
Hatos-névadó: húszéves jubileumi ünnepség

Megyei patikanap Vépen
A betegek jelentős része gyakran nem tartja be az
orvos által javasoltakat, a felírt gyógyszereket nem az
előírás szerint szedik. Ez a gyakorlat jelentősen kor-
látozza a gyógyszeres terápia eredményességét. Ezért a
gyógyszerészek célja, hogy javítsák a betegek gyógy-
szerhasználati együttműködését minden érintettel,
mondta a 15. Országos Patikanap megyei megnyi-
tóján a vépi Salvator gyógyszertárban, Dr. Binó
Györgyné, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Vas
Megyei elnöke.

A statisztikák szerint hazánkban tavaly 170 millió
receptet váltott ki 2,4 millió páciens. Mivel a gyógy-
szerészek az utolsó láncszem és kontroll az egész-
ségügyi ellátásban, ezért fontos szerepük van a helyes
és eredményes terápia elősegítésében, követésében.
Tanácsaikkal azt is elősegíthetik, hogy a lakosságnak
sikeresebb együttműködése alakuljon ki az
orvosokkal is, tette hozzá a kamarai vezető.

Hazánkban másfél évtizede, mindig június első
szerdáján rendezik meg a patikanapot. Ilyenkor a
gyógyszertárak jelképesen kitárják kapuikat, hogy a
nagyközönség betekinthessen a gyógyszerészek min-
dennapi tevékenységébe. Ezúttal a vépi gyógyszertár-
ban – mely Kenéz, Pecöl, Tanakajd, Vasszécseny,
Nemesbőd, Vát és Ölbő lakosságát is szolgálja – a
látogatók megismerkedhettek a gyógyszerkészítés
háttérmunkájával. 
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Évek óta javul a közbiztonság
Évek óta javul a közbiztonság Vépen és környékén,
melyet a bűnügyi statisztikák is alátámasztanak, mondta
Kovács Péter polgármester a Bozzai képviselő-testület-

tel közösen tartott ülés első
pontja, a közrend és közbizton-
ság helyzetéről szóló beszá-
moló tárgyalásán, május 30-án.     

Véleményével egyetértett
Héra-Csizmadia Fanni, Bozzai
polgármesterén kívül, dr. Gu-
lyás Ferenc (kép) rendőrez-
redes, szombathelyi járási ren-

dőrkapitány is. 

KRÓNIKA

folytatás a  2. oldalon folytatás a 6. oldalon

folytatás a  3-4. oldalon
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Évek óta javul a közbiztonság
Utóbbi elismerően szólt a környékbeli települések vezetőiről és lakosságáról, akikkel együttműködve bármit
meg tudnak oldani, tette hozzá. Egyúttal megköszönte a városvezető felajánlását, mely szerint a vépi önkor-
mányzat vállalja, hogy a szükséges anyagokat megvásárolják a rendőrségi iroda belső felújításához. Kovács
Péter kiemelte, hogy az eddiginél is nagyobb figyelmet kell fordítani a külterületi hulladéklerakás megelőzésére,
az elkövetők példás megbüntetésére. Ebben a munkában segítenek a polgárőrök és az önkéntes tűzoltók. A két
polgármester és Varga Gyula képviselő is megköszönte az említett szervezetek tagságának kiemelkedő
munkáját, melyről külön napirendben is tárgyaltak. Derdákné Rózsa Hajnalka vépi képviselő ismét fokozott
traffipaxos ellenőrzést kért, mert ennek hiányában újra nagy sebességgel halad át a közlekedés a város átvezető
útjain. (Pár nap múlva meg is jelent a „háromlábú” a Szent Imre utcában. Köszönjük a gyors intézkedést.)

Az ülésre meghívták a háziorvosokat is, akik ugyan elkészítették beszámolójukat, de dr. Garda Károly gyer-
mekorvoson kívül a többiek nem jelentek meg a tanácskozáson. Dr Tüske Zsuzsanna háziorvos előzetesen beje-
lentette, hogy nem tud részt venni a testület ülésén.  Az I. körzet háziorvosa és a fogorvos nem jelezte előzetesen
távolmaradását, ezért a testület úgy határozott, hogy a későbbiekben előre egyeztetett, olyan időpontot kérnek
az orvosoktól, amikor ők is részt tudnak venni tevékenységük megtárgyalásán. 

Garda doktor beszámolt arról, hogy orvosi tevékenységével ugyan nincs probléma, de még mindig vannak
olyan lakosok, akik a KRESZ tiltása ellenére beállnak a rendelő elé. Ezzel akadályozhatják a mentő behajtását.

Bejelentette: a bölcsőde építéséhez átutalt
iparűzési adóját kéri, hogy a leendő
bölcsőde felszerelésére fordítsák. Kovács
Péter és Héra-Csizmadia Fanni polgár-
mesterek ezúttal is megköszönték Garda
doktor több évtizedes lelkiismeretes mun-
káját, és a gyermekorvosi ügyeleti ellátás
során tett intézkedéseit. Kovács Péter
bejelentette: a Magyar Falu programban
pályáznak a rendelő felújítására.    

A 33 napirendi pont megtárgyalása
kapcsán (képünk), többek közt módosítot-
ták a tavalyi költségvetési rendeletet,
melyet az eltelt idő során történt változá-
sokhoz igazítottak. Eredicsné Horváth
Lenke pénzügyi osztályvezető előterjesz-
tése alapján elfogadták a 2018-as év

zárszámadását, melyet a pénzügyi bizottság is jóváhagyólag megtárgyalt. 
A közös önkormányzati hivatal munkájáról szóló beszámoló során elhangzott, hogy a hivatalban lelkiis-

meretes munka folyik, mely a két település lakosságának ügyintézését jól szolgálja. A szociális, egészségügyi és
ifjúsági bizottság munkájáról Derdákné Rózsa Hajnalka elnök számolt be, azt hangsúlyozva, hogy igyekeztek
minden rászorulton segíteni. Kovács Péter szerint nem egyszerű dolog a támogatásokat kiosztani, de a bizottság
figyelt arra, hogy a támogatások oda kerüljenek, ahol a legnagyobb szükség van rá. 

A védőnői szolgálat beszámolóját jónak értékelték. Ennek alapja Horváthné Tóth Csilla és Horváth Anita
védőnők hangsúlyozták, hogy jó kapcsolatot alakítottak ki az óvodával, az általános, illetve a középiskolával. 

Szó volt a templom felújításáról is, melynek részleteit külön cikkben közöljük. 
Kovácsné Halász Éva óvodavezető az intézmény munkájáról elmondta: a gyermeklétszám növekedése miatt

szükséges beindítani a hatodik csoportot is. Az ehhez szükséges személyzeti programot, valamint a szükséges
eszközök beszerzését a két testület elfogadta. Most fel kell áldozni a magas létszám miatt a tornaszoba helyi-
ségét, de a jövőben gondolkodni kell az épület bővítésének lehetőségén is. Kovács Péter városvezető és Héra-
Csizmadia Fanni szerint is öröm, hogy sorban állnak a gyerekek az óvoda előtt, melynek feltételrendszerét segíti
a gyermekbarát program. A hatodik csoport beindítása augusztus 15-től lehetséges, tette hozzá dr. Hoós Anna
jegyző.                                       

-gyz

TESTÜLETI ÜLÉS
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VÉPIKRÓNIKA
folytatás az 1. oldalról
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EMLÉKEZÉS VÉPIKRÓNIKA
folytatás az 1. oldalról
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Hatos-névadó: húszéves jubileumi ünnepség
Megható jubileumi emlékünnepséget rendeztek az általános iskolában június 14-én Hatos Ferenc egykori
általános iskolai igazgató emlékére, akinek a nevét éppen 20 éve vette fel az intézmény. Az ünnepségen jelen
voltak a Hatos család tagjai. 

Az ünnepségen megjelentek a település polgárai közül sokan, akiket 1955-től 26
éven át tanított az „igazgató bácsi”, mert így nevezték Hatos Ferenc igazgató urat.
Közülük többen lettek igazgatói, tanárai a neves iskolának, illetve diákjai sokan
kiváló pedagógussá, mérnökké, orvossá, neves sportolóvá, művésszé vagy megbe-
csült mesteremberré váltak. Az alkalommal arról is megemlékeztek, hogy idén éppen
110 éves az intézmény, melynek fejlődése alapvetően az egykori igazgató érdeme is,
hiszen egy rövid időszakra, még gimnáziumi osztályai is voltak.

Molnár Krisztina igazgató köszöntötte a megjelenteket. Fodor István, a
Szombathelyi tankerület (kép) igazgatója szerint ezt az épületet melegség és jó szív,
közösségi érzés járja át. Jó érzés ide jönni. Feltette a kérdést, hogyan választunk
nevet egy iskolának?  – Valamilyen módon kötődjön a településhez és fejezze ki
annak szellemét. Összetartozik a kettő. De az rendkívüli, hogy egy iskola igazgatójának személyisége érdemli
meg, hogy nevét felvegye intézménye. Olyan, aki iskolát tud teremteni: ez mindenki számára nagy kihívás,
miként az is, hogy a feladathoz közösséget tudjon teremteni, melynek tagjai összetartanak. És ez hozza az ered-
ményt, mondta.

A volt diákok közül a jelenlegi, már kilencedik éve polgármester Kovács Péter,
(kép) azt mondta: igazi, nagybetűs TANÍTÓ volt Hatos Ferenc, aki folyamatosan
építette, fejlesztette az iskolát. Mindenhez értett, polihisztor volt. Modellező szakkört
teremtett, hajókat, repülőket, sőt rakétát is épített a gyerekekkel, mely felrepült, majd
visszaesve kinyílt az ejtőernyője. Így vezette be a gyerekeket a barkácsolás, a tech-
nika világába. Vezetőként maga szerezte be a tanításhoz szükséges eszközöket. Ma
azt mondanánk, jó közbeszerző volt. A Hatos-iskola dicsőséget hoz ma is, hiszen
olyan intézmény, amelyre mindig lehet építeni. Ezt rengeteg személyes siker is
bizonyítja. Ezért is nagyon fontos intézmény a mai generáció számára, tette hozzá.

Varga Gyula (nagy kép) teljesen egyetértett az elhangzottakkal, de mivel koráb-
ban 12 évig volt városvezető, felidézte a ma is köztiszteletnek örvendő pedagógus
munkásságát, sokoldalúságát, gyermekszeretetét, kezdeményezőkészségét. Aki

növényeket nevelt, barna köpenyének szivarzsebében az elmaradhatatlan colstokkal járt, mindent megmért,
maga javította meg, ha valami elromlott, sőt nyulakat nevelt, s aki ebben segített, annak kisnyúl lett a jutalma.
Felesége, Baba néni pedig a varrás alapismereteit,
sőt a főzés tudományát is átadta. Gyula 1956-64-ig
járt gyerekként az iskolába. S neki jutott a
megtiszteltetés, hogy 20 évvel ezelőtt pol-
gármesterként – dr Pusztai Gyula megyei önkor-
mányzati elnök jelenlétében – a nagyközség
nevében köszönthette a névadóünnepség részt-
vevőit. Az iskola minősége alapvetően most is
meghatározza a vépi gyerekek életét. Al-Ghazali
arab filozófust idézte, aki, aki azt mondta: – Keress
olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy
és szíve jó”– ezt megtaláltuk az igazgató bácsiban.
Egyúttal méltatta a pedagógusokat és a kisegítő
személyzet munkáját is. Kiemelte, ez utóbbiak
közül Nemes Jóska bácsit és feleségét, akik takarí-
tották, fűtötték az iskolát. Elmondta, az óvoda
megalapításának terve is az igazgató bácsitól szár-
mazik. 

folytatás a 4. oldalon
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VÉPIKRÓNIKA
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Hatos-névadó: 
húszéves jubileumi ünnepség

Molnár Krisztina felsorolta a Hatos Ferencet követő igazgatókat: Ódor Istvánné Gabi néni öt évig volt igazgató,
majd Suri Gézáné, Lakner György, Molnár Istvánné és Nagyné Tancsics Ildikó vezette az intézményt. Soós Pálné
érdeme, hogy elindította művészeti képzést, melyet 10 évig vezetett. 

A halhatatlan igazgató történetét többen is kiegészítették, például Molnár Istvánné (3. oldal nagy képén jobb-
ra), aki 16 évig volt intézményvezető, s hitelesnek, igényesnek, véleményalkotónak minősítette Feri bácsit, a
főnököt. Ő a nyelvoktatás bevezetésével, a Hatosfogat és művészeti fesztivállal, a Comenius programmal, az
alapfokú művészeti iskola megteremtésével folytatta nagy elődje munkáját, de felvetette azt is, hogy nagyon
hiányzik egy tornacsarnok, mert méltatlan a csaknem 250 gyerek számára a tornaszobai testnevelés. A visszaem-
lékezést folytatta Tancsics Gáborné
Ági néni (3. oldal nagy képén közé-
pen), aki nagy ívű vezetőnek, egyút-
tal gondnoknak, park- és zuhanyzó-
építőnek, a sportolást szorgalmazó-
nak is ismerte Feri bácsit. 

Az alkalomból szívbemarkolóan
idézték fel a tanárok Nagy János
Iskolánk ünnepel c. versét, melyben
minden eddig elhangzott benne van.
A műsorban felléptek: Pálóczi
Dalma és Molnár Júlia duettet
énekelt, a társastáncosok, a még
óvodás Mizda Maja (3. oldal nagy
képén) népdalokat énekelt, fellépett a
Trilla énekkar és Dávid Luca angol
nyelvű dalát is vastaps kísérte.   

Ezt követően Fodor István és Kovács Péter emlékszalagot kötött az iskola nemrég felavatott zászlajára, majd
Hatos Szilvia, Hatos Gábor, Habda Patrik és Kovács-Torma Natália megkoszorúzták a névadó bronz emlék-
tábláját (kép). - gyz  

KIHÍVÁS NAPJA

folytatás az 3. oldalról

A Kihívás napján – országos hetedik helyezés
Harmadik alkalommal nevezett a kihívás
napjára Vép. 
Úgy látszik, aktív mozgásra mindenkinek szük-
sége van. Ennek bizonyítéka, hogy városunk-
ban május 29-én reggel, 9 órától este 21 óráig
2371 fő jelentkezett, vagyis regisztrált az úgy-
nevezett Kihívás napi országos rendezvényre.
(15 perc pulzusszám növelő mozgás) Az esős,
szeles idő miatt azonban a Művelődési Házban
tartottuk meg a testet-lelket megmozgató prog-
ramokat. 10 órától Horváth Ádám zumba oktató

mozgatta meg az ovisokat és az általános iskolás gyerekeket. Őket követte Nemesi Ildikó aerobik oktató, ő is si-
keresen növelte a résztvevők pulzusszámát.

A vépi polgárok közül többen tempósan gyalogoltak, kerékpároztak a munkahelyükre, így teljesítették a 15
perc mozgást. Délután a nyugdíjasklubosok meridián tornán vettek részt, a gondozási központ idősei is tornáztak.
Ebben az évben országos 7. helyezést értük el a 3000-7999 fő közötti lakosságszámú települések kate-
góriájában.(kép) Köszönjük a részvételt mindenkinek, aki vállalta a kihívást! Ismét büszkék lehetünk kisváro-
sunk összefogására. Köszönet a három kispályás focicsapatnak, akik a szakadó esőben igazi kihívásként élték
meg a meccseket és Tóth Árpád bíró sporttársnak, aki levezette a meccseket.                  - Tancsics Anna
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Tündérkertet avattak a Hatosban
Boldog iskolához tündérkert is jár. Ezért aztán Öko-iskola lévén kihasználták a természet adta lehetőségeket, és
az iskolakertben olyan miliőt varázsoltak, melyben nemcsak gyönyörködni, hanem tanulni is lehet. Az elkerített
rész a pihenés mellett többek közt gyógynövényekkel is megismerteti a gyerekeket. A képen az avatás pil-
lanatában Kovács Péter, Molnár Krisztina, Németh Tamás plébános és az avató Süle Erika. A Tankerület

képviseletében megjelent Retteginé
Böröcz Katalin és Zotterné Boda
Erzsébet. 

A május 13-i avatón Molnár
Krisztina igazgató köszöntötte a
vendégeket azzal, hogy az EFOP
pályázatnak köszönhetőn kétmilliós
befektetéssel jöhetett létre ez a sajá-
tos létesítmény, melynek kivitele-
zője a Zolla Kertkultúra Kft. volt.

Kovács Péter polgármester
célként egyenesen a vissza a ter-
mészethez minősítést használta
köszöntőjében. Ez illeszkedik a
város eddigi fejlődéséhez, ahhoz,
hogy folyamatosan szép zöld kör-
nyezet épül, melyet reményei sze-
rint, fiatalok és idősek együtt gon-
doznak. Így lesz tisztább a levegő,

az oxigént adó környezet, mely az egészséges élet alapja, mondta.
A témában nagy tapasztalattal rendelkező Süle Erika, az Egyházasrádóci Kossuth Lajos Általános Iskola

intézményvezetője avatóbeszédében kitért rá: a tündérkertek ötlete a Zala megyei Kovács Gyula pórszombati
erdésztől származik még az 1980-as évekből. A cél, hogy megmentsék az őshonos gyümölcsfákat a kihalástól,
megőrizzék génállományukat a jövő számára. Azóta egész Kárpát-medencében sorra jöttek létre az ilyen kertek.
A gyerekekhez szólva megkérdezte: Ha választanotok kellene a természetismeret órán az almafa tanulásakor az
osztályteremben ülve, vagy a Tündér-kert-
ben vizsgáljátok meg saját almafátok leve-
lét, törzsét, lombkoronáját? Vagy mennyi-
vel érdekesebb matematikaórán a terület és
kerületszámítás, ha a gyakorlatban is ki-
próbálhatjátok.  Aki Tündérkertet hoz létre,
az nagy felelősséget is vállal, mert gondoz-
ni, ápolni, szeretni kell a kertet, mely új
közösségi térként is működik majd, mondta. 

Bándoliné Pájer Éva igazgatóhelyettes szerint, erre gondo-
zási tervet dolgoznak ki.

Az alkalomból előbb az alsósok, majd a felsősök adtak
kedves műsort – képünkön többek közt „táncoltak a

tündérek”– majd Németh Tamás plébános Isten áldását kérve
szentelte meg a létesítményt.                                         - gyz  
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GYÓGYSZERÉSZEKVÉPIKRÓNIKA
Megyei patikanap Vépen

A helyi iskolások és óvodások Balaton Gergely szombathelyi mentőápoló segítségével megismerkedhettek az
újraélesztés technikájával egy szimulációs bábun.

Dr. Németh Ákos, a Salvator patika vezetője egy megtörtént vicces esetet idézett fel az együttműködés
fontosságával kapcsolatosan, melyet egy idős beteg mesélt el neki. – Elmegy a beteg az orvoshoz, felíratja a
gyógyszert, mert az orvosnak meg kell élnie. Majd kiváltja a patikában a gyógyszert, mert a patikusnak is meg kell

élnie. Ezután hazamegy, és nem szedi be a gyógyszert, mert neki is élnie kell. Tehát a saját tapasztalatuk az, hogy
az orvos által előírt terápiát nem követi teljes mértékben a beteg.
Vagyis kevesebbet szed be, máshogy szedi a tablettákat, vagy a recept lejárata előtt váltja ki a tablettákat. Ilyen
esetben mindig felhívják a beteg figyelmét arra, hogy beszélje meg orvosával kételyeit. Ezt mutatja az is, hogy
2-3 havonta cserélni kell a gyógyszerhulladék-gyűjtő dobozt, mert rengeteg otthon nem használt gyógyszer
kerül elő. Ez veszteség, a tb-támogatás szempontjából is.

Kovács Péter vépi polgármester méltatta a gyógyszerészek felelősségteljes munkáját. Mint mondta, náluk
már egy gyógyszerészdinasztia is kialakult, mely nagyban segíti a mintegy 3500 lakos gyógyulását.
Megbecsülésüket az is jelzi, hogy köztük van olyan, akit korábban önkormányzati képviselőnek is megválasz-
tottak.     -gyz

folytatás az 1. oldalról

6

Háziorvosi Szabadság
Orgovánné dr. Szilágyi Marianna háziorvos szabadságon lesz 2019. július 15-28-ig.
Helyettesíti: dr. Timár Péter háziorvos a következők szerint:
Bozzaiban: kedden 13.30-tól Vépen: kedden 14.00-15.30-ig

csütörtökön 13.00-15.00-ig.
Tel: 06/70/3601545
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A Mária-szobor
felújításáról

Mint arról már a Vépi Krónika korábbi
számaiban beszámoltunk, városunk
központjában lévő Immakuláta Mária szo-
bor felújításával szeretnénk a gyönyörűen
kialakított Főterünket még teljesebbé
tenni.
Az Erdődyek által az 1700-as évek elején
a mezőváros piacterén felállított barokk
szobor állaga nagyon leromlott, színeit
elveszítette. Műemléki védettsége meg-
követeli a szakszerű művészi restaurálást,
melyet Módy Péter okleveles szobrász –
restaurátor, műemléki szakértő végez. 
A felmérési és szakértői véleményezés
után a restaurálási tervek elkészítése,
valamint a hatósági engedélyezés is meg-
történt. Június 15-én komoly előké-
születek után a szobor leemelése és elszál-
lítása megtörtént. A Művész Úr a közeli
vasszécsenyi műtermében végzi el a szük-
séges munkálatokat. A szobor lemosása és
konzerválása után a hiányzó részek
pótlása, a színek visszaállítása, rekon-
strukciója következik. Közben a helyszí-
nen új alap készül, valamint a kovácsolt-
vas rács is felújításra kerül. Reményeink
szerint augusztus második felében,
szeptember elején már a visszaszállítás és
az újra felállítás következik, s ezzel
méltán tesszük teljesebbé s díszesebbé
szép főterünket. A feladat nem kevés
anyagi ráfordítást igényel, de a tavaly
kezdeményezett gyűjtési akció szép ered-
ményeket hozott, s mutatta meg a vépiek
adakozó készségét, a szép iránti
igényességét.  A befolyt összeg azonban
még korántsem elég a felújítás befe-
jezéséhez, ezért tisztelettel megköszönve
a korábbi nagylelkű adományokat – a
kisebb és nagyobb jó szívből jövő támo-
gatásokat – további adakozásra ösztön-
zünk minden segíteni kész vépi – esetleg
nem csak vépi – polgárt. S mindezért, a
jótékonykodás és közösségbe tartozás
öröme, valamint az utókor hálája lesz az
igazi köszönet és fizetség.

– Dömötör Gábor –

RESTAURÁLÁS VÉPIKRÓNIKA

7

A Digitális Jólét Program II. 
Vas megyei Mentortalálkozója

2019. június 5-én a művelődési házban találkoztak a Vas megyei DJP
pontok mentorai. A konferencia a szakmai hírek, információk, jógyakor-
latok bemutatása mellett lehetőséget adott a megye mentorainak arra,
hogy találkozzanak egymással, megosszák tapasztalataikat, élmé-
nyeiket, nehézségeiket. A rendezvény vendége volt Princz Attila, a
DJKK Hálózati vezetője, Lendvai Veronika, a DJP Hálózat Nyugat-
Dunántúli Regionális vezetője. A helyszínre érkezett a digitális élmény-
busz, amely a legújabb technikai vívmányokat mutatja be, többek
között 3D-s nyomtatót, legórobotot, távirányításos autót. A konferen-
ciát csapatépítő programokkal zárták. A jó hangulathoz nagyban hoz-
zájárult a főzőasszonyok által készített finom ebéd. Köszönjük a
közreműködést! 

Az egész világon zajló digitális átalakulás olyan átfogó társadalmi
jelenség, amely alapvetően megváltoztatja az emberek életét, a vál-

lalkozások és a közigazgatás szervezését és működését. A Digitális
Jólét Program (DJP) legfontosabb feladata annak támogatása, hogy

Magyarország minden polgára és
vállalkozása, miként a magyar
nemzetgazdaság is, a digitalizáció
nyertese lehessen.
A DJP egyik fő célkitűzése a digi-
tális kompetenciák fejlesztése.

A legfontosabb feladatunk
annak biztosítása, hogy Magyar-
ország minden polgára és vál-
lalkozása felismerje a digitális
átalakulás jelentőségét, és min-
denki a folyamat nyertesei között

szerepeljen. A digitális kompetenciák hiánya tartósan és egyre nagyobb
mértékben konzerválja a hátrányos helyzetű csoportok lemaradását.
Így a kompetenciafejlesztés kérdését nyugodtan tekinthetjük
sorskérdésnek is.

A magyar polgárok kompetenciafejlesztése a Digitális Jólét
Koordinációs Központ által koordinált Digitális Jólét Program Hálózat
mentoraival valósul meg. 2017. október 2-től 1173 helységben, 1415
Digitális Jólét Program Ponton, mintegy 2116 DJP mentor dolgozik a
digitális írástudatlanság csökkentése érdekében. VK
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Polgármesteri
napló 

2019.05.24. Vasivíz közgyűlés 
- alpolgármester

Megyei rendezési terv 
fóruma
Kínaiak nézték meg a kas-
télyt - kínai gyógyítási bázis
Lőrincz Józsefné temetése

2019.05.29. TÖOSZ Küldött-
gyűlés Budapest

2019.05.30. Testületi gyűlés
2019.06.01. Óvodai ballagás
2019.06.02. Vép-Jánosháza 4:0
2019.06.03. 17:00 Táncest és 

művészeti évzáró
2019.06.04. 9:00 Egyeztetés az

önkéntes mentőcsoport 
megalakításáról
11:00 iskola: Nemzeti 
Összetartozás Napja, leg-
ek díjazása

2019.06.05. Porpác-Bögöt víz 
kooperáció
Egyeztetés kerékpárút 
ügyben Illés Károly alpol
gármesternél
Kultúrház: Digitális Jólét 
program konferencia

2019.06.08. Városi gyereknap
2019.06.11. 17:00 Tudás Fája 

gyűlés
2019.06.12. A belső ellenőrzés

tapasztalatai a hivatal 
munkájában
11:00 Gyógyszerész nap

2019.06.13. 11:00 iskola: 
Tündérkert avató

2019.06.14. 9:00 Iskolazászló 
fogadása
17:00 Hatos ünnepély

2019.06.17. 9:00 Vasivíz 
közgyűlés

2019.06.18. 9:30 Szent Imre 
utca villany bekötés 
bejárás  

-pm-

VAKÁCIÓVÉPIKRÓNIKA
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Tanévzáró ünnepség
Fellélegeztek a nagyhírű Hatos-iskola diákjai június 15-én, amikor a
tanévzáró ünnepségen Molnár Krisztina (kép) igazgatónő kijelentette: a

Boldog Iskola címet elnyert intézmény diákjai
számára most újabb boldog időszak következik,
megkezdődik a játék, a pihenés, a kirándulások, a
strandolás időszaka, vagyis a vakáció. Aztán a bal-
lagás után elszálltak a fehér lufik (kép), miközben
osztályfőnökük, Bori néni könnyes szemmel búcsú-
zott diákjaitól. Megható volt, ahogy a végzős Nagy
Zsófia felelevenítette az elmúlt hosszú évek

élményeit, kudarcait, emlékeit. Emlékezetes marad az is, ahogy a helyébe
lépő, még hetedikes
Dömötör Hanna reagált:
– A búcsúzás mindig fáj-
dalmas, nem feledünk
benneteket, és méltók le-
szünk hozzátok, tette
hozzá. Ezt a váltást jel-
képezte az iskola zászla-
jának átadása, átvétele
is.

Az igazgató számadása szerint nagyon eredményes tanévet zártak a
Hatosban, hiszen Öko-iskolaként pályázatot nyertek, melynek segítségé-
vel újabb és újabb lehetőségek teremtődtek az oktatási, nevelési színvonal
emelésére. Tündérkertet létesítettek, elkészült egy film az iskoláról, s
remélik, hogy megszerzik az örökös Öko-iskola címet is. Ebben a hatal-
mas munkában közel 30 kiváló pedagógus vett részt, akiket munkájukban
minden iskolai szakág alkalmazottja kiválóan támogatott.  

A szokások szerint átadták az elismeréseket, kitüntetéseket a legjobb
diákoknak, pedagógusoknak. Az iskola érmét Nagy Zsófia, Németh Noémi
és Kiss Rebeka kapta. Az idei évben is kiosztották a TUDÁS díjat és az
Öko-Ráció díjat, melyet Pados Róbert adott át. A város elismeréseit Szijj
Vilmos alpolgármester, a bozzaiakét Héra-Csizmadia Fanni polgármester,

a pecöliekét Kovács István alpol-
gármester adta át.

A kiváló pedagógusok közül 40 éves
munkásságáért az iskola Aranyérmét
Tancsics Gáborné Ági (kép) kapta. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
nyugdíjba vonulása alkalmával Pedagó-
gus Szolgálati Emlékérmet adományozott
Zsikláné Kovács Csillának. A szombathe-
lyi pedagógusnapi ünnepségen Szalay
Gabriellát tüntette ki Fodor István tan-

kerületi igazgató. Beke Péterné Bori nénit Molnár Krisztina részesítette
jutalomban.

Az intézményvezető bejelentette: 40 éves szolgálat után nyugalomba
vonul Potyiné Orbán Anikó, akinek jó egészséget, kellemes kikap-
csolódást kívánt. 
Az ünnepség a Vépi Himnusz hangjaival ért véget. -gyz
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AGRÁR SZAKKÉPZÉS VÉPIKRÓNIKA
Diákok úton a tudományhoz

Mindenki tehetséges valamiben. A tanárok fontos feladata, hogy megtalálják a tanulókban rejlő értékeket, és
támogassák őket annak kibontakoztatásában. Ehhez kínálnak lehetőséget pályázati programok, vetélkedők,

versenyek.
Tanulóinkkal az idei évben immáron második alkalommal indultunk az Út a
tudományhoz programban, amelynek keretében saját kutatásokon keresztül
ismerhetik meg a természettudományok és a műszaki ismeretek világát. 

A mezőgazdaság egyre rohamosabb ütemben fejlődik. Ahogy az iparban, itt
is jelentős szerepet kap e terület digitalizációja. Tanulóink (Horváth Gábor Zsolt,
Józsa Róbert és Ács Csaba) és felkészítő tanáruk (Fazekasné Marton Mónika) a
robotikát választották témául. A szombathelyi CROM robotika klub és az ELTE
Informatikai Intézete támogatásával sikerült a robotépítés és -programozás alap-

jait elsajátítani, és megépíteni saját AGROBOT-jukat.  A program folytatásaként, iskolánk hosszútávú
együttműködést kötött az ELTE Informatikai Intézetével, hogy mezőgazdasági gépésztechnikus tanulóinkkal
bekapcsolódhassunk az általuk folytatott kutatási munkákba.

Másik kutatócsoportunk (Labritz Bálint, Mátyás Norbert és Tőke Alexandra) a növénytermesztés terén
végzett kisparcellás burgonyakísérleteket Husz Annamária tanárnő irányításával. Az Eurosol Kft. burgonyafajtáit
kezelték mikroalgákkal, melyek a Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári tagintézményéből származtak.  
A Föld globális felmelegedésének következményeként nagy problémát okoz az időjárás egyre szélsőségesebbé
válása, a hosszabb szárazság, aszály jelentős terhelést jelent a szántóföldi növényeknek, stresszhelyzetnek van-
nak kitéve, így nem hozzák az elvárt mennyiségi és minőségi hozamokat. 

A fenntartható fejlődés alternatív megoldásaként jönnek
szóba a mikroalgák, a mezőgazdasági termelésben. A kutatá-
sok alapján a mikroalgák a termesztett növényeinkhez hason-
lóan fitohormonokat termelnek, amelyek már kis mennyiség-
ben képesek a magasabb rendű növényi szervezetekben a
környezeti hatások közvetítésére, a normális növekedés és
fejlődés, vagyis a növényi életfolyamatok szabályozására, a
sejtek, szövetek, szervek közötti kapcsolat fenntartására. 
A kutatási munkák eredményét a szekszárdi Csapó Dániel és
a kaposvári Guba Sándor-emlékverseny, rövid előadás for-
májában prezentálták a fiatalok, nem kis sikerrel. Labritz
Bálint Szekszárdon második, míg Kaposváron első lett.
Horváth Gábor és Józsa Róbert egy harmadik helyezéssel és
egy különdíjjal térhettek haza.

A versenyeken indultak leány mezőgazdasági gépész tanulóink (Péter Alexandra és Horváth Doroti), akik
egy második és egy harmadik hellyel térhettek haza különleges témájukkal, a nők mezőgazdaságban betöltött
szerepének feldolgozásával.
Nagy Tifani a vépi főúri lakomákról tartott előadást. A kastély és az egykor benne élők története mindig érdekes
téma, még a mai fiatalok számára is. Benda Borbála – kora újkori étkezési szokásokról szóló – előadása motiváló
hatású volt mezőgazdasági gazdaasszony tanulónk számára. Az előadását különdíjjal jutalmazta a zsűri. 

– Fazekasné Marton Mónika, Husz Annamária 

Óvodai Programok
A Vadvirág Óvoda szeptember hónapig  nem szervez programokat. 
2019.07.29 - 2019.08. 23-ig Óvoda ZÁRÁS lesz (óvoda belső festése, csoport átalakítás és egyéb munkálatok
elvégzése miatt)
– 08.26-án 16.30 órai kezdettel ÖSSZEVONT SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET tartunk a LEENDŐ ÓVODÁS
GYERMEKEK SZÜLEI RÉSZÉRE
–  augusztus 30-án nevelés nélküli munkanap (Tanévnyitó értekezlet a nevelőtestület részére.) 

9

2019  junius_2017 maj  2019. 06. 20.  17:28  Page 9



PROGRAMOKVÉPIKRÓNIKA
A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár

Hétfő:
13.00–17.00   Ügyvédi fogadóóra (előzetes   
    egyeztetés alapján!)

16:30–18:30  Színjátszó próba
18.30 Református istentisztelet (a hónap

első hétfőjén)
19.00 Zumba
Kedd: 
16.30–19.30   Foltvarrószakkör (páratlan héten)
17.30–18.30    Karate
18.00 - 19.00   Gyógytorna Ildivel
19.00–20.00    Aerobic 
Szerda:
08.00–12.00   Falugazdász fogadóórája

16.00–19.00    Sakkszakkör
Csütörtök:
14.00–16.00    Nyugdíjasklub
17.30–18.30  Karate
18.00–19.30    Hastáncklub 
Péntek:
17.00–18.00    Hastánc kicsik Jáde Gyön-

gyöcskéi
18.00–19.00    Gyógytorna Ildivel 
19.00–20.00    Aerobic  

Egyéb programok:
Július 5-6. Vép a Világ Közepe Mácsik 

Fesztivál X.4
Július 29-augusztus 9. Napközis tábor két 

turnusban

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

Intézményünk 2019. július 15-től 28-ig
szabadság miatt zárva lesz!
Megértésüket köszönjük!

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub programjai:
Július 4. Előadás a nők helyzetéről, 

különböző korokban.
Július 11. Névnap
Július 12 – 14.  Kirándulás Bajára

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: Tancsics Zoltán és

Kovács Szilvia
Születés: Horváth László és Pataky
Krisztina fia Noel

Haláleset: Lőrincz Józsefné sz. név:
Steiner Margit (1940) Vép, Berzsenyi u.
12.  •  Illés József (1966) Vép, Kossuth
u. 49.

10

Elballagtak az óvodások 
Kedves műsorral köszöntötték a kisebb óvodások június elsején

azokat a társaikat, akik  vándortarisznyát kapva elindultak egy
másik, talán rögösebb úton haza, majd ősszel a szomszédba,
vagyis az iskolába. Megnőttek, megerősödtek, okosabbak és
önállóbbak lettek. Mégis megható volt a ragaszkodás, a szál
virág és az egyénenkénti baráti ölelés élménye, mely sokáig
megmarad. (kép)

Nemrégiben még a Vadvirág óvoda fennállásának 50. évfor-
dulóját ünnepelték, június elsején pedig ballagó apróságaiktól
köszöntek el az óvónők és dajkáik, a szülők és nagyszülők
jelenlétében.

Kovácsné Halász Éva, a művészeti alapintézmény vezetője
köszöntőjében emlékeztetett: nagyon gyorsan elszaladt ez a
három év. Az óvó nénik nem felejtik el azt a napot, amikor
először jöttetek óvodába. Volt, aki az első pillanattól úgy
viselkedett, mintha világéletében óvodába járt volna, volt, aki
lassan, óvatosan fedezte fel előbb a csoportszobát, majd az
udvart, volt, aki egész nap az óvó néni ölében akart ülni, és
olyan is, aki sírva kapaszkodott anyukájába. – S ma valóságos
csoda látni, hogyan nőttek, mint lettek egyre önállóbbak: saját
vicceket találnak ki, bűbájos történeteket meséltek nekünk,
bátrak és kezdeményezőkészek. És egyszer csak azon kaptuk
magunkat, hogy már ki is nőtték a mi kis óvodánkat. Az egyik
szemem sír, a másik nevet. folytatás a 11. oldalon
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Elballagtak az óvodások 
Sír, hiszen nagyon fogtok hiányozni nekünk, de nevet is, mert tudom, milyen jól fel fogjátok találni magatokat

az iskola világában, milyen magabiztosak lesztek, könnyen alkalmazkodtok az új szokásokhoz, tette hozzá.

Az intézményvezető egyúttal virágcsokorral köszöntötte nyugdíjba vonuló kollégáit (kép): Takács Józsefnét, aki
12 éven át vezette az intézményt, ötleteivel, lelkesedésével, kitartásával, lelki erejével példát mutatott sokak
számára. Takács Zoltánnét, aki 40 éven át volt a vépi óvoda óvodape-dagógusa, aki mindig kedves mosolyával
vigyázta a gyermekek lelkét,
támasz volt a bajban, vigaszt
nyújtott, ha kellett. Molnár
Imréné Hilda dajka nénit, akitől
sokat tanultak a lányok és pél-
daként néztek/néznek rá ma is.
Köszönetét fejezte ki a szü-
lőknek, köztük Lajosné Német
Viktória közösségi elnöknek és
aktív társainak, Szalai Zsolt-
nénak, Süle Viktóriának és
Horváthné Balogh Szilviának.
De köszönet járt a sok támo-
gatásért Bíró Ildikónak, Horváth
Krisztinának, Pál Andrásnak és
Németh Károlynak is.

Végül elbúcsúzva sok sikert,
szép iskolás éveket kívánt mind
a 24 volt óvodásnak William
Shakespeare-t idézve, miszerint
„Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell, mert akit
szeretünk, azt nem felejtjük el.

–gyz

PATCHWORK VÉPI

11

KRÓNIKA
folytatás az 10.  oldalról
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KULTÚRAVÉPIKRÓNIKA
Művészeti évzáró táncesttel és aukcióval

Megtanulták a legkisebbek is a társastánc alapjait, míg a nagyobbak már-már profi szinten mozognak és
mosolyognak a színpadon. Bécsi és angolkeringő, tangó vagy cha-cha-cha, mindegy nekik. Ja, kérem mindez a
Novák-iskola és Horváth Zoltán tanár úr eredménye. A zeneiskolások pedig szépen hegedülnek. Hát még a kis
festőművészek, grafikusok! Ragyogó képek mutatják az alkotók tehetségét a művészeti iskola évzáró-kiál-

lításán: sőt, ismét rendeztek a legtöbb
szavazatot kapott alkotásokból auk-
ciót. 

Minden bemutató és alkotás vas-
tapsot érdemelt a szépszámú közön-
ségtől.
Horváth Dóra, a rendezvény kitalálója
szerint anno jó döntés volt közkinccsé
tenni évente a tehetségek fejlődését.
(képünkön a fellépők oklevelekkel,
érmekkel, kupákkal). 

Az idei tanév művészeti munkájá-
nak témája a boldogság és a boldog-
iskola volt, mondta a rendezvényt
megnyitva Saly Rita tanszakvezető,
aki büszke a tehetséges tanítványokra.
A boldogság érzése sugárzott a tehet-

ségek bemutatkozásából, a nézők reakcióiból. A
nyolcadikos Németh Lizának nemcsak kiállítása
bizonyítja sokoldalúságát, hanem az is, hogy
hegedűtanára – Dankó László és felesége – neki
ajánlotta fellépésüket! Stánitz Réka tanárnő diák-
jai is szépen játszottak a húrokon. Aztán jöttek a
kicsik és nagyok, meg a vendég szombathelyi
tánccsoport szívet, lelket megmozdító, a közön-
séget szinte táncra invitáló lépései, produkciói. A
műsor folytatásában Czene Roland és Őri Máté
reppelt, saját szöveggel egy jót. 

Közben a közönség szavazatára kiderült,
melyik a legjobb három képzőművészeti alkotás,

melyek árverésre kerülnek. Varga Jázmin, Németh Boglárka és Varga Olivér viaszkarcait tette kalapács alá
Novák Tamás, aki humorával alaposan felsrófolta az árakat. 
A táncot figurálisan is bemutató alkotások közül Jázmin képét 12 ezer, Boglárkáét ötezer, míg Olivérét 12
ezerért vitték. (képünkön az új tulajdonosokkal)

A rendezvény zárásaként, az igazgatói köszönet következett a felkészítőknek (kép). Mindannyian mond-
hatjuk: büszkék vagyunk a vépi tehetségekre, akik aktív részesei a város kulturális életének. -gyz 

12

Kék hírek
Az elmúlt időszakban a vépi körzeti megbízottak egy nehéz-tehergépkocsi vezetővel szemben alkalmaztak
helyszíni bírságot a tehergépjárművek közlekedésére vonatkozó szabály megsértése miatt. Egy főt
elővezettek a Szombathelyi Büntetés-Végrehajtási Intézetbe, ahol a be nem fizetett pénzbüntetés helyett ki-
szabott elzárást kell letöltenie. Egy másikat, hanyagsága miatt, bírósági tárgyalásra kellett elővezetni.
Sebességmérés során, csekély mértékű sebességtúllépés miatt egy járművezető helyszíni bírságot kapott,
illetve több járművezetővel szemben közigazgatási eljárás indult.                                  -Vép KMB-

2019  junius_2017 maj  2019. 06. 20.  17:28  Page 12



Pünkösdi gyereknap
Szinte strandoltak a vépi
gyerekek abban a habparti-
ban, mely a nagy melegtől
is óvta őket a szombaton
rendezett gyereknapon. A
kicsit hajsamponos habfü-
rdővel, a helyi és a táplán-
szentkereszti önkéntes tűz-
oltók lepték meg a bevál-
lalósakat. De nem ez volt az
egyetlen, mely jókedvet va-
rázsolt a mintegy 150 nebu-
lónak, akik szüleikkel,
nagyszüleikkel szórakoztak
a családi juniálison, melynek költségeit a helyi művelődési ház szervezésében az önkormányzat állta.

Az általános iskola szülői közössége szörpökkel és hot-doggal kényeztette a szomjasakat, éheseket. A legkisebbek
a fedett légváras csúszdát választották a foci és arcfestés vagy a kézműves foglakozás mellett. Önálló programmal lépett
fel a Rózsabors műhely, melynek művészei Devecseri László, Tóthárpád Ferenc és Csider Sándor verseit zenésítették
meg. Produkciójuknak megnyerték a színpad előtt álló gyerekeket is, akik kis műanyag trombitákkal fújták a ritmust.
S, ha a feltett találós kérdésekre jól válaszoltak, ajándékokat kaptak a zenekar varázsdobozából. 

Elsöprő sikere volt a valódi mobil kalandparknak, melyen a védőeszközök felvételét követően egyedül vagy
segítőkkel próbálkozva kellett a kíváncsi bátraknak a kötélpályán végighaladni. Jó erő- és ügyességi próba volt. Végül
megjött Bagaméri, akinek ingyen fagylaltja csiklandozta az ínyeket és hűsítette a torkokat.

FESZTIVÁLI VÉPIKRÓNIKA

13

július 5. péntek
16:00 Gyerekprogramok: játszóház, szabadtéri játékok
17:30 Habparty - Vép-Bozzai ÖTE KÖZKÍVÁNATRA
18:00    Big Maus Band 18:00-tól  Hőlégballonos függeszkedés 10-30 m magasra
19:30 Dirty Slippers 
21:00 Nótár Mary

július 6. szombat
9:00 órától Családi és sportprogramok
10:00    „Mókus” motoros kaszkadőr show – Főzőverseny
15:00 Vásártér bábelőadás 
16:00 Nagy Jonatán bűvész show

Helyi előadók produkciói: társastánc, rocky, Retronagyik stb
Tombola

Jáde Hastánc Klub
21:00 Cozombolis koncert Tűzijáték
22:00- 02:00 Hello buli

A műsor változhat! Részletes programok a kihelyezett plakátokon!
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EP-SZAVAZÁSVÉPIKRÓNIKA
Állandó téma a hulladék!

(Semmi nincs ingyen!)
Az előző krónikában megadtuk a lomta-
lanítási napokat a városban. Sokan nem értet-
ték, hogy mit jelent a személyenkénti 10 kg
„ingyenes” begyűjtés. Ez azt jelenti, hogy
ennek költsége a rendszeresen megfizetett
szemétszállítási díjban benne van, tehát nem
ingyenes. A lakosságszám x 10kg mennyiség
feletti tételt pedig az önkormányzatnak
számlázzák le a fuvarok telepi beszállítás
során lefolytatott mérlegelése alapján. Ez
sincs ingyen, hisz ezt az önkormányzat a
lakosságtól beszedett adóforintokból fizeti.
Még e sorok írásakor a lomtalanítás le sem
zárult, de sokan már most érdeklődnek az
elektromos hulladék elszállítása iránt. Ez
sem ingyenes. Tavaly egy győri céggel sike-
rült megegyezni, és ez a városnak majd
egymillió forintjába került. Mint már több-
ször leírtuk, az elektromos gépeket be lehet
szállítani az STKH Söptei út melletti telep-
helyére, ahol azt kedden és csütörtökön 8-
16 óráig lakcímkártya bemutatása mellett
átveszik. Megtalálható a térkép szerint, a
börtön (volt Garasin laktanya) bejáratával
szemben.

Meg kell tanulni, hogy minél kevesebb
hulladék keletkezzen a háztartásokban, fi-
gyelni kell, hogy mit veszünk, hogyan cso-
magolunk, mi az, ami rövid úton a szemétbe
kerül. Mert a hulladék kezelése súlyos kör-
nyezeti problémákat jelent, és NINCS
INGYEN!

A zöldhulladék égetése már június 1-től
TILOS, de a Gamesz udvarra továbbra is
le lehet szállítani a kerti hulladékokat.

-önkormányzat-

14

Az EP-szavazás vépi eredményei
Az Európai Parlament képviselőire kiírt május 26-i választás eredményeként Vépen 2702-en voltak jogosultak az
urnákhoz járulni négy szavazókörben. 

Közülük 1103-an éltek voksolási jogukkal. Ez 40,8 %-os részvételt jelent. Az összesített végső eredmények
alapján a legtöbb szavazatot, 711-et, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt kapta.
A Demokratikus Koalíció 142, a Momentum Mozgalom 77, a Jobbik Magyarországért 62, az MSZP-Párbeszéd
Magyarországért 41, az LMP 26, a Mi Hazánk Mozgalom 24, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt  16, a Magyar
Munkáspárt pedig két szavazatot kapott, tájékoztatta lapunkat a helyi választási iroda. 

-gyz
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SPORT VÉPIKRÓNIKA
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Foci: Soha rosszabb szezont
Véget ért a labdarúgó tavaszi szezon, melyet június 15-én értékeltek az egyesület vezetői, a labdarúgó csapatok
tagjaival együtt.
A képen szereplő vezetők, Németh Attila elnök és az edzők Pajor Tamás, Dancs Zoltán, Baumgartner Bálint és
Török Richárd jó eredményekről számoltak be. Szerintük a kiváló helyezések alapján mindenkit köszönet illet.

Reményeik szerint az után-
pótlás együttesek is tartani
tudják eddigi kiváló helye-
zésüket. A nagycsapat pedig
dobogóra is kerülhet.

Németh Attila elnök
köszönetét fejezte ki a szur-
kolóknak, illetve az önkor-
mányzatnak az anyagi tá-
mogatásért.

Szijj Vilmos (kép) alpol-
gármester úgy fogalmazott:
a vártnál jobb évet zártak a

csapatok. Az önkormányzat eddig is, majd eztán is mindent megtesz annak
érdekében, hogy a sportolók a lehető legjobb körülmények között készüljenek a
mérkőzésekre. Egyúttal köszönetét fejezte ki a csapat tagjainak, vezetőinek az idei
teljesítményért, s remélte, hogy a következő szezon is kiváló lesz.
A tanácskozást követően a Pogácsás Péter és Kányásiné Bezdi Andi által készített
vacsorával vendégelték meg a focistákat.  

Szakmai értékelés
Azt hiszem, nem túlzó, ha azt mondom a szezon után, hogy ennél rosszabb vége soha ne legyen. Igaz, hullottak
el pontok Lukácsháza és Csepreg ellen is, de ott vagyunk az első hatban! A szezon előtt megfogalmazott célokat
elérte, sőt helyenként felül is múlta a csapat. Túl a szezonon mérlegelni kell a lehetőségeket, ki jön, ki távozik.
Mindenképpen szeretnénk együtt tartani a teljes szakmai és játékos állományt, csak akkor igazolunk játékost, ha
az biztosan erősítést jelent a csapatnak, ebből is látszik, hogy sok csapattal ellentétben nincs létszámgond.

Minden évben igyekszünk felülmúlni az előző évet, tehát jövőre akár a dobogó is reális cél lehet, ehhez azon-
ban rengeteg munka áll még előttünk, és biztos vagyok benne, hogy a többi csapat is hasonló terveket szövöget,
mint mi. A bankett után minden játékos megkezdi a nyári pihenését, de az élet nem áll meg a pályán! Megújuló
öltöző, új világítás és labdafogó-háló várja majd a csapatokat a pihenés után, hogy a felkészülést ezzel is segít-
sük! Köszönjük minden kedves szurkolónknak, támogatónknak vagy vépi szimpatizánsnak a kitartást és
buzdítást! Igyekszünk a pályán színvonalas játékkal meghálálni a bizalmat!  Hajrá Vép! -pajor- 

i m p r e s s z u m

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    

Felelős szerkesztő: Györe Zoltán (gyorez@gmail.com)  
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