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VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

KRÓNIKA
Több mint száz főre

terítettek a szépkorúak
karácsonyán

Több mint százan elfogadták az önkormányzat
meghívását a szépkorúak csütörtöki karácsonyi
ünnepségére. Először a Hatos iskola 3/A osztá-
lya kedveskedett az időseknek a művelődési 
házban: Bősze Éva verseiből adtak át egy 
szép csokorral. Osztályfőnökük, Tancsics Gá-
borné a kőszegi költő Advent című versével 
állt a közönség elé, majd Kovács Péter polgár-
mester köszöntötte a 70 felettieket. 
Beszéde előtt emlékezésre szólította a jelenlé-
vőket: a napokban elhunyt Takács Ernő 
egykori polgármester alakját idézte, aki 
Vépért élt, dolgozott, és aki sajnos az idei 
ünnepségen már nem tudta tiszteletét tenni.
A polgármester üdvözölte a képviselő-tes-
tület tagjait, az önkormányzat dolgozó-
it és a Zmertych gondozási központ dol-
gozóit, akik egész éven át segítik a rászo-
rulókat. 

– Városunkban is felkészültünk a kará-
csonyra, feldíszítettük a karácsonyfát, 
az adventi naptárat és elkészült a terep
a szeretet-vendéglátásra is. Jól gaz-
dálkodik Vép, az idén a legnagyobb 
fejlődést a főtér felújítása jelentet-
te, és összességében sokat tettünk a 
környezet felfrissítéséért – említette 
a városvezető, miközben sorolta az év 
legfontosabb történéseit. Hozzáfűzte azt is: az
idősebb korosztály feladata az, hogy a fiatalabb
generációkat jó tanácsokkal lássa el, segítse. 

Köszönet a munkáért
Az év végén hagyományosan 
közös testületi ülé-
sen értékelik az 
egész évben végzett munkát  Vép és 
Bozzai vezetői. A testületek tagjai 
egyúttal egyperces néma főhajtás-
sal emlékeztek Takács Ernőre, a na-
pokban elhunyt korábbi vépi tanácselnök-
re, majd polgármesterre. (kép)

A két szorosan együttműködő önkor-
mányzat képviselői december 12-én megtár-
gyalták a
soron lévő
hiva ta los
ü g y e k e t ,
majd mint-                        

egy 90
dolgozó-

val együtt ültek fehér asztalhoz, hogy oldott kö-
rülmények közt fogyasszanak el egy finom va-

csorát. 
A résztvevőknek –  közmunkásokig bezáró-

an – előbb Héra-Csizmadia Fanni Bozzai po-
gármester köszönte meg egész évi munkáju-

kat. Kovács Péter vépi városvezető pe-
dig úgy fogalmazott:  a képviselő-testü- 

leti döntés mindaddig döntés marad, amed-
-                   dig a dolgozók meg nem valósítják az

elképzeléseket. – Tehát ahhoz, hogy most
sikeres évet zárhatunk, az annak kö-            

szönhető, hogy a mi elképzeléseinket a
jelenlévők megvalósították. Azok, akik

velünk együtt gondolkodnak azért, hogy
előbbre jussunk, s mindig legyen

valami kis fejlődés itt is, ott is tette hoz-
zá. Erre igen sok példát lehetne mutatni,

ezért minimum megjár mindenki-
nek, hogy az év végén, az utolsó

testületi ülést követő vacsorán egy
koccintással, kellemes hangulat-
ban, őszinte beszélgetés közben
köszönjük meg azt, hogy velünk
dolgoztatok, alkottatok, zárta

beszédét. ( 4. oldal képe)

Egyúttal mindkét polgármester
kellemes karácsonyi ünnepet, boldog

újévet, és jó egészséget kívánt a jelenlévőknek.
-gyz

3. Gyászolunk   •    7. Adventi forgatag   •    9.  Karitász   •    12-13. Mikulás   •    15.  Sport

folytatás a 4. oldalon

folytatás a 2. oldalon
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AKTUÁLIS

Több mint száz főre terítettek 
a szépkorúak karácsonyán

A fiatalok pedig büszkék lehetnek
arra, hogy az előttük járók ilyen

környezetet, várost hoztak létre,

ahol jó élni, lakni. Nézzünk körül, és vegyük észre azokat, akik
magányosak, fogadjuk be őket, melegítsük meg a lelküket – ezekkel a
szavakkal kívánt áldott karácsonyt a maga és a vépiek nevében az
időseknek.

Külön üdvözölte a megjelentek közül a legidősebb hölgyet, a 98 éves
Novák Lajosné Ili nénit; a legidősebb urat, a jövő márciusban kilencvenéves
Maróti Józsefet és Dávid Péternét, aki csütörtökön ünnepelte a születés-
napját. A vendéglátáson kívül ajándékkal – négy-négyezer forinttal – is hoz-
zájárult az önkormányzat a hetven felettiek karácsonyi készülődéséhez. 

VK

2

VÉPIKRÓNIKA

folytatás az 1. oldalról

Vépiek Ikerváron
Az Ikervári Nyugdíjas Klub megalakulásának 35. évfordulóján, jubileumi rendezvényen vettünk részt november
23-án. A művelődési ház aulájában, az Ikervári Nyugdíjas Klub tagjai és  az intézmény vezetője, Pásti József
igazgató, valamint a klubtagok fogadtak bennünket. A jubilánsok egykori használati tárgyaiból, emlékeiből
készült  kiállítást tekintettük meg közösen. Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke  köszöntötte a

rendezvény résztvevőit és
gratulált sikerükhöz. Ezt
követően Fehér Ferenc Iker-
vár polgármestere értékelte
a 35 év eredményeit. Vép
város alpolgármestere, Szijj
Vilmos köszönetét fejezte ki
mint nyugdíjas klubtag,
hogy részesei lehettünk  a
jubileumi rendezvénynek.
Megható volt a “Nagyi
mesélj” betét, melyben a
vépi Hendéné Vali és iker-
vári klubtagok kedvencei
hangzottak el. A mi időnk dalai következtek vacsora közben, és fergeteges tánc-

cal zárult a jubileumi rendezvény. Különös élménnyel váltunk el, mert még maradtunk volna.  
Köszönet mindenért. Si-Vi
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Meghalt Takács Ernő
Szomorú a hír: hosszan tartó súlyos betegség következtében december 9-én a szombathelyi kórházban elhunyt
Takács Ernő ( kép), a rendszerváltás előtti nagyközség két ciklusban volt tanácselnöke. Minden bizonnyal jó oka
volt annak is, hogy a lakosság bizalmából a rendszerváltáskor 1990-ben, 94 százalékos szavazattal újra ő lett
Vép első szabadon választott polgármestere is. Tevékenységét szintén két ciklusban végezte nyugdíjba
vonulásáig. 

Ernő bácsit az önkormányzat saját halottjának tekinti, jelentette be Kovács Péter polgármester, és a 15-i
temetésén Iszakné Koszorús Judit a művelődési ház igazgatója méltatta munkásságát, életét. 

Ezt is elismerte az önkormányzat, amikor Vép város díszpolgárává avatták.

Hogyan tudta mindezt megvalósítani? Személyes adottságaira jellemző volt erkölcsi tisztasága, becsülete, pre-
cizitása, rendkívüli agilitása és előrelátása. Rendet követelt, de nem volt haragtartó. Tervei megvalósítását nem-
csak az segítette, hogy közvetlen kapcsolatot tartott a lakossággal, hanem jó viszonyt tartott a megye vezetőivel,
akik elismerték intelligenciáját. Vallásos emberként példaadó viszonyt ápolt az egyházak képviselőivel,
barátjának tudhatta Erdődy László grófot, és szinte elsőként épített, amolyan testvérvárosi viszonyt az osztrák
Übelbach faluval, mely kitekintést adott sokak számára.

Hogy bírta mindezt erővel, energiával? 1961 óta biztos családi hátteret adott számára tanítónő felesége, Zsuzsa
asszony, aki mélységesen szerette és az utolsó pillanatig ápolta. Imádta gyermekeit, a sajnos korán elhunyt
Tamást, és a jogásszá lett Zsuzsannát férjével, Imrével együtt.

S most megszakadt egy boldog, egyéni és nagy társadalmi értéket teremtő élet.

Ernő bácsi! Nagy hálával tartozunk mindnyájan neked! Emlékedet megőrizzük. Nyugodj békében! Isten veled!
-gyz

GYÁSZ VÉPIKRÓNIKA
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Sokan ismerték, szerették az
1938. december 11-én kispa-
raszti családban született ve-
zetőt, aki az általános iskolát
helyben végezte, majd a
szombathelyi Horváth Boldi-
zsár  Közgazdasági Szakkö-
zépiskolában érettségizett,
később mérlegképes köny-
velő felsőfokú végzettséget
szerzett. Talán itt alapozhatta
meg egyik lényeges tulajdon-
ságát, hogy mindig tudta,
hogy a szükséges fejlesztések
miből és hogyan valósulhat-
nak meg. De ez nem elégí-
tette ki tudásvágyát, mert a
humán oldal is mindig érde-
kelte. Fogékony volt az iro-
dalom, a történelem iránt.
Ezért végezte el a Felsőfokú
Tanítóképző Intézetet. Diplo-
mamunkáját Vép nagyközség
történetéből írta, melynek hat
részlete meg is jelent a Vépi
Krónikában, majd egy kis
könyvben.

Sokoldalúságát több munka-
helyen is kamatoztatta. Volt
belső ellenőr a Szombathelyi
Állami Tangazdaságban, és
főkönyvelő a Vépi MGTSZ-
ben. Aztán a közigazgatás
minden lépcsőfokát bejárta,
majd településvezető lett.

Neki köszönhető az is, hogy
az egykori mezőváros 1989-
ben visszakapta nagyközségi
rangját. Ehhez persze az is
kellett, hogy a megye más te-
lepüléseit megelőzve, veze-
tésével Vépen kiépítették a
földgázvezeték-, a szennyvíz
és csatornahálózatot. Mind-
ehhez járult az utcák újra bur-
kolása, új lakótelepek létre-
hozása. Vonzotta a fiatalokat
az is, hogy megteremtették az
egészségügyi ellátás olyan
rendszerét, melyben két or-
vosi, fogorvosi, és gyermek-
orvosi rendelő is rendelke-
zésre állt. Ezek alapozták
meg a várossá fejődést. 
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JÓKÍVÁNSÁGOK
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VÉPIKRÓNIKA

Köszönet a munkáért
A döntések megvalósítói, akik jó hangulatban töltötték el az időt és fo-
gyasztották el a finom vacsorát. 

folytatás az 1. oldalról

Békés karácsonyt és boldog új
évet minden  kedves vásár-

lómnak és vendégemnek. 
TITOK diszkont

Csider Sándor
Szentestén

Szabadság csöppnyi szigetén 
teremtők magunk vagyunk,
falaink között úgy élünk,
ahogyan mi akarunk.  

Szentestén szobában eszünk,
konyhában nem terítünk,
komódon fenyőfa díszlik,
Jézus vált szót mivelünk.

Idézünk régi karácsonyt,
ízeket, illatokat,
szülőket, nagyszülőt, testvért,
égbe szállt angyalokat.

Jelenünk emlékké érik,    
arannyá nemesedő;
boldog életet ígér,
bíztat a messzi jövő. 
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Régi-új igazgató a művelődési házban
Mint ismeretes, pályázatot kellett kiírni a vépi művelődési ház igazgatói állására, mert lejárt Iszakné Koszorús
Judit ötéves megbízatása. A pályázatra egyedül csak a jelenlegi igazgató jelentkezett, így az önkormányzat a

független szakértői vélemények és az eddig végzett kiváló
munka alapján ismét Iszakné Koszorús Juditot bízta meg
újabb öt évre az intézmény vezetésével.

A képviselők elismerték az eddigi munkáját. Varga
Gyula, Dömötör Gábor, Török Sándor képviselők, valamint
Szijj Vilmos alpolgármester is köszönetét fejezte ki az igaz-
gatónak, aki a szakmai bizottság vezetőjétől, Éles
Krisztinától, – a pályázatot elbíráló NMI Nemzeti
Művelődési Intézet Nkft. Vas Megyei Irodája vezetőjétől –
elismerést kapott eddigi rendkívül sokoldalú munkájáért.
Derdákné Rózsa Hajnalka képviselő elmondta, hogy

szívesen látott volna más pályázatot is a munkakörre, bár támogatja a vezetőt, de a jövőben bővebb éves tervet
és beszámolót kérne a tervezett és végzett munkáról. Kovács Péter polgármester kiemelte: sokrétű és újdonság
számba menő programokat valósítottak meg a városban. A jövőben azt várja, hogy a város régiós szerepét erősítő
rendezvények legyenek, illetve szólítsák meg és vonzzák a rendezvényekbe a fiatalokat is. Iszakné Koszorús
Judit megköszönte a bizalmat, és ígérte: a továbbiakban is a legjobb tudása szerint igyekszik feladatát teljesíteni.
A testület többségi szavazattal, egy tartózkodás mellett az igazgató újabb megbízása mellett döntött.

A testület többek közt elfogadta a településvédelmi, (ennek feltételeiről korábban többször beszámoltunk),
valamint a zajvédelmi rendeletet. Mivel a Tudás Fája Alapítvány tagjai közül lemondott Forstóber Anikó,
helyette Pados Róbertet delegálták, aki már korábban jelezte, hogy évente 150 ezer forintot adományoz az
alapítványnak, hogy jutalmazzák azon diákokat, akik a legtöbbet tették a környezet védelméért. A hulladék, – és
szennyvízszállítással kapcsolatos pályázatokra egy-egy jelentkező volt, közölte a polgármester. A munkával az
STKH, illetve a sárvári Szabó Norbert vállalkozókat bízták meg. Szóba került az is, hogy a nemrég átadott főtér
karbantartására kérjenek fel olyan szakembert, aki a fűnyírástól a fák metszéséig profi módon elvégzi a
teendőket. Erre pályázatot írnak ki. Kovács Péter tájékoztatása szerint a Vasi-Fulltáv Zrt mérnöki tanácsadó cég
tervei alapján a Telekom a korábbi, oszlopokon vezetett távközlési kábeleket optikai kábelekre cserélné. Ehhez
kérik az önkormányzat engedélyét. A testület úgy döntött: amennyiben az oszlopokon lévő kábeleket ugyanott
kívánják cserélni, annak tervezésével egyetértenek. -gyz

TESTÜLETI ÜLÉS VÉPIKRÓNIKA

Zajvédelmi rendelet
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Vép Város
Önkormányzat képviselő-testülete rendeletet alkotott a zaj- és
rezgésvédelem helyi szabályozásáról, mely rendelet 2019.
január 1-jén lép hatályba.

A rendelet értelmében a magántulajdonú ingatlanok
használata során a közösségi együttélés kialakult alapvető
szabálya, hogy tilos a házi,  ház körüli, kerti munkavégzést
szolgáló zajkeltő gépi berendezések használata Vép
településen az alábbi időpontokban: hétfőtől péntekig minden
naptári napon 0:00 órától 8:00 óráig, valamint 20:00 órától
24:00 óráig terjedő időszakban, továbbá szombati napokon
0:00 órától 9:00 óráig, valamint 18:00 órától 24:00 óráig
terjedő időszakban. Vasárnap és munkaszüneti napokon egész
nap.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot arról is, hogy a képviselő-
testület megalkotta a településkép védelméről szóló önkor-
mányzati rendeletet.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
5
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KREATIVITÁSVÉPIKRÓNIKA

A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár
Hétfő:
13,00–1700     Ügyvédi fogadóóra (előzetes 

egyeztetés alapján!)
18,00–19,00    Gyógytorna Ildivel
18,30 Református istentisztelet (a 

hónap első hétfőjén)
19,00 Zumba
Kedd:
16.30–19.30     Foltvarró szakkör (páratlan
héten)
17,30–18,30    Karate
19.00–20.00    Aerobic 
Szerda:

8,00–12,00    Falugazdász fogadóórája
16.00–19.00    Sakk szakkör
17,30–18,00    Színjátszó próba
Csütörtök:
14.00–16.00    Nyugdíjas klub
17,30–18,30    Karate
18.00–19.30    Hastánc Klub 
Péntek: 
17,00–18,00   Hastánc kicsik Jáde Gyöngyöcskéi
18,00–19,00    Gyógytorna Ildivel 
19.00–20.00    Aerobic  

Egyéb programok
2018. december 21-től 2019. január 7-ig 

ZÁRVA
2019. január 11. 11.00 Doni emlékünnepség
január 19. Motoros közgyűlés
január 22. Magyar Kultúra Napja
január 26. Farsangi játszóház

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

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub programjai
jan 10. pótszilveszter a tekézőben
jan 17. Névnap, szülinap,
jan 24. A Magyar kultúra napja / Petőfi/
jan: 31. Előadást hallgatunk, nézünk / videórol/

Adventi játszóház
Ki-ki saját magának is készíthetett adventi koszorút, vagy
egyéb díszt az ünnepi asztalra a karácsonyi játszóházban
november 24-én.
A Koszorús Judit művelődésiház-igazgatótól származó ötlet
sokakat vonzott. Érdekes és kellemes elfoglaltság lett nemcsak
a gyerekek számára, hanem a szülőknek is. Utóbbiak tanulhat-
tak arról, hogy mit, mikor és hogyan kell csinálni, hogy ünnepi
díszbe öltözzön a lakás, a feldíszített fenyőn kívül is. A
gyerekek a gyakorlatban próbálhatták ki kézügyességüket, s
gyönyörködhettek az általuk készített dekoráció szépségében.
A szervezők ehhez minden feltételt megteremtettek. Volt elég
fenyőág, kötöző anyag, színes szalag s papír, no meg gyertya
és szerszámok is a munkához. De még kellemes aláfestő zene
is.

Képünkön Beke Dóra és
Vörös Gréta éppen elké-
szült egy kis koszorúval,
melyet örömmel vittek
haza mint saját alkotást.
Ez az adventi koszorú
bizonyára több lett, mint
az ünnep tárgyiasult esz-
köze: egy kicsit saját el-
képzeléseik és munkájuk
jelképévé is vált, hiszen,
ahányszor rápillantottak,
jóleső melegséget érezhettek.                                        -gyz

Idősek klubja: karácsonyi díszek
Adventre és karácsonyra készülve gyönyörű asztal- és
szobadíszeket, koszorúkat készítettek az Idősek klubjába járó
hölgyek és segítőik. A jó kézügyességgel megáldott 10-12
„mester” minden évben feldíszíti a dr. Zmertych Aurélról el-

nevezett gondozási
központ helyisége-
it. De jutott a közös
munkával elkészült
koszorúból az idő-
sek karácsonyának
ünnepségére, a gyer-
tyából, vagy kis
harangból pedig az
ott pihenő vagy
csak étkező némely
klubtag lakásába is,

mondta Kovács Viola otthonvezető. Ezzel igyekeztek szebbé
és emlékezetesebbé tenni gondozottaik ünnepi mindennapjait.
Még azt is fontosnak tartották, hogy szeretet-vendéglátást szol-
gáló kínáló pultjukat is dekorálják az említett díszekkel.  

-gyz 

6

Haláleset: Fekete Józsefné sz. név:
Berta Margit (1934) Vép, Alkotmány u.
18.  •  Takács József (1955) Vép,
Alkotmány u. 25.   

Anyakönyvi hírek 
Születés: Kósa László és Szabó Eszter
leánya Júlia •  Nagy Szilárd és Horváth
Krisztina leányai: Róza és Eliza ( ikrek )
• Péter József és Szarka Szilvia fia
Dániel  • Ferenczi Péter és Kripta Klára
leánya Hanna
Bozzai: Rozmis Róbert és Pupp
Melinda fia Marcell   
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ÜNNEP ELŐTT VÉPIKRÓNIKA

Ünnepi fényben, forraltbor-illatban az adventi forgatagban
A Vadvirág óvoda Csillagvirág csoportját, a tündéri óvodásokat a Stella Énekegyüttes követte az ünnepibe
öltöztetett, megújult főtéren a november 23-i adventi forgatagban – a szombathelyi művészeti csoport ingyen
vállalta a fellépést, ezzel is támogatva a rendezvényt –, dalaik tényleg az adventra hangoltak.  Utánuk a Hatos
iskola társastánc tanszakos táncosai és a Trilla énekkar lépett színpadra. Aki harapni- vagy innivalóra vágyott a

műsorszámok között, az
körülnézhetett a forgatag-
ban – talált forralt bort,
forró teát, lángost, a Nefe-
lejcs Nyugdíjas Klubnak
köszönhetően rengeteg
palacsintát, a cukrászina-
sok standjánál sütiket is.
A szülői közösség tagjai is
készültek házi sütivel, és
helyben sütötték a lán-
gost, ami nagyon jól fogy-
ott.  Szalai Lajos, a Vépi
Polgárőr Egyesület elnöke
volt a forralt bor és a tea
felelőse.  A szülői közös-
ség tagjai hálásak Kajcsos
Istvánnak és a GAMESZ
dolgozóinak a sok segítsé-
gért, az előkészületekért,

a fényben pompázó főtérért. Kovács Attilának, aki nem kért pénzt a hangosításért, és Iszakné Koszorús Juditnak
is, aki a rendelkezésükre bocsátotta a pavilonokat.

Aki vásárfiára vagy ajándékra vágyott, az választhatott az ikervári kosárfonó, Hegedűs Lászlóné termékei,
Dancs Lászlóné gyöngyhorgolással készült ékszerei, Tóth Anett horgolt díszei, Szabó Szilvia varrott használati
és karácsonyi dísztárgyai közül. Balogh Szilvia adventi koszorúi, grincsfái, asztaldíszei, Kiricsiné Vali néni
kukoricacsuhé babái, az Idősek Klubja horgolt kincsei és a Gájer Méhészet mézei, méhviasz gyertyák, díszei is
szerepeltek a következő standok kínálatában. A rendezvény bevételét – mintegy 180 ezer forintot – hagyo-
mányosan jótékony célra szánják a szervezők, a Hatos iskola szülői közössége. Az idén hat család érintett, őket
támogatják az összeggel, ahol az egyik szülő már nem él, és legalább egy gyermek az általános iskola tanulója.

- VK

7

Kellemes karácsonyi ünnepeket

és békés, boldog új évet kívánnak

a város minden lakójának 

az önkormányzat

vezetői és dolgozói,

valamint a Vépi Krónika 

munkatársai
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KÖSZÖNTÉSVÉPIKRÓNIKA

Szépkorú köszöntése
90. születésnapján köszöntötte
Beke Ferencnét Kovács Péter pol-
gármester december 1-jén. A vá-
rosvezető kis ajándéka és virág-
csokra mellett átadta Orbán Viktor
miniszterelnök emléklapját is az
ünnepeltnek. A kormányfő kife-
jezte a nemzet köszönetét Mariska
néninek a hosszú évtizedek alatt
végzett tevékenységéért és további
jó egészséget kívánt neki.

Mariska néni viszonylag jó
egészségnek örvend, étvágya jó:
senki nem mondaná meg korát.
Egyedül él ugyan, de unokái –
Adrienn és Ramón – szerint örök-
mozgó és jó dolgos. Ha kel,l füvet
nyír, kertet gondoz, takarít, süt-főz.
Ha kell, kisebb javításokat is
elvégez a ház körül. Emellett ol-
vas, rádiót hallgat, kötöget. Ezek
után természetes, hogy Szombat-
helyre jár templomba, hogy egyút-
tal a temetőbe is kimenjen szerettei
sírjához. 

A fiatalos mozgású, mindenre
emlékező idős hölgy ’84 óta
nyugdíjas. Imádja két dédunokáját,
a hatéves Jázmint és a 22 éves Dá-
vidot, akik ugyan a megyeszékhe-
lyen laknak, de a család többi tag-
jával együtt sokszor látogatják.

Idén karácsonykor is együtt
mennek egy fürdőre, hogy ott,
együtt töltsék az ünnepnapokat. Ez
egyben közös ajándék is lesz,
tudtuk meg.

Mariska néninek olvasóink
nevében is további jó egészséget
kívánunk!                            gyz   

8

Önkormányzati nyugdíjasok
találkozója

Hagyományos rendezvényen vendégelte meg november 29-én az önko-
rmányzat korábbi, ma már nyugdíjas alkalmazottait. Kovács Péter pol-
gármester köszöntöt-
te a megjelenteket,
akiknek egyúttal be is
mutatta a Vadvirág
Óvoda új vezetőjét,
Kovácsné Halász
Évát.

Az alkalomból a
Hatos két diákja,
Nagy Regina (2.o) és
Várnai Roland (4/A)
jópofa mesével, történettel szórakoztattak, majd a városvezető biztatta
kötetlen beszélgetésre, élmények egymás közti megosztására a megje-
lenteket. Örömmel tudatta, hogy ötödik csoportot kellett indítani az
óvodában, és az idén is két első osztály is indult a Hatosban. Ez azt
jelenti, hogy nemcsak jól működnek az intézmények, hanem nő a
gyermeklétszám. Jól működnek a város más intézményei is. Örömmel
említette, hogy kézzelfogható a fejlődés, melyet az is bizonyít, hogy
felújították a főteret, melyben láthatóan gyönyörködnek a lakosok.
Számadatokkal bizonyította, hogy Vépen mára megállt a lakosság
fogyása, vagyis jelenleg 3327 állandó lakos van. Azonban az 1172
ingatlanra csak 2,8 fő jut ingatlanonként. Ez azt mutatja, hogy megszűnt
a nemzedékek együtt élése, a fiatalok mégis önálló lakásra vágynak.
Ennek segítését kell a város vezetésének megoldani, hogy helyben
maradjanak, tette hozzá Kovács Péter.

A résztvevők a falatozás és kortyolgatás után kellemes légkörben
töltötték a délutánt.       -gyz  

Békés karácsonyi 
ünnepeket és boldog
ú j  éve t  k í vánok 

minden vásárlómnak.
Pálma virágbolt,

Varga Tamás és 
családja

2018 decemb_2017 maj  2018.12.15.  15:57  Page 8



EGYHÁZ VÉPIKRÓNIKA

Karitász teadélután: a szeretet erőt ad
Megtelt a művelődési ház nagyterme a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász vépi csoportjának hagyományos
Szent Erzsébet-napi teadélutánján, december 1-jén.( nagykép, benne Savanyó Rebeka, Tamás atya)

A szervezet jótékonysági ren-
dezvényén Németh Tamás plé-
bános megköszönte a csoport
vezetőinek –  köztük Tóth Henri-
ettnek – és tagjainak nemcsak
ennek a rendezvénynek az előké-
szítését, hanem egész évi mun-
káját. Kiemelte: a szeretet erőt ad,
s győz mindenek felett. Ám az
igazi értékét akkor mutatja meg,
amikor a szürke hétköznapokon is
lehet számítani arra, hogy vannak

értünk dobogó szívek, akik odafigyelnek, hogy kinek, mikor és miben kellene segíteni. Nem kell szólni,
észreveszik, lehet rájuk számítani, mondta. Tamás atya megköszönte a vendégeknek is, hogy jelenlétükkel támo-
gatják ezt a csodálatos kezdeményezést. Azt kérte mindenki számára a Jó Istentől, hogy mindig legyen mellet-
tünk egy vagy több ember, aki átsegít a nehézségeken és biztosítja, hogy a szeretet győzzön minden felett.

A teadélután műsorában fellépett a Vadvirág óvoda Csillagvirág csoportja, majd Árpádházi Szent Erzsébetről
szóló verset/történetet adott elő Sági Józsefné, Lakics Istvánné Éva és Hende Lajosné Vali. Tóth-Vásárhelyi Ica
pedig az Áve Mariát énekelte el, majd „ A szívem visz tovább” című dallal emlékezett dr. Tóth Zoltánnéra, a
csoport egykori vezetőjére is. Savanyó Rebeka –  Molnár Dávid kíséretével – egy rapszódiát adott elő. Majd le-
vetítették az Egyházmegyei Karitász ölbői, Szent Miklós gyógynövény feldolgozójáról készített videót.

A rendezvény finom harapnivalóval, itókákkal, süteményezéssel és kellemes beszélgetéssel zárult.
-gyz 
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Egyházközségünk karácsonyi és januári programjai
December 24-én, délután 4 órakor kezdődik a karácsonyi misztériumjáték, az ún. "Jézuskavárás". 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 vasárnapi miserendet tartunk, azzal a kivétellel, hogy az este 1/2
6 órakor kezdődő szentmise elmarad. December 26-án, Szent István vértanú ünnepén is reggel 8 órakor tartunk szentmisét.
December 27-én, csütörtökön, Szent János apostol ünnepén egész napos Szentségimádást tartunk 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 Képviselőtestület tagjainak és a ministrán-
soknak a közös imaórája, majd 1/2 6 órakor szentségeltétel és szentmise lesz. A szentmise után borszentelést tartunk Szent
János apostol és evangélista közbenjárását kérve. December 31-én, hétfőn az este 1/2 6 órakor kezdődő szentmisében adunk
hálát az elmúló 2018. esztendőért, annak minden áldásáért és kegyelméért. A szentmise végén felajánljuk községünket Jézus
Szentséges Szívének és a Boldogságos Szűzanya Szeplőtelen Szívének. Január 1-én, Újév napján a Boldogságos Szűz
Máriát, Isten Anyját ünnepeljük. Ezen a szép ünnepen reggel 8 órakor és este 1/2 6 órakor kezdődnek a szentmisék. Január
4-én, pénteken Vízkereszt ünnepe lesz. Január 13-án, vasárnap 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 rózsafűzért imádkozunk, majd a szentmise keretében ünnepélyes
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 ájtatosságokon! 
Hálásan és Isten áldását kérve munkájukra köszönöm meg a Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI pedagógusainak és
tanulóinak az adventi időben és a karácsonyi ünnepkörben nyújtott áldozatos, erőt és energiát nem kímélő segítségét,
szolgálatát! Szerető szívük gazdagságát osztották meg a szegény, szeretetet éhező testvéreikkel.
Boldogan foglalom hálás imáimba mindazokat, akik munkájukkal, anyagi támogatásukkal, jó tanácsaikkal és
imáikkal segítették egyházközségünket 2018. évi tervei és feladatai megvalósításában!
Városunk minden lakójának szeretettel kívánok kegyelmekben, boldogságban gazdag ünnepeket és Isten
áldását az előttünk álló új esztendőre! Németh Tamás plébános
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ADVENTVÉPIKRÓNIKA
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Meggyújtották a gyertyákat az adventi koszorún
Készítsük fel lelkünket és szívünket karácsonyra, a legszebb ünnepünkre, mondta Kovács Péter polgármester,

amikor meggyújtotta a nemrég felújított főtér közepére
helyezett adventi koszorún az első gyertyát. S felhangzott az
” Ó jöjj, ó jöjj üdvözítő” című templomi ének. A négy méter
átmérőjű díszt ezúttal is a helyi agrár-szakképző iskola diák-
jai készítették Fazekasné Marton Mónika tanárnő irányí-
tásával, a gyertyákra a négy mécsest Varga Gáborné ado-
mányozta.(kép)
A vasárnap reggeli szentmise után sokan jelentek meg az
ünnepi gyertyagyújtáson. A városvezető megemlítette, hogy
az egész várost feldíszítették a karácsonyvárás jegyében. A
Szombathely felőli városkaputól, a főúton teljesen végig
világító díszeket helyeztek el, s már 16-án megkezdődik az
immár hagyományos szeretet-vendéglátás is, mely 22-ig

tart. Ilyenkor mindig forralt borral, teával, zsíros kenyérrel látják vendégül az ünnepről és szeretetről beszélgetni
vágyókat. A polgármester bejelentette: jövőre megkezdik a téren lévő, műemléki védettségű, de leromlott
állapotú Mária-szobor felújítását. Ennek költségeihez adományokat is várnak a lakosságtól.
A kis ünnepség végén Iszakné Koszorús Judit, művelődésiház-igazgató szavalta el Túrmezei Erzsébet: Szüzek
az éjszakában versét.                                             -gyz

Különleges gyertyagyújtás a Hatosban
Egy Boldog Iskolában a szeretet, a közös együttlét alapvető érték. Ezt tettük akkor is, amikor az iskola adventi
koszorújának gyertyáit gyújtottuk meg. 4 héten keresztül különleges műsorral kedveskedtünk a diákoknak, a
pedagógusoknak. Az elsőn pirosba öltözött gyermekek várták, hogy egy igazi karácsonyi flashmob résztvevői
legyenek Dávid Lucával és Dávid Kornéllal. Egy közös dal, amiben több mint 200 tanuló énekelt együtt.
Megtapasztalhattuk ismét a zene, az éneklés csodálatos összetartó erejét. 

Egy másik gyertyagyújtás alkalmából felavattuk az iskola új elektromos zongoráját Boda Borbálával és a
Trilla Énekegyüttes karácsonyi dalaival. Majd verseket, megható történeteket hallgatunk a dráma szakkörös tanu-
lóktól, végül a bozzai diákok betlehemi műsorával égett a 4. gyertya is a koszorún. A reggeli meghitt pillanatok
egy varázslatos világba repítettek bennünket, igaz csupán néhány percre, de örök emlék marad.          

-m.k.

Tudás Fája: nyertes pályázat
Nagy öröm érte a Tudás Fája Közalapítványt. Pályázatot nyújtottunk be Szemléletformálási programok c. fel-
hívásra,  a KEHOP-5.4.1-16- 2016-00585 azonosítószámmal nyilvántartott pályázaton. A(z) ITM Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője, a benyújtott pályázatot
4 940 000 Ft összegű  támogatásra érdemesnek  ítélte. A 2019-es év igazi meglepetést tartogat a Hatos Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak, akik a nyereményt kapják. Hajrá Hatosok! 

Molnár Krisztina az alapítvány elnöke

A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola JANUÁRI programjai
Január 3. – Első tanítási nap /A hét csütörtök/   •  Január 11. 11:00 – Megemlékezés a Don kanyarban elesettekről
/Művelődési Ház/   • Január 19. 9:00 – ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁS   •  Január 19. 10:00 –
Központi írásbeli felvételi a 8. osztályosoknak    • Január 21. 17:00 – Szülői értekezlet a 7. osztályos tanulók
szüleinek /Határtalanul pályázattal kapcsolatban/  • Január 24. 8:00 – Osztályozó vizsgák a magántanulóknak
•   Január 25. – I.FÉLÉV VÉGE     • Január 28. – II. FÉLÉV KEZDETE      • Február 1. – Félévi
bizonyítvány osztás       • Február 1. 16:00 – A Művészeti Iskola Félévi Záró rendezvénye
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KÖLTÉSZET VÉPIKRÓNIKA

Csider Sándor könyvbemutatója
Melegséget, kedvességet hozott, szeretetet sugárzott Csider Sándor –  sokunk tanítója, ismerőse és barátja
november 22-én –, amikor a művelődési házban bemutatta „Karácsony éjjelén” című, immár harmadik önálló

verseskötetét, melyben összesen 64
gyöngyszem sorakozik. (kép)
Mosolya, nyugodt, bársonyos hangja,
az emberek egymásra utaltságában és a
teremtőben hívő egyénisége ugyanúgy
lenyűgözte nagyszámú hallgatóságát,
mint a mostani, általa felolvasott több
verse, melyek a legnagyobb ünnep, a
szeretet lényegét tükrözik.    

A költővé érett egyéniség egyetemi
docensként vonult nyugdíjba a
Berzsenyi Dániel Főiskoláról, illetve a
Savaria Egyetemi Központból. A
kötetről ajánlásában Benke Éva
Radnóti díjas tanár ezt írta: - Jókor
veszi kézbe az olvasó ezt a szép kis
kötetet. Jókor, „mert beköszönt az
ünnep”, írja József Attila. 

Benke Éva hozzátette: – A szerző doktori disszertációjának volt tárgya az ünnep mibenléte. A karácsony
kiemelt jelentőségét bizonyítja  a kötet minden sora, felmutatva a kinti világ és belső történéseink közötti össze-
függéseket. Ilyenkor válik világossá és megvalósíthatóvá az az egyszerű igazság, hogy jónak lenni és jót tenni
jó! A versek szinte diktálják üdvözlőlapjaink szövegét, karácsonyi jókívánságainkat: „Küldök áldott ünnepet,/
sötét helyett fényeket,/szürke égnek kékítőt,/embereknek békítőt.” -  Fogadjuk szívesen!

A művet kiadó Yeloprint ajánlásában pedig az szerepel, amiről meggyőződtünk abban a másfél órában.
Vagyis: karácsonyi ajándékot kaptak a jelenlévők. Az év talán legszebb napjára készült versek a születő Jézust
köszöntik. Hozzá fohászkodik a szerző, aki a téli tájakon is a szeretet útját járja. Varázsküszöböt átlépve vezet
az ünnep szent terébe, ahol „angyal és ember együtt nyitja/menny és föld kulcsos kapuját”. Megelevenedik a
múlt és átélhető közelségbe kerül a boldogságot ígérő jövő. És a magasztos gondolatokat tartalmazó versek
játékos egyszerűséggel szólalnak meg.
Köszönjük: boldogabbak, gazdagabbak lettünk!                         gyz

Boldog karácsonyi
ünnepeket  

és  eredményekben gazdag 

új  évet  kíván a

VASBER Zrt.

Pálfalvi Nándor 
Karácsony 

Karácsony ünnepén 
az a kívánságom.
Legyen boldog mindenki
ezen a világon.
Itt is, ott is mindenütt
legyen olyan béke,
mint amilyen bent lakik
az emberek szívébe.

Pálfalvi Nándor versével
szeretnénk  mindenkinek békés és
boldog karácsonyt kívánni 

GyZ, VaRya, BTK

11
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ISKOLAVÉPIKRÓNIKA

Itt a Mikulás, 
Nagy tömeg várta a felújított főtérre idén először érkező Mikulást, aki rénszarvasos szánkó helyett kénytelen
volt a „nyári szerelékkel”, hintón érkezni, december 6-án este.

Nehéz volt eldönteni, hogy kik voltak
többen: a legjobban érdekelt
gyerekek, vagy a szülők, nagyszülők.
Csak az biztos, hogy a hintóról leszáll-
va még látszott egész alakjában a
nagyszakállú, de aztán szinte eltűnt a
tömegben. (kép) Mégis át tudta adni a
hőn áhított ajándékokat a kicsiknek,
akiket kedves hangja megnyugtatott:
hohohó: itt vagyok,,,, és jövőre is
eljövök hozzátok!           

Mint kiderült, az idén többet kel-
lett dolgoznia a jó öreg Mikulásnak,
aki nemcsak a baba-mama klubba, az
óvodába, az általános iskolába, hanem
a DASZK-ba is elment, hogy a jó
gyerekeket megjutalmazza. El is

fáradt rendesen a nagyszakállú, mire
kiosztotta a megérdemelt ajándékokat a
gyerekeknek.

Különösen elérzékenyült a jóságos
Mikulás bácsi, amikor a baba-mama klub-
ban mintegy 90 apuka, anyuka bemutatta
neki a legkisebbeket, akik még talán csak
most láttak életükben először ilyen messzi
földről érkezett nagyszakállút. És nemcsak
ölébe vette őket, (kép) hanem még
ajándékot adott mindenkinek. Volt ugyan
olyan baba is, aki félelmében pityergett

kicsit, de örült a szaloncukornak, a pici
csokimikulásnak és a mandarinnak, mely a
jótékony GAMESZ-tól került a puttonyba.
Egy anyuka szerint azért is fontos az ilyen
közös rendezvény, mert ugyan otthon is
leteszi az ajándékot a Mikulás, de mégis
más, ha találkozni is lehet vele. 

Az óvodában
"Itt kopog, ott kopog, megérkezett
Télapóka"...
Izgatott beszélgetéseket, néha kicsit aggódó
kérdéseket hallottunk már reggel óta a
gyerekek között, nagyon várták a Mikulás
érkezését. 

12

Itt a Mikulás, 
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A  Mikulásnak szánt versikéket, dalokat szívből  mondták, énekelték. Csengettyűszó jelezte, hogy megérkezett,
és végre betoppant közénk. A bátrabbak hangos köszöntéssel fogadták, a kisebbek megilletődve nézték piros
ruháját, hosszú ősz szakállát. A Mikulás kedves szavakkal köszöntötte a gyerekeket és ők lelkesen mondták,
hogy egész évben jók voltak!
Versekkel, dalokkal kedveskedtünk neki, amit dicsérettel köszönt meg.
Minden gyermek kapott ajándékot, bátran átvették és megköszönték. A Bóbita Egyesület kifestővel és
csokoládéval lepte meg a gyerekeket, az apró ajándékok pedig az óvónénik és a dajka nénik kreativitását
dicsérték.
"Jövőre újra eljövök" búcsúzott a Mikulás.

Áldott, békés Karácsonyt és sikerekben gazdag Új esztendőt kívánunk a város minden lakójának!   
Vadvirág Óvoda dolgozói. Kovácsné Halász Éva intézményvezető

A vépiek támogatásával megérkezett a
Mikulás a kórházba is 
Az Infektológiai Osztályon betegeskedő gyermekek és
szüleik nevében, ezúton szeretném megköszönni mindazon
vépi lakosoknak, akik hozzájárultak a kicsik részére történő
jótékonysági gyűjtéshez. Városunkból hihetetlen és elké-
pesztő mennyiségű játékot, csokit és egyéb édességet sike-
rült eljuttatni, valamint az összefogásunkkal, segítség-
nyújtásunkkal, támogatásunkkal erőt, rengeteg energiát
tudtunk adni a gyógyulni vágyó kisgyermekeknek. 
Köszönjük ezt a csodálatra méltó megmozdulást! 

Áldott, békés, meghitt ünnepeket kívánunk!
Derdákné Rózsa Hajnalka

Adventi kalendáriumból ajándék
A nemrég felújított főtér színpadán helyezték el azt a hatalmas adventi naptárt, melyből naponta kaphattak
ajándékot az óvodások. Az ötletet hat éve találta ki
Kovács Péter polgármester. Készüljön egy hatalmas
adventi kalendárium a Városháza elé, melynek fiókjaiból
édességet, kis ajándékokat vehetnek ki a gyerekek
decemberben. 

Az első ajándékokat az idén is ebből kaphatták meg a
kicsik éppen december harmadikán (kép) Kovács Péter
polgármester köszöntötte egy karácsonyváró verssel az
óvoda legkisebb lakóit. A csöppségek tágra nyílt sze-
mekkel csodálkoztak rá a kis ablakokra, melyek mögött a
cipősdobozok sok-sok ajándékot rejtegettek. Idén az első
alkalommal, mindjárt három ablak is nyílt 15 kisgyermek
nagy-nagy örömére. Köszönetképpen énekeltek és verset
is mondtak a gyerekek. Ez az öröm kíséri az advent
napjait a városban, köszönhetően a minden eddiginél
több adományozónak. Tárd ki a szívedet, hogy gyer-
mekeink ablakot nyithassanak! lehetne az akció jel-
mondata.    - gyz

13
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Polgármesteri napló
2018.11.19 Veteránmotoros kiállítás
2018.11.21 Óvoda szülői értekezlet
2018.11.22 Magyar Falu Program 

ismertetése a megyeházán
Csider Sándor könyvbemutatója

2018.11.23 Kisvárosi polgármesterek 
találkozója Bükön

Kulcsárné Nagy Ildikó nyugdíjas 
búcsúztatója

16:00 Adventi forgatag
2018.11.27 Testületi gyűlés
2018.11.29 Önkormányzati nyugdíjas 

találkozó
2018.11.30 ThreeT turisztikai pályázati

megbeszélés a megyeházán
2018.12.01 Beke Ferencné, Alkotmány 

u. 58. 90 éves
Karitász Erzsébet–nap

2018.12.02 Adventi első gyertya
2018.12.04 Elektromos töltőállomás 

bemutató Szombathelyen
2018.12.04 Baba-mama mikulás
2018.12.06 Egészségnap a nyugdíjas 

klubban
Városi mikulás a főtéren

2018.12.08 Foci évzáró
2018.12.09 Adventi második gyertya

Mikulás az óvodai szülők 
szervezésében a kultúrházban

2018.12.10 Szeretet–vendéglátás 
Bozzaiban

2018.12.11 TÖOSZ vezetőségi gyűlés 
Budapesten

2018.12.12 Évzáró közös testületi 
ülés

2018.12.13 Szépkorúak karácsonya

˙ Ä w É à à ?  u ° ~ ° á  ~ t Ü ö v á É Ç ç |  ≤Ç Ç x Ñ x ~ x à  ° á  u É Ä w É z  Ø }  ° ä x à
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Kellemes karácsonyi  ünnepeket  é s  
boldog új  évet  k ívánunk minden  
meglévő é s  leendő vendégünknek.

A Mad Mex várja a mexikói ízvilág kedvelőit!
Tradicionális specialitások mellett, a magyaros konyha remekeivel és 

pizzákkal várjuk vendégeinket!

H-9751 Vép, Kassai u. 73. • Tel.: 0036 94 543 039 •  www.mad-mex.hu • info@mad-mex.hu

Álláshirdetés
A Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda
pályázatot hirdet óvodapedagógus
munkakör betöltésére. Részletek a
kozigallas.gov.hu és a www.vep.hu
oldalakon.
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Bemutatjuk az új óvodavezetőt
Rengeteg elképzelése van, ezzel együtt a kollégái ötleteire is hagyatkozik az intézmény jelenét és a jövőjét
illetően Kovácsné Halász Éva (kép), a Vadvirág Művészeti Óvoda új vezetője, aki a család-
jával együtt már 14 éve tervezte, hogy Nyugat-Magyarországra költözik Csongrád
megyéből.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Csanádpalotáról pályázott, és nyert. Fogadtatásáról
elmondta: nagyszerű közösségre találtam Vépen. Könnyen barátkozom, de a kollégáim
fogadókészsége nélkül nem működne így a beilleszkedés. November 12-én, amikor meg-
érkeztem az első napon délután már maratoni nevelési értekezletet tartottunk. A kollégák
kitartóan hallgatták az elképzeléseimet, támogatásukról biztosítottak. Hozzátette még: az
idősebbek és a fiatalok is partnerek. Már az érkezése előtt arra kérte őket, írjanak magukról és ötleteikről. Ezért
is érkezett felkészülten az értekezletre, és úgy érzi, már ott sok volt az egyezés az ő és a kollégái elgondolásai
között. Művészeti óvoda lévén fontosnak tartja ennek erősítését. Első lépésként a délutáni tevékenységeket
bővítették ki. Párosával – összesen nyolcan – dolgoznak majd az óvodapedagógusok: koordinálják a rajz- és a
tornaovi, a dráma- és a kézműves foglalkozásokat. Az egyikük a felzárkóztatást erősíti, a másikuk pedig a tehet-
séggondozást. Szerveznek hagyományosan óvodabált is a szülői közösséggel. Eztán összevont szülői értekez-
leten is bemutatkozott az új vezető. Hangoztatta például, hogy fejlesztő és hagyományőrző munkaközösség
létrehozását tervezi. És azt is, hogy igyekeznek minden jó dologba bekapcsolódni: szoros kapcsolatot
szeretnének a művelődési házzal, az iskolával akár közös programokkal is. Tizenheten dolgoznak most az
óvodában, a nyugdíjba készülők helyére óvodapedagógusokat keresnek. Kovácsné Halász Éva bízik abban, hogy
a bölcsődepályázat is megvalósulhat.                                     –VK

Foci: kitűnő eredmények
Sikeres szezont teljesítettek a Vépi SE focistái, így minősítette a csapatok munkáját a december 8-i értékelő jó
hangulatú közgyűlésen Németh Attila elnök, illetve minden vezető (nagy képben a portrék). 
Az alkalommal egyperces néma felállással adóztak a nemrég elhunyt Takács József emlékének, aki korábban

felejthetetlen csapattársuk volt.
A labdarúgók is hozzájárultak a Markusovszky Kórház
Infektológiai Osztálya részére szervezett gyűjtéshez,
melyet  a záró vacsorán Derdákné Rózsa Hajnalka
képviselőnek adtak át továbbításra.

Török Richárd, a nagycsapat edzője elmondta: a
bajnokságban elért ötödik hely annak is következménye,
hogy a heti három edzés, melyen átlagosan 12-16 játékos
vett részt, megalapozta a sikereket. Kialakult egy közös
gondolkodás, és az elért sikerélmény hatására az utolsó öt
meccs győzelmet hozott. Kis szerencsével a második
helyen is végezhettek volna. Tehát: ha van hited, akkor
meg tudod csinálni,  mondta. A tavaszi felkészítés január

22-én kezdődik a söptei műfüves pályán, illetve a gépész tornacsarnokában. Az edzőmérkőzéseket pedig osztrák
és hazai csapatokkal játsszák, tudtuk meg. Az edző szerint nem elérhetetlen tavasszal, a dobogós hely sem.

Pajor Tamás szakosztályvezető úgy látja: a labdarúgás minden szintjén meg tudták teremteni a feltételeket,
így Vépen ma élményszámba megy a meccsre járás. Az utánpótláscsapatok edzői – Dancs Zoltán és
Baumgartner Bálint – szerint végre futballra jellemző mérkőzések voltak úgy, hogy 0-1-ről is tudtak fordítani,
melynek szerintük is alapja a jó edzéslátogatás, az ott tanultak valóra váltása. Nagy Zsolt labdarúgó megköszönte
azt a 2-3 évet, melyet a csapatban töltött, s bejelentette: a fővárosban folytatja pályafutását. 

Kovács Péter polgármester szurkolóként együtt gondolkodó, mintegy igazi családnak látja a csapatokat. Ez
az összefogás hozta meg az eredményes és sportszerű játékot, melyet ezúttal is megköszönt. Hozzátette: az
önkormányzat továbbra is támogatja a sportegyesületet, melynek tagjaitól azt kérte: továbbra is találjanak
élményt a játékban, mely a sikerek alapja. 
Az értékelések után vacsorával vendégelték meg a csapatok tagjait.       -gyz    
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Vépi Krónika (Vép Város Önkormányzatának lapja)   •   
Kiadó: Vép Város Önkormányzata  székhelye: 9751 Vép, Rákóczi utca 8.  (onkormanyzat@netkabel.net)  

•   Digitálisan elérhetőa www.vep.hu oldalon   •  Felelős kiadó: Kovács Péter polgármester    •    Lapzárta: minden hónap 15-én •   ISBN 2060-1832    

Megjelenik: 1200 példányban   •   Felelős szerkesztő: Györe Zoltán (gyorez@gmail.com)    

Békés, boldog karácsonyt 
és sikerekben gazdag 

új esztendőt kíván
Tóth István kereskedő 
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