen
veszünk a lakosság részéről olyan jelzéseket is, hogy milyen szolgáltatást
hiányolnak, mi az, amit megfelelő forgalom mellett érdemes a városban elindí-
tani. Várjuk jelentkezésüket, ötleteiket a városházán, vagy akár e-mailben is az
onkormanyzat@netkabel.net címen. -pm-

2

folytatás az 1. oldalról

Nyertes energetikai pályázatok 
Az év elején beadott pályázataink célba értek. Igaz, hogy a napelemes pályázatunkat
július végén nyertesnek hirdették ki, de pár nap múlva jött egy értesítés, hogy a folya-
matban adminisztrációs hiba történt, így a szerződés megkötését meghatározatlan
ideig elnapolják. Október végén aztán megjött az első döntés megerősítése, így
megkezdődött a szerződéskötés előkészítése és utána jövőre a konkrét kivitelezés is
megindul, melynek során a kultúrház, az iskola és a városháza tetőszerkezetére
lesznek napelemek elhelyezve. Ezek az adott intézmények villamos energia ellátását
fogják biztosítani. A pályázat összértéke 31.966.662 Ft, melyhez 27.171.622 Ft támo-
gatást kapunk. A másik jó hír is megérkezett október utolsó napján, amit már nagyon
vártunk. Nyertes lett az épületenergetikai pályázatunk is, melynek során a
kultúrházban teljes körű hőszigetelés és fűtéskorszerűsítés, az iskolában a kazánok
cseréje, a városházán pedig az ajtók és ablakok cseréje, teljes körű hőszigetelés és
fűtéskorszerűsítés fog megvalósulni. Most indul ezek műszaki és szerződési
előkészítése, a konkrét kivitelezés a fűtési idény után indulhat. A pályázat összértéke
91.673.445 Ft, melyhez 77.922.428 Ft támogatást kapunk. A jövő évben tehát tovább
folytatódik intézményeink korszerűsítése, energiatakarékos működésük mellett a
külső megjelenés is felfrissül. - városháza -

Erdődy - kastély
A Vépet az M86-os főúttal összekötő útszakasz teljes rekonstrukcióját, a Vép-Porpác-Bögöt út járhatóvá tételét, az iskola
tanórákat szolgáló, de azon túlmutató sportcsarnok építését. A városi sportközpont fejlesztését, bölcsőde vagy családi napközi
otthon létrehozását, energetikai beruházások telepítését naperőmű létrehozásával jövedelemtermelő céllal.A Fészek vendéglő
épületének felújítását , többfunkciós kialakítását, a kiskastély rendbetételét, a templom felújítását, a város területén lévő szobrok
felújítását, szociális bérlakások építését, a zöldhulladék problémájának megoldását. A vitában Varga Gyula,Török Sándor, Tóth
Zoltán és Szijj Vilmos képviselők fejtették ki támogató véleményüket hangsúlyozva az Erdődy kastély ( képünkön ) teljes
felújításának szükségességét is. A tanácskozáson javasolták a vázolt elképzelések megyei projekt-rendszerbe való beillesztését,
melyet a jelenlévő Hegedüs Judit javaslatára megküldenek az ügyet koordináló TIT szombathelyi szervezetének. 

folytatás az 1. oldalról
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Dr. Kiss László jogunk nyelvéről és a kocsonyafőzésről
Ennek okán ő is felkérte Balázs Géza nyelvész professzort pécsi szemeszterek tartására. Saját törekvéseit és az
ilyen kurzusok szükségességét bizonyítják például az alábbi, hibásan íródott önkormányzati rendeletek: -„ A
viharlámpát a pajta falán olyan magasra kell elhelyezni, hogy azt se ember, se állat farka le ne verhesse. - A
gyomirtó szereket úgy kell elzárni, hogy ahhoz se ember, se állat hozzá ne férhessen, - A kapubejárók, hidak elé
élőnövényt, virágot, fagyalt telepíteni tilos,- A sírgödröt olyan mélyre és szélesre kell ásni, hogy a koporsó bele-
férjen. Egy türelmi zónás rendeletből: - A község belterületén és attól öt kilométeres körben szexuális szolgál-
tatás nem folytatható. Csak arról feledkeztek meg a városatyák, hogy két kilométerre van az országhatár. Vagyis
más országra a rendelet nem vonatkozhat. Egyébként belterületen családok is élnek. Gyűjtése kiterjedt
rendőrségi jegyzőkönyvekre is. Néhány példa:- „ Négyen voltak, három rendész és két németjuhász kutya,… -
Felszólításra azt válaszolta, hogy azt csinál, amit akar. Majd szoknyáját felkapta és hirtelen lekuporodott, majd
újra a lépcsőre folyatta, ..emiatt  szabálysértés ténye történt…. - A férj nem tudta teljesíteni férfiúi kötelességét.
A feleség ezért késsel támadt rá, hasba szúrta. Így akart véget vetni ennek az áldatlan állapotnak, csak a kés fel-
csúszott. Bíróságról: – Egy férfi idegen nővel az oldalán karambolozott. A feleséggel közölték, hogy  urának
nincs sérülése. A nő azt mondta: otthon majd lesz.” Ezek után egyértelmű, hogy Kiss László – gyűjtésére
támaszkodva - könyvet ír a jogi élet fonákságairól, melyek a magyar nyelvvel összefüggésbe hozhatók 

A professzorról az is kiderült: szeret főzni, kocsonyája híres. – Mi a titka, hogy nem lesz zsíros, kérdezte Varga
Gyula. – Termetemnél és baráti körömnél fogva nagy mennyiséget főzök. Csak minőségi anyagot használok,
melyet zöldségek nélkül, és sok, csak magyar fokhagymával főzök 6-7 órán keresztül. A zsírtalanításra saját
technológiát találtam ki. Orvosi boltban vettem egy ujjnyi vastag műanyag csövet, melyet az asztalon lévő lé
zsírja és az alulra került poszadék közé dugok. Majd a levet megszívom. Így a már zsírtalan kocsonyalé a
közlekedőedények törvénye szerint lefolyik egy edénybe, mondta.  

Most már értjük a jog minden területére kiterjedt nézeteit is. Vagyis a jognak azt kell szolgálni, ami szabá-
lyozásra érett, és általános élethelyzetekre vonatkozik. Aztán az értéktelent a poszadékkal együtt kidobni.

Györe Zoltán

KÖZÉLETKRÓNIKA
VÉPI
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Állampolgársági eskü
Új magyar állampol-
gárral gazdagodott ha-
zánk, illetve Vép.
Ezúttal Vinczeffy Csa-
ba tett állampolgári
esküt Kovács Péter
polgármester előtt no-
vember 11-én a Város-
házán.(képünkön). A
62 éves férfi az erdélyi
Székelyvarságról jött.
Testvére, Erzsébet a
Petőfi utcában lakik,
ezért választotta ál-
lampolgári esküje hely-

színéül Vépet. A városvezető tisztelettel köszöntötte az érkezőt,
akinek honosítási kérelmét a köztársasági elnök elfogadta. A magyar
ajkú, ma már nyugdíjas, egykor vasesztergályos szakember könnyei
kicsordultak a Himnusz elhangzásakor. Csak nehezen tudott meg-
szólalni. Mint mondta, régtől várta az alkalmat, hogy hivatalosan is
átjöhessen, ugyanis már szinte minden családtagja itt él. 

– Ãszintén kívánom, hogy békében, nyugalomban, egészségben és
szeretetben élje életét nálunk, zárta fogadó beszédét Kovács Péter.

gyz

A felelőtlenség ára
Vagy nem járt iskolába az a fiú, aki október
végén felmászott a vépi vasútállomáson egy
vagon tetejére, hogy onnan fényképezzen, vagy
ha igen, akkor egyáltalán nem érdekelte a fizika.
Ha megtanulta volna az elektromosság alapveté-
seit, akkor nem érte volna több ezer voltos
áramütés. Érthetetlen és megdöbbentő az ilyen
meggondolatlan magatartás, mely azonnali
halállal is járhat, és életre szóló bánatot okozhat
hozzátartozóinak Az okok elsősorban a logikus,
a következményeket is mérlegelő gondolkodás
hiányában keresendők. A pillanatnyi elha-
tározás, kellő körültekintés nélkül, csak a célra
koncentrálva, sokszor nem kívánt mellékhatá-
sokkal jár. Ezt mondhatnánk a kísérletezés
folyamatának. Ez a magatartás azonban
fokozott odafigyelést igényel egy élő szerveze-
tre veszélyes dolog vagy üzem illetéktelen
megközelítésekor. Ezért tanítják a szülők a ki-
csiket például arra, hogy a konnektorba nem
szabad semmit dugni, vagy ne nyúljunk forgó,
mozgó, éles gépbe, ne álljunk szikla peremére,
ne ugorjunk ismeretlen mélységű vízbe, stb. Az
ilyen intelmek minden családban elhangzanak,
de néha a feledés homályába vesznek. Így aztán
mindenképpen fel kell hívni a figyelmet arra,
hogy ezek a családi intelmek, iskolai ismeretek
frissüljenek, mert utólag már csak a sopánkodás
és a fájdalom marad. gyz 
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KRÓNIKA
VÉPIÉLETÚT

Hivatásszeretet
Egy asszony sorsa: egy mozi sorsa = Egy

1961. fontos dátum Vép kulturális történetében. A vépi mozi átköltözik a Kolozsvári utcából a Kolozsvári
utcába, csak épp a másik oldalra: a Dankovics-házból az új Kultúrházba.  Az 1969-es évet is méltán felj-
egyezhetjük. Ez az év új fejezetet jelent a vépi Tóth Lajosné, született Dankovics Anna életében. És ismét
fordulatot jelent a mozi életében is. A továbbiakban ez a két sors összetartozik és egybeforr mintegy 20
éven át: 1969-ben Annus néni a mozi jegypénztárosa, majd üzemvezetője lesz. Ezen a szombati délutánon,
amikor az eső erekké duzzad az utca kövein, a múlt átszivárog a jelenbe a Dózsa utcai családi házban. Annus
néni és férje (még az udvarló) ugyanúgy, mint a többi fiatal pár a Dankovics-házba járnak – az ötvenes években

– moziba. Meg sem fordul a fejében, hogy valamikor a mozi léte az ő kezébe
kerül, hogy ennyire az élete részévé válik.  Közös életük fontos időpontja

házasságkötésük ideje: 1957. Két fiúgyermekük születik. 10 évet tölt
otthon a gyermekekkel, immáron szeretne dolgozni. Gyors- és

gépírást tanul magánúton, (akkoriban) így nagyon nehezen lehet
elhelyezkedni. Ülünk és peregnek a képek – Annus néni kezében
fényképek, oklevelek, a jó kollektíváról, a nyugdíjas búcsúztatóról
készült felvételek. – Szerette? – kérdezem, talán mert érzem, nyil-

vánvaló a válasz, de jó lenne hallani is.
– Nagyon szerettem – feleli is meghatódva.– 20 évig voltam a     

mozi vezetője! Kiss István tanító, aki az akkori üzemvezető volt,
ő hívott pénztárosnak, ’69-ben. Cser Gyöngyit kellett helyettesíte-

nem betegsége miatt, de aztán úgy alakult, hogy maradtam.’84-ben tettem
mozi-üzemvezetői szakvizsgát.

–De őt is nagyon szerették! – Tóth Lajos, Annus néni férje tisztelettel szól
felesége hivatásáról. Szerinte nagyon sok múlott az üzemvezetőn, és felesége munkáját elismerték, jól vezette a
mozit, többször kapott elismerést:  prémiumot, kiváló dolgozói címet, jutalomnyaralást. – Sőt, a vépi mozi is
kiváló címet kapott! – jut eszébe Lajos bácsinak. – Volt, amikor jobban teljesített, mint a szombathelyi Savaria!

–’92-ben, amikor nyugdíjba jöttem, nem engedtek, a főnököm mondta, hogy még fiatal vagyok, miért akarok
én nyugdíjba menni?! – nevet Annus néni.– Kálovits Attila, a Savaria Mozi akkori üzemvezetője úgy mondta:
szüksége van egy precíz, megbízható főpénztárosra. 

Amikor megszűnik a vépi mozi – általános jelenség a megye mozijaiban, hogy a videók megjelenésével
csökken a látogatottság száma –, még három évet délután a Savariában, este a Hemóban pénztárosként dolgo-
zik. – Olvastam a vasi mozik történetében, előfordult, az üzemvezetők vettek jegyet, hogy elinduljon az előadás?

–Én is vettem! Volt, hogy 15-20-at is! Különben nem lehetett volna vetíteni! Próbáltuk menteni a mozit.
De ez már a 80-as évek vége felé történt. Az elején még mindig telt ház volt. Nagyobb volt a látogatottsága, mint
a csepregi vagy vasvári mozinak! Szerencsém is volt, mert az általános iskolából és a Gépészből jól tudtam
közönséget szervezni. Később, amikor a Gépészből nem jöhettek ki a tanulók, akkor ott vetítettünk az
ebédlőben. 

Kollégái közül szeretettel említi Kovács Marika, Lobler Istvánné (Franciska) jegyszedőket, a gépész Né-
meth Józsefnét (Csöpit), és nem utolsó sorban a Moziüzemi Vállalat igazgatóját, főnökét, Tuba Lászlót.– Nagyon
szerettek, így mindig jó filmeket kaptunk – szerinte jó volt a vállalattal a kapcsolat. Olyan filmek kerülnek
szóba, mint pl. A tanú, A kőszívű ember fiai, Egri csillagok, Tenkes kapitánya, Volt egyszer egy vadnyugat, Bud
Spencer-filmek. 

A mozis Annus néni – így emlegetik sokan kedvesen – ma is közösségi ember, bár visszavonultabban él,
de a Vöröskereszt, Karitász aktív tagja, a Nyugdíjasklub életében is tevékenyen részt vesz férjével együtt. A
család szeretetében telnek a napjai, a két gyermekükre büszkén, hiszen egyikük elméleti matematikus, másik
gyermekük modelltervező, büszkék az öt unokára, és egy volt szerelem emlékének teljességével – mert a mozi
szerelem volt első látásra, úgy látom – ( De csak a második! Lajos bácsi nehogy félreértse a szavaimat – szerk. 

) Példaértékű ez a hivatástudat, lelkesedés. – Úgy érzem, ha újra indulna, most is vállalná…
–… igen! Néha ma is megszólítanak kedvesen, tréfálkoznak, hogy „Annus néni tegyen félre nekem egy

jegyet, egy kétforintosat!”(Ti. „a bélás”, a kétforintos jegy volt a legolcsóbb.)                  
Sövegjártó Andrea4
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Lajstromba vennénk minden 
helyi értéket

Települési értéktárbizottságot hozott létre az önkormányzat, olvashattuk
a Vépi Krónika szeptemberi számában. Az ott már említett feladatokon
túl – helyi értékeket nyilvántartva, az arra érdemesnek jelölteket, a
megyei, országos listába, esetleg a hungarikumok közé emelve  –
szeretnénk, ha a lajstromba vétel Vép történetének, meghatározó
eseményeinek, a település sajátos arculatának, megjelenítésének alapja,
kiinduló pontja lehetne. Szeretnénk, ha a települési értéktár forrásanya-
ga lenne a történelmi kutatásoknak, hisz nincs összefüggő monográfia,
településtörténet Vépről, nincs helytörténeti gyűjteményünk, van vi-
szont óriási múltunk, mint mezőváros, mint uradalmi központ. Fontos
események – gondolunk a Bercsényi-Csáky féle hármas esküvőre –
oktatásügyben egyedülálló volt a Batthyány Leopoldina-féle
cselédiskola, ugyancsak a művelődéstörténet fontos kordokumentumai a
vépi anyakönyvek (1685-től) a Vépi kántorkönyvek stb. Ugyancsak
méltó helyen szerepelhetnek az értéktárban a szakrális, valamint a
profán, világi épületeink, építményeink, köztéri szobraink, de ide kell
sorolnunk pl. az – eddig máshol még nem hallott – naponta imádkozott
Örvendezz Mária kezdetű esti dicséretet is.

Van tehát mit szerepeltetni a mi értéktárunkban is. Hány olyan
elfeledett, félredobott tárgyi emlék, egy helytörténetben fontos, vagy
híres emberhez kötött irat, fénykép stb. kallódik a szekrények alján,
padlásokon, ami gazdájának már nem jelent semmit, nincs személyes
kötődése, egy helyi gyűjteményt viszont még gazdagíthat. Hány olyan
történet, népi játék, mondóka, akár ima, egy recept van még a tudatban,
mit nem jegyeztek le, vagy nem tartottunk eddig fontosnak. Ezeket mind
meg kell őrizni, felkutatni, összeírni, történetüket megkutatni. Persze
vannak emlékeink, melyekhez ragaszkodunk, hisz akár családi ereklye,
akár csak személyes kötődés fűz össze vele bennünket. Ezeket is
szeretnénk szerepeltetni az összeírásban, természetesen a tárgyak, ira-
tok, stb. a tulajdonosnál maradnának, de fontos, hogy tudjunk róla,
ismerjük a történetét. 

Ezért kivételes fontosságú az értéktár szerepe, hisz szinte az utolsó
órában vagyunk az összeírással.Mennyi értéktelennek hitt, kacatként
kidobott, mindamellett egy település történetében akár meghatározó
szerepű tárgyi emlék tűnt el, lett az enyészeté.

Ne hagyjuk!!!
Kérjük, segítsék az értéktár bizottság munkáját! Kérjük, hívják fel

figyelmünket, ajánljanak az értéktárban szerepeltetni kívánt tárgyat, ira-
tot, anekdotát, receptet stb. Építsük fel együtt Vép helyi értéktárát!
Legyünk büszkék múltunkra, gazdag hagyományokkal rendelkező, szép
városunkra!

Segítségüket a helyi értékeink felkutatásában és megmentésében va-
ló szíves részvételüket előre is köszöni:

a Helyi Értéktár Bizottság.
Amennyiben a birtokában  van bármi az értéktárban szerepeltethető
tárgy, dokumentum stb., kérjük jelezze azt a Vépi Művelődési Ház és
Könyvtár elérhetőségein: tel: 06-94/543-052, e-mail: mhkvep@netka-
bel.net  vagy a bizottság tagjainál ( Dömötör Gábor, Iszakné Koszorús
Judit, Nagyné Tancsics Ildikó) személyesen.

Anyakönyvi hírek
Születés: Nagy Emőke és Imre
Árpád fia Ádám• Staritzbüchler
Nikoletta és Szalai Zsolt fia
Marcell • Bogdán Irma és Farkas
Sándor fia Kornél • Nagy Renáta
és Nagy Attila leánya Natália

Haláleset: Gombkötő András
(1953.) Hunyadi u. 33.• Kajtár
Sándorné (sz. Bukovics Katalin
1950.) Szent I. u. 4. • Németh
István (1949.) Táncsics u. 13. •
Szántó János (1929.) Alkotmány
u. 35.

Köszönet
A Tudás Fája Közalapítvány
nevében megköszönöm minda-
zoknak, akik hozzájárultak a
Szabadság - Különjárat címı film
vetítésének sikeréhez. Önzetlen
felajánlásuknak is köszönhető,
hogy az alapítvány támogathatja a
tehetséges tanulókat. Az est
bevétele 106.500 forint lett. Külön
köszönöm Kovács Péter
Polgármester Úrnak, hogy az
érdekes és tanulságos  estet
kitalálta, megszervezte.                        

Molnár Krisztina alapítványi elnök  

Erzsébet-napi
teadélután

Jótékonysági teadélutánt rendeztek
november 23-án a Művelődési házban a
betegek, idősek, egyedül-, és
nagycsaládban élők részére. A helyi
Plébániai Karitász rendezvényén –  a koráb-
bi elnökre, dr. Tóth Zoltánné, Margitkára  is
emlékezve –  Németh Tamás atya meleg
szavakkal utalt a Szent Erzsébet tetteire, a
rászorultak segítésére. Arra, hogy Jézus
szerint na-gyobb öröm adni, mint kapni,
mert ez is feledtetheti a gondokat. A jó
hangulatra tehát nagy szükség van. A
résztvevők színvonalas műsorban
gyönyörködhettek. A tombola bevételét
jótékony célra fordítják.     gyz
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A Művelődési Ház programjai

Hétfő: 15.30-16.30  Balett
16.30-19.00  Színjátszó próba
18.00-19.00  Gyógytorna 

Kedd: 09.00-10.30 Falugazdász fogadóóra 

16.30-19.30  Foltvarró szakkör (páros héten)

16.30-19.00  Színjátszó próba
16.00-18,30  Német tanfolyam
19.00-20.00  Aerobic
19.30-20.30  Kangoo

Szerda: 16.00-19.00  Sakk-szakkör
17.00-19.00  KRESZ tanfolyam

Csütörtök:14.00-16.00  Nyugdíjas klub 
15.30-16.30   Balett
17.00 KRESZ tanfolyam
18.00-19.30  Hastánc Klub 
18.00 -20.00 MEDITÁCIÓ 

(páratlan héten) 

Péntek: 16.00-18,30  Német tanfolyam
18.00 -19.00 Gyógytorna 
18.00 Hastánc kezdô
19.00-20.00  Aerobic 

Egyéb programok:
November 30.  Advent játszóház
December 2-8. VI. Vépi járműkiállítás
December 9.  13.00 KARITÁSZ szociális vásár

Az Egyházmegyei Karitász RÉV Szolgálat    
ajándéktárgyai is megvásárolhatók.

December 4.    Baba-mama Mikulás
December 7.    Adventi játszóház Vali nénivel 

Karácsonyi vásár
December 13.  Idősek karácsonya
December 19.  A Vadvirág Óvoda karácsonyi 

ünnepsége 
December 20.  Városi karácsony  

A Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI  
és a Weeb Színpad karácsonyi műsora

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

Idősek Klubja program
3.-án 14.00 óra: Karácsonyi csillag horgolás
4.-én 14.00 óra. Harang dísz horgolás
9.-től- 12.ig: 14.00 óra: Karácsonyi díszek
készítése
17.-én 14.00 óra :Film vetítés - Karácsonyi
ének – amerikai film
20.-án 14.00 óra: Karácsony az Idősek klub-
jában

Nefelejcs Nyugdíjas Klub programja:
5.  Mikulás 
12. Névnapi köszöntő
19. Karácsony a klubban, utána szeretet  

vendéglátás a főtéren.

Kék fény hírek 
Fel szeretnénk hívni a lakosság figyelmét a megváltozott időjárási
viszonyokra, a gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzésére,
valamint a világítóberendezések ellenőrzésére. A családi házak előtt
parkoló gépjárművek ablakai az késő őszi  időszakban bepárásod-
hatnak, lefagyhatnak. Ezek tisztításáról elindulás előtt mindenkinek
gondoskodnia kell.

A fűtési szezonra való tekintettel elszaporodhatnak a környező
erdőrészletekben a falopások. Aki ilyet tapasztal, értesítse a Rendőr-
hatóságot.

Októberi hónapban a Vépi Körzeti Megbízottak működési
területén négy fő elfogásra került, mivel garázdaságot, lopást és
kábítószerrel való visszaélést követtek el. Ellenük büntető
feljelentés készült. Két fő a Szombathelyi Rendőrkapitányságra lett
előve-zetve, mivel a részükre kiszabott pénzbírságot nem fizették
be. Két fő ellen szabálysértési feljelentés készült, akik éjszaka
világítás nélkül közlekedtek kerékpárjukkal, és a részükre kiszabott
helyszíni bírságot nem fogadták el, valamint egyikük forgalomból
kivont gépjárművel közlekedett. Az októberi hónapban két fő ellen
60 000 Ft helyszíni bírság lett kiszabva, akik éjszaka világítás nélkül
közlekedtek kerékpárral, valamint aki a súlykorlátozó táblát figyel-
men kívül hagyta.  

Vép KMB.

Tájékoztatás a karácsonyi segélyről
Mint minden évben, az alkalomhoz kötött karácsonyi segélyt szeretnénk

adni 70 év feletti és fogyatékkal élő vépi polgártársainknak a képviselő-

testület döntése alapján.  A segély odaítélésekor vizsgálnunk kell a

jövedelmet. A képviselő-testület a jövedelemhatárt a mindenkori öregsé-

gi nyugdíj (2013. évben 28. 500,-Ft) 500 %-ban határozta meg, mely

összeg 142. 500,-Ft. Azok jogosultak a karácsonyi segélyre, akiknek a

jövedelme nem haladja meg ezt az összeget.  Amennyiben a fent közölt

jövedelemhatár alapján valaki jogosult a karácsonyi segélyre és

igényelni is szeretné, akkor az Idősek Klubja gondozónői által az érintet-

teknek személyesen eljuttatott kérelemnyomtatványt kell kitöltenie és

aláírnia.  A kérelemnyomtatványhoz csatolni kell az október vagy

november havi nyugdíjáról a szelvényt vagy folyószámla kivonatot.

Amennyiben a gondozónők nem találják otthon az érintetteket, a

kérelemnyomtatványt bedobják a postaládába. Ebben az esetben a kérel-

met személyesen kell eljuttatni a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalba.

A kérelem-nyomtatvány visszajuttatásának határideje 2013. december

11. A jogosultak számára a 2013. december 13-án 14.00 órakor kezdődő

Idősek Karácsonyán adjuk át a karácsonyi segélyt. Azoknak, akik nem

tudnak eljönni a rendezvényre a képviselő-testület tagjai juttatják el.
Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
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ÖKOiskolai cím a Hatosnak és a DASZK-nak
Októberben megrendeztük a hagyományos két napos őszi papírgyıjtést. Az
összegyıjtött hulladékért  240 ezer Ft-ot kapott iskolánk, melyet a diákjaink
számára rendezett programokra, versenyekre stb. fordítjuk. Köszönjük a szülők
segítségét! Eredmények: 1. hely 3.o és 5.a, 2. hely 2.a és 6.a, 3.hely 2.b és 6.b.
Egyéni gyıjtés eredménye: 1. hely Cser Angelika és Kutasi Denissza, 2. hely
Szabó Levente és Cser Albert, 3. hely Pados Dominik és Czeglédi Marcell. A
győzteseket jutalmaztuk. Köszönet a 8.b-s fiúk munkájának. 

TÖK-JÓ-NAP „Tök-jó napot” szerveztünk a felső tagozatos osztályoknak.
Dísztököt faragtak a gyerekek, vidám és vicces tökfejek születtek. Halloween
közeledtével dekoratív lámpások is készültek. A „Tökfej verseny” eredménye :
1.hely 8.b, 2.hely 5.b, 3.hely 6.a és 8.a

Októberben tartalmas programokat szerveztünk: megemlékeztünk a Zenei világ-
napról, Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulójáról, felsőssé avattuk az
5.osztályosokat, beavattuk diákjainkat a természettudományok rejtelmeibe úgy is,
hogy sághegyi kiránduláson vettünk részt, illetőleg megtekintettük a Gotthard-
emlékkiállítást..

Decemberi  programok: December 6. Mikulás nap • December 7. (szombat) Tanítási nap –
keddi órarend szerint • December 13. Luca napi forgatag   •  December 19. 16:30 Zeneiskolások
karácsonyi hangversenye • December 20. 17:00 Karácsonyi ünnepség a Mıvelődési Házban •
Decem-ber 21. (szombat) Tanítási nap – pénteki órarend szerint • 2013. decem-ber 23. - 2014.
január 3. téli szünet (első tanítási nap: január 6. hétfő)

*
Az ÖKO szemlélet egy környezetbarát iskola szemlélete. Ennek szellemében
intézményünk évek óta nagy hangsúlyt fektet a tanulók környezettudatos ma-
gatartásának kialakítására és továbbfejlesztésére. Tanórákon és tanórán kívüli
programokon, projektek és témahetek alkalmával rendszeresen foglalkozunk a
globális és helyi problémákkal, a természetvédelemmel, környezetvédelemmel. A
természeti jelenségek okait, összefüggéseit kutatva arra neveljük tanulóinkat, hogy
a természetet féltő és a környezetet óvó, egészséges életmódot folytató felnőttekké
váljanak. Iskolánkat e területen elért eredményeiért az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium ÖKO iskola címmel díjazta a
2013-2016 közötti időszakra. Az elismerő cím megtartása érdekében az idei
tanévtől tovább erősítjük iskolánk ÖKO arculatát.    Nagyné Tancsics Ildikó igazgató

Tudás Fája Közalapítvány (adószám: 18886535-1-18) köszönetet mond mindazoknak, akik a 2012.
évi adójuk 1%-ának felajánlásával munkánkat támogatták. A kapott 422.000 Ft-ot tehetséggondo-
zásra, a tanulók jutalmazására, versenyeztetésre, sporttevékenységre fordítottuk. Felajánlásaikat
megköszönve tisztelettel kérjük további támogatásukat.

MEGBECSÜLÉSKRÓNIKA
VÉPI

A VM DASzK Vépi Középiskolája Ökoiskola címet kapott.
2013 tavaszán pályázott az intézmény a Címért, októberben
értesült a pályázat sikeréről. 2005-ben az oktatásért és
környezetvédelemért felelős tárcák közösen hozták létre az
Ökoiskola címet. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a

Vidékfejlesztési Minisztérium fontosnak tartja, hogy „az iskolás korosztály sajátos,
korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatokra építő, azaz tevékenysé-
gorientált környezeti és fenntarthatóságra nevelésben részesüljön.”(www.ofi.hu)
Azokat a nevelési-oktatási intézményeket ismerik el így, akik ennek szellemében
átgondoltan és rendszerszerűen foglalkoznak környezettudatos neveléssel. A Cím
adományozása kapcsolódik az ENSZ „A fenntarthatóságra oktatás 2005-2014”
évtizedének programjához.

Az ökoiskolák egyik nagy erénye, hogy a környezeti nevelés során kiemelt
figyelmet kap a helyi környezeti értékek megóvása, gondozása. Arra törekednek az
elméleti és gyakorlati ismeretgyarapítás során, hogy kialakítsák a környezettel
szembeni felelősséget, olyan pozitív érzelmi viszonyulást és elkötelezettséget, amely
a diákok egész életét végigkíséri. Ha a szűkebb környezetünket óvjuk és szeretjük,
akkor vigyázunk a Földünkre is. sövi 7

Egyházközségünk programjai
December 6-án lesz a hónap elsőpénteke.
Engeszteljük Jézus Szentséges Szívét szentgyóná-
sunkkal és szentáldozásunkkal! December 7-én,
szombaton délelőtt 10 órától megkezdődnek a
karácsonyi misztériumjáték, a "Jézuska-várás"
próbái a plébánián. Kérem, hogy a szereplők pon-
tosan jelenjenek meg! December 8-án, vasárnap
kérem a gyermekeket, hogy – ha lehetséges – a
reggel 8 órakor kezdődő szentmisére jöjjenek, mert
meglátogatja templomunkat  Szent Miklós püspök!
December 9-én, hétfőn Szeplőtelen Fogantatás
ünnepe lesz. Azt a titkot ünnepeljük, hogy Isten Szűz
Máriát életének első pillanatától kezdve  megőrizte
az áteredő bűntől és annak minden következ-
ményétől. Este 1/2 6 órakor kezdődik templo-
munkban az ünnepi szentmise. Ennek a szent-
misének a keretében kerül sor az ún. "lelki adop-
tálás" szertartására  a magzatok védelmében. Kérem,
hogy minél többen vállalkozzunk erre a nemes fela-
datra! Kérem azokat a Testvéreket, akik már eddig is
tevékenyen részt vettek ebben az imádságos felaján-
lásban apostolkodjanak barátaik, ismerőseik
körében! December 13-án, pénteken a
Boldogságos Szűz Mária fatimai kérésének eleget
téve engesztelő napot tartunk. Igyekezzünk egész
nap böjttel, imádsággal engesztelni Szűz Mária
Szeplőtelen Szívét a bűnökért és megbántásokért!
Az esti szentmise előtt 3/4 5 órai kezdettel
rózsafüzért imádkozunk, majd a szentmise
keretében ünnepélyes körmenettel hordozzuk körül
Szűz Mária Szeplőtelen Szívének kegyszobrát. A
körmenetre gyertyát, vagy mécsest is hozzunk
magunkkal! Minél többen halljuk meg Mária
kérését és vegyünk részt ezeken az engesztelő
ájtatosságokon! December 22-én, advent 4.
vasárnapján a délelőtti szentmisék alatt, és délután 3
órától az esti szentmise végéig lesz lehetőség a
karácsonyi szentgyónás elvégzésére. Használjuk ki a
lehetőséget, ne halogassuk a bűnbánatot az utolsó,
ünnepi napokra! December 24-én, kedden délután 4
órakor kezdődik a karácsonyi misztériumjáték, az
ún. "Jézuska várás". Jézus születésének történetét a
ministránsok és a hittanos gyermekek adják elő.
Mindenkit szeretettel várunk! Szenteste éjfélkor
ünnepi szentmisével köszöntjük a megszületett
Megváltót. Akinek lehetősége van rá, jöjjön el erre a
szép és meghitt ünnepre! December 25-én,
Karácsony ünnepén reggel 8 órakor kezdődik az
ünnepi  szentmise templomunkban. December 26-
án, Szent István vértanú ünnepén reggel 8 órakor és
este 1/2 6 órakor tartunk szentmisét. December 27-
én, pénteken, Szent János apostol ünnepén egész
napos Szentségimádás lesz templomunkban az
utcák szerinti beosztás alapján. A délelőtt 10 órakor
kezdődő szentmise után lesz a szentségkitétel, majd
óránként az egyes utcák hívő népének csendes
hódolata. Délután 1/2 5 órakor kezdődik az
Egyházközségi Képviselő-testület tagjainak és a
ministránsoknak a közös imaórája, majd 1/2 6
órakor szentségeltétel és ünnepi szentmise lesz. A
szentmise után borszentelést tartunk Szent János
apostol és evangélista közbenjárását kérve.
December 31-én, kedden az este 1/2 6 órakor
kezdődő szentmisében adunk hálát az elmúló 2013.
esztendőért, annak minden áldásáért és kegyelméért.
A szentmise végén felajánljuk községünket Jézus
Szentséges Szívének és a Boldogságos Szűzanya
Szeplőtelen Szívének.    Németh Tamás plébános
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Márton nap ludakkal, lámpásokkal
Ludakkal rendeztek ünnepséget november 8-án, a közelgő Márton

napján a művelődési
házban a Vadvirág
Óvodába járók. Takács
Józsefné Terike eleve-
nítette fel a Savariában

született Szent Márton

legendáját, mely sze-
rint a légiós katona
megosztotta köpenyét
egy kirabolt, fázó kol-
dussal. Később püspök-
ké választották, de ezt a
tisztséget nem akarta
elfogadni, ezért a ludak
óljába bújt, ám a gágo-

gás elárulta. A Csillagvirág és a Búzavirág csoport bájos műsora után
kézműves foglalko-
záson készítettek a
gyerekek és szüleik
figurákat, ludat áb-
rázoló lámpásokat,
melyekkel a sötéte-
déskor felvonultak
a templomot meg-
kerülve. (képünkön)
Az alkalomból ha-
gyományosan libazsíros kenyérrel és forró teával kínálták a
jelenlévőket.  gyz

Decemberi programok: december 6. Várjuk a Mikulást! • december 9.
Nevelés nélküli nap (értekezlet) Az óvoda zárva tart. • december 19.
Karácsony Ünnepélyünk helyszíne a Művelődési Ház, ahova szeretettel
várunk mindenkit. Ovisok és az óvoda dolgozói

Áldott Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendôt kívánunk 
városunk minden lakójának ! Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda

ORVOSI VÉPI

8

KRÓNIKA

A heveny derékfájásról
A heveny derékfá-
jás az egyik leg-
gyakoribb panasz,
mellyel a beteg  or-
voshoz fordul.
Jelentkezhet csak a
derék fájdalma-
ként/ "lumbago"/
vagy lesugározhat
egyik vagy mind-

két alsó végtagba./"isiász", "isialgia"/. .
A heveny derékfájásnak igen sok oka le-

het, úgymint a gerinc melletti  izmok hú-
zódása, szakadása, reflexes összehúzódá-
sa, a gerincszalagok húzódása, szakadása,
a csigolyaközti ízületek tokjának "becsípő-
dése", a porckorong gyűrűjének berepe-
dése és a puha "bennék" sérvesedése. A
porckorong lelapulása instabillá teszi a
csigolyákat összekötő "kisízületeket",
melyeknek tokja becsípődik, az ízület fáj-
dalmassá válik. Ezek azok a betegek, akik-
nek "rossz mozdulatra" dereka "beáll", fáj-
dalmas kényszertartás alakul ki. Ilyenkor
az orvos néhány napos  ágynyugalmat
/egyenes kemény fekhelyen/ fájdalom és
gyulladáscsökkentő gyógyszereket, óvatos
helyi melegkezelést, meleg fürdőt  rendel-
het.  A heveny tünetek rendszerint egy- két
hét alatt csökkennek, vagy meg is szűnnek.
Megelőzésre legjobb a fizikai aktivitás,
gerinctorna.  Amennyiben a derékfájás és a
kisugárzó fájdalom 3-4 héten belül  nem
javul kielégítően, felmerül porkorongsérv
lehetősége. A kezelőorvos megfelelő tüne-
tek  alapján az ágyéki gerinc MR- vizsgá-
latát és szakorvosi vizsgálatot indikál. 

Meg  kell azonban jegyezni, hogy nem
minden porckorong-sérvet kell megoperál-
ni feltétlen. Sok ember él tünetmentes por-
ckorongsérvvel. Még az úgynevezett
"kiszakadt" porckorongsérv is meggyó-
gyulhat, jóllehet az elváltozás továbbra is
kimutatható. Egyéb tünetek hiányában
nem indokolt a heveny derékfájás fel-
léptekor azonnal MR vizsgálatot és szak-
orvosi vizsgálatot kérni, hiszen a kezelés
kezdetben ugyanaz, még ha porcko-
rongsérv okozza is a tüneteket. 

Dr.Huszár Béla idegsebész főorvos, Győr

Önkéntes véradás

Az önkéntes váradáson 34 helyi lakos nyújtotta karját november
8-án a művelődési házban, hogy a legdrágábbal, vérükkel segítsék
a betegeket vagy balesetet elszenvedőket(képünkön). Köszönjük!

gyz
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Polgármesteri napló
2013. október 24.
Képviselő-testü-
leti gyűlés • 2013.
október 25. Az
ikervári nyugdíjas
klub 30 éves év-
fordulós ünne-
pélye • 2013.
október 29. Az

SFL (SAB) Kft.-nél megbeszélés a vál-
lalkozás helyzetéről, terveiről. • 2013.
október 30. Képviselő-testületi gyűlés
• 2013. november 5. Macikiállítás az
Idősek Klubjában.  •  2013. november
8. Látogatás a gépésszel a Szlovák
Hurbanovóban.  •  2013. november 9.
Tűzoltó bál.  • 2013. november 11.
Honosítás: Vinczeffy Csaba   - 17:00
Kistérségi egyeztetés Táplánszentke-
reszten.  •  2013. november 13. Egyez-
tetés a megnyert épületenergetika beru-
házásokról   •  2013. november 14. Az
M 86 híd műszaki átadásának megkez-
dése  •  2013. november 20. Egyez-
tetés a megnyert épületenergetika
beruházásokról  •  2013. november 22.
Teadélután Dr Kiss László alkotmány-
bíró úrral. -polgármester-

Tűzoltó rock and roll

Nagysikerű tűzoltóbált rendeztek november 9-én a művelődési házban, mely-
hez az alaphangulatot a nyitó műsor előadói, a Rock and dili show együttes
tagjai adták, élükön Kántor László énekessel, és a lendületesen táncoló
lányokkal ( képünkön). A koreográfus Novák Tamás volt. A ’80-as évek
örökzöld – Fenyő Miklós – dallamait, többfogásos, süteményes vacsora
követte, mellyel a lánglovagok feleségei és szülei rukkoltak ki. A bálozók haj-
nalig ropták a táncot, melynek szünetében gazdára találtak a tombola értékes
nyereményei. Az immár kilencedik tűzoltóbál jól reprezentálta a Vép- Bozzai
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak szellemiségét, összefogását – mondta
a rendezvény után Kóbor Attila parancsnok.

A szívélyes meghívás ellenére sajnos nem tudott részt venni a rendez-
vényen a tűzoltókat kiemelten támogató Tancsics (Réti) Sándor, aki a múltko-
ri 1 millió forint után újabb 600 ezer forintot adományozott a csapatnak. Így
lehetőség nyílt újabb 3 személy részére a védőöltözet beszerzésére. A bátor
legények remélik, hogy hamarosan személyesen is megköszönhetik Sándor
bőkezű ajándékát. gyz  

Játékmackó kiállítás
Bújj, bújj medve, gyere ki a gyepre! – énekelték a Vadvirág Óvoda Rezeda

csoportjának gyerekei
abból az alkalomból, hogy
plüssmaci-kiállítás nyílt az
Idősek klubjában novem-
ber 5-én. A több száz
kisebb, nagyobb „játszó-
pajtást” Geosits Katalin, a
Szombathelyi Egyház-
megyei Karitász tagja adta
kölcsön az intézmény-
nek(képünkön). Lesz majd
saját, hasonló tárlatuk is,
tervezi Kovács Viola in-
tézményvezető, aki G.B.

Shaw-t idézte: „ Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem
azért öregszünk meg, mert elfelejtettünk játszani.” Erről a jelenlévő idősek
elmélkedtek a jókedvű rendezvényen.   gyz

Új tető lesz a
Művelődési házon

Új tető készül a Művelődési házra, mert a
korábbi, immár 50 éves fedés életveszé-

lyessé vált a tavalyi vihar következtében.
Egyébként is szükség volt a rekonstruk-
cióra, mert az új, biztonságos alapra szere-
lik majd fel a napelemeket, melyekkel
energiatakarékossá teszik az épületet. A
költségeket az önkormányzat saját erőből
biztosítja. gyz
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Vépi vegyi áru és illatszer kereskedés

Silkylux folyékony mosószer 4l 949.-
Silan öblítőkoncentrátum 2l 899.-

Flóraszept 1l 399.-
Cirokseprű 659.-
Milka 300g 719.-
Milka 100g 219.-

Ajándékcsomagok már 990.- ft -tól
Karácsonyi szalvéták, csomagolópapírok Hólapát

Szaloncukor kapható. 
Folyamatosan bővülő árukészlettel 

várjuk kedves vásárlóinkat! 
Az akció november 25-től december 7-ig vagy a

készlet erejéig érvényes!
Keressen minket a Facebookon is! 

Karácsonyra ajándékutalvány kapható!

Vép, Rákóczi u. 6.
Nyitvatartás: H-P: 8.30-17.00 Sz: 7.00-12.00

december 4-én 
17.00 órakor

VÉPEN
a Művelődési Házban.

Foci: az edző nem elégedett
„Egy biztos: nagyon kemény félév, év vár ránk a szereplést
illetően! A tavalyi helyezés elérése -5. hely- ebben az évben
lehetetlennek tűnik!” Utolsó mondataim egyike hangzott így
utolsó jelentkezésemkor! Sajnos félelmeim beigazolódtak! Sőt,
továbbmegyek! A helyzet rosszabb, mint gondoltam! Az első
kilenc forduló a sorsolás tudatában már előrevetítette, hogy az
induláskor nem sok sikerünk lesz! Az előző szezonban ezektől
a csapatoktól – a Kemenesalja kivételével - csupán a Vasvár
ellen volt sikerélményünk, a többiektől oda-vissza veszítet-
tünk!  Ebbe a sorozatba még bekerült a két kieső NB III-as vasi
csapat is! Az esélyek beigazolódtak! Ennek ellenére szinte az
összes ellenfelünk ellen – kivéve Jánosháza - volt pontszerzési
vagy győzelmi esélyünk!  Rábapatyon az utolsó percekben
egyenlő állásnál, óriási helyzetben hibáztunk, a Király ellen a
90. percben még vezettünk, aztán mégis kikaptunk!

Az addig gólt sem kapó Répcelaknak két gólt is lőttünk, de
veszítettünk, Celldömölkön a 90.percben még döntetlenre áll-
tunk, aztán szintén veszítettünk! Aztán az újonc Kemenesalja
ellen végre megszereztük első győzelmünket! Sajnos a tavalyi
Vasvár elleni mérlegünk nem folytatódott, de csak magunknak
köszönhetjük, hogy nem tudtunk pontokat szerezni, a két rúgott
gól ellenére! Ezután kezdtek jönni a nyerhetőnek tűnő
mérkőzések, amelyeken eddig veretlenül vagyunk túl, de a
pontokat tekintve és a mérkőzések alakulását figyelembe véve,

nem vagyok elégedett! A Hali ellen bravúros győzelmet arat-
tunk, majd a Büköt vertük hazai pályán. A Kőszeg ellen 3:1–re
vezettünk, helyzetek sokaságát hagytunk ki mégis pontokat
veszítettünk!(3:3). Szentgotthárdon pontot szereztünk, majd a
Kemenesmagasi ellen hoztuk a kötelezőt! Úgy érzem az eddi-
gi teljesítményünk 150%-os! Ugyan a mérkőzések összképe
alapján akár már 7-8 ponttal is többünk lehetne, de megvannak

a pontveszteségeink okai! Sajnos a bajnokság során több
játékosunk is megsérült, illetve egyéb elfoglaltságok miatt nem
állt rendelkezésre. Ezért nem egyszer, csak egy vagy két csere-
játékos állt rendelkezésünkre, úgy hogy Derdákot is
mezőnyjátékosként kellett bevetni! Több fiatal, ismeretlen
játékos is lehetőséget kapott, akik majd a jövőt jelenthetik!

Az eddig lehetőséget kapó játékosok előtt le a kalappal, ed-
dig erőn felül teljesítettek! Azonban nem mehetek el szó nélkül,
egy-két magát sztárnak képzelő vépi fiatal előtt, akik ahelyett,
hogy teljesítenének, önkényesen cserbenhagyják az amúgy is
ezer sebből vérző csapatukat! Lecserélésüket követően –
fegyelmezetlenségük, felelőtlenségük, a nem megfelelő tel-
jesítmény számonkérése után- önkényesen az ificsapatba
száműzik magukat, mindenféle egyeztetés nélkül azért, mert
ott királynak érzik magukat! Ott nem gond a fegyelmezetlen-
ség, nincs számonkérés, sétálhatnak a mérkőzéseken, sőt még
miattuk félbe is szakadhat mérkőzés! Na, az ilyen játékos, vagy
játékosok nem pályára valók, főleg nem az én, nem a MI VÉPI
CSAPATUNKBA!

Lehet, hogy keményen fogalmaztam, de még nem biztos,
hogy nem lesz folytatása!                                 Marton Róbert
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