
Konferencia az Erdődy
nagyasszonyok életéről

Erdődyek emlékezete címmel immár harmadszor tar-
tottak Vépen konferenciát, hogy még jobban megis-
merjék az évszázados főnemesi család életútját,
tevékenységét. Dömötör
Gábor (kép) önkormány-
zati képviselő, a helyi
Értéktár bizottság elnöke
megnyitójában hangsúly-
ozta, hogy a rendezvén-
nyel csökkenteni próbál-
ják annak hiányát, hogy
méltatlanul kevés kutatás,
tanulmány foglalkozik
ezzel a jelentős történelmi
családdal. Megemlítette:
a napokban elhunyt dr. Kiss Mária, a Szombathelyi
Egyházi Levéltár nyugalmazott igazgatója kivétele-
sen sokat publikált a főnemesi család történetéről.
Összeállította például családfájukat és írt az
uradalomban létrehozott cselédiskoláról, ahová
ingyen járhattak a dolgozók gyermekei. 

A rendezvényen jelen volt gróf Erdődy László,
Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke,
valamint Mándli János, Pecöl polgármestere. Az
alkalomból tárlat is nyílt a művelődési házban, mely
kilenc tablón mutatja be a téma szerint az Erdődy
nagyasszonyokat, Dömötör Gábor és Iszakné
Koszorús Judit összeállításában. A rendezvényen
közreműködött Szvoboda Adél és Kapornaky Júlia,
akik a Szombathelyi Művészeti Gimnázium
magánének szakának hallgatói.

VÉPIVÉPI
XX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM  2019. NOVEMBER

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

2.  70 év    •    5.   Max. 30 km/h    •    8. Programok     •    10.  Óvoda     •    12.  Sakk     •     15.  Adatlap 

Megalakult az 
új képviselő-testület

Az október 13-i országos önkormányzati választások
után, Vépen október 21-én magalakult a város új
képviselő-testülete. Az ülésen Börzsönyiné dr. Kiricsi
Szilvia, a Helyi Választási Bizottság elnöke részletesen
beszámolt a képviselők és a polgármester választásának

lebonyolításáról és eredményéről. Kiemelte: semmilyen
esemény nem zavarta meg a voksolást. A részletes ered-
ményeket a Krónika októberi számában közöltük. Az
alakuló ülésen jelen volt Pál András, a HVB elnökhe-
lyettese és Nagy László, a HVB tagja. 

A testület tagjai és Kovács Péter polgármester (kép)
letették a hivatali esküt, majd átvették megbízólevelüket
a HVB elnökétől. Ezt követően Kovács Péter
javaslatára, titkos szavazással alpolgármesternek
választották Szijj Vilmos Györgyöt, aki szintén letette
esküjét. A városvezető javaslatára megválasztották a
pénzügyi bizottság elnökének Török Sándor
képviselőt, tagként Pados Róbert képviselőt, kült-
agként pedig Kajcsos Györgyöt. A szociális bizottság
elnöke Kóbor Attila képviselő lett, a tagok Dömötör
Gábor és Horváth Péter képviselők.

KRÓNIKA

folytatás a  3. oldalonfolytatás a  2. oldalon
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KRÓNIKA
folytatás az 1. oldalról Megalakult az új képviselő-testület
A bizottság kültagja Horváth
Anita és Kiricsi Adél. A bizottsági
tagok is letették esküjüket. A tes-
tület döntött a polgármester, az al-
polgármester, a bizottsági elnökök
és tagok illetményéről. Az alka-
lomból dr. Hoós Anna jegyző
tájékoztatót tartott az összeférhe-
tetlenségi szabályokról, és a vagyon-
nyilatkozati kötelezettségről.
Utóbbit 30 napon belül kell el-
készítenie minden érintettnek. A
képviselőknek vizsgát is kell ten-
niük, hogy feladataikat a tör-
vényeknek és jogszabályoknak
megfelelően tudják elvégezni.

A faluházban a helyi választási
bizottság elnöke, Bozzai Antal
ismertette a választás eredményét.
A polgármesterjelöltek közül 100
szavazatot kapott Héra-Csiz-
madia Fanni, aki Lendvai Norbert-
tel szemben nyert. Két korábbi
képviselő nem indult újra, ketten –
Süle József (115 szavazattal) és
Marasztó Gyula (105 vokssal) –
maradtak a testületben. Rajtuk
kívül Becskeházi Henrietta (100
szavazattal) és Nyáriné Egerszegi
Rita (98) szerzett mandátumot a
választók döntése alapján.

VK

Ide tartozik, hogy Bozzaiban
ismét Héra-Csizmadia Fannit
választották polgármesternek,
aki négytagú képviselő-testülettel
dolgozik az új ciklusban. A 242
választópolgárból ott 153-an járul-
tak az urnához. (62,80 százalék) 
A polgármester Marasztó Gyulát
javasolta alpolgármesternek. Meg-
választásáról titkos szavazással
négy igen szavazattal és egy tar-
tózkodás mellett döntött a kép-
viselő-testület. Az alakuló ülésen
esküt tett a polgármester és a kép-
viselők, valamint bizottság alakult
három taggal.

2 VÉPI

Hetven év nem múlt el nyomtalanul
Ötvenöt éves általános iskolai osztálytalálkozót tartottunk szeptember 28-án a művelődési házban. A jelenlévő
40 fő osztálytársunkon kívül megtisztelt bennünket Ódor Istvánné Gabi néni, volt osztályfőnökünk és
Barabás Károly tanárunk. 

A finom vacsora után meghitt beszélgetésekre, azt követően pedig jó hangulatú szórakozásra is lehetőség
nyílt. Az szinte mindenkin látszott, hogy az elmúlt 70 év nem múlt el nyomtalanul. A többség már egészségügyi

panaszokkal küszködik.
Osztálytársaink közül 20-
an sajnos már nem érhet-
ték meg a találkozás
időpontját! A szervezők
rájuk is gondoltak, egy
szűkebb csapattal meglá-
togatták a megye külön-
böző helyein lévő sírokat,
és elhelyezték a megem-
lékezés virágait. A vépi
temetőben nyugvókat
közvetlenül az ünnepség
előtti órában egy na-
gyobb osztálytársi cso-
port látogatta meg. Úgy
búcsúztunk el egymástól,
hogy 5 év múlva ismét

találkozunk!  - Varga Gyula

Keressük a befizetőt
Az önkormányzat számlájára valaki csekken befizetett 5.670 Ft-ot 2019. október 16-án. A
feladó mezőbe a saját neve helyett a „Vép Város Önkormányzata GAMESZ” címet írta be,
így nem tudható, hogy ki az illető személy. Várjuk a befizető jelentkezését. -Hivatal-
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KRÓNIKA 3VÉPI

Dr. Benda Borbála művészet-
történész előadásában Rákóczi Er-
zsébet életútját vette górcső alá,
aki ”határozott, erőslelkű, akara-
tos, dacos fejű úrasszony… szarva-
sok, őzek, erdei hiúzok fáradhatat-
lan lövöldözője volt”. Bemutatott
egy korabeli festményt a hölgyről.
Hazai, pozsonyi és bécsi levéltári
kutatásai szerint a XVII. század
közepén született, apja Rákóczi
László, anyja Bánffy Erzsébet volt.
Hányatott sorsát meghatározta,

hogy 9 évesen árván maradt, 14
évesen férjhez adták a családfa 8.
listáján szereplő Erdődy Ádámhoz.
A férj azonban korán meghalt egy
csatában. Csak anyósában, For-
gách Évában bízhatott, aki elérte,
hogy a király utasította egyik
rokonát, I. Rákóczi Ferencet, hogy
adja vissza birtokait. Ezt követőn
férje lett Erdődy György. Házas-
ságuk nagyon rossz volt. Életét
megbonyolította a Thököly-felke-
lés, elfogták, Makovia várába zár-
ták, majd újabb gondot jelent neki
a Rákóczi- felkelés, mivel Ferenc-
cel korábban jó viszonyban volt.
Férje Bécsben élt, császárpárti
volt. Ő Pozsonyba, majd Horvát-
országba menekült, ahol 1708-ban
halt meg. Sorsa különösen nehéz
volt.

Szombathelyen elsőként alapította
meg vidéki fiókját. Az I. és II.
világháborúban, a harctérről
hazatérő sebesült katonák ápolá-
sában ápolónőként is részt vett, sőt
otthonukban kórházat rendezett be,
valamint a városi kórházban is dol-
gozott dr. Pethő Ernő főorvos mel-
lett. Munkáját folytatták lányai,
Erdődy Marietta és Ilona, valamint
Hunyady Terézia is, akik támogat-
ták a karitatív egyleteket, női és
leánykört, anya- és csecsemővé-
delmet, szervezték a rászorultak
kórházi ápolását. A legifjabb leány,
Erdődy Ilona támogatta az
önkéntes Vöröskereszt szolgálat
megszervezését. Dolgozott a
szombathelyi kórházban és
Németországban is ápolónőként.
Mindannyian megmutatták, hogy a
segítés örök, csak a formái változ-
nak, mondta az előadó.

Az ünnepség keretében gróf
Erdődy László megköszönte az
előadásokat, majd egy, a vépi
kastélyt ábrázoló akvarell máso-
latát adta át Kovács Péter pol-
gármesternek emlékül. Bemutattak
egy kisfilmet is a főnemesi család-
ról, mely különös körülmények
után a Szovjetunióból került vis-
sza. Az est fogadással zárult.

-gyz

Kelbert Krisztina történész,
muzeológus: Változó állandóság –
a vépi gróf Erdődy család hölgy-
tagjainak jótékonysági, szociális
munkája a 20. század első felében
címmel tartott előadást. Azt mutat-
ta be, hogy a család négy hölgytag-
ja – gróf Erdődy Sándorné, gróf
Draskovich Erzsébet és két leánya,
gróf Erdődy Marietta (herceg
Eszterházy Lászlóné), és gróf
Erdődy llona (Alexader Mensdorf-
Poully felesége), illetve gróf

Erdődy Ferencné gróf Hunyady
Terézia – milyen jótékony szociális
munkát végeztek. Erdődy Sán-
dorné támogatta az elhagyott gyer-
mekeket pártfogó Fehér Kereszt
Egyesületet, melynek 1899-ben

Konferencia az Erdődy nagyasszonyok életéről
folytatás az 1. oldalról
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KRÓNIKA4 VÉPI

A sírástól a nevetésig
Vujity Tvrtko Vépen 

Kis túlzással azt mondanám, amit
még József Attila írt a Thomas
Mann üdvözlésében 1937-ben:
örülök, hogy láttam itt Vépen a
„fehérek közt egy európait.”

Bizonyára az idézett verstöredék-
nek akkor más értelme volt, de
november 15-én, a DASzK-ban
Vujity Tvrtko (kép) városi fóru-
mán egy világot járt újságíró törté-
netei frenetikus hatást váltottak ki
a mintegy ötszáz érdeklődőben.
Kiderült, újságíróként nemcsak a
mindenkori hatalom ellenőrzését
tartja legfontosabb feladatának,
hanem, ha kell, kimenekíteni az
embertelen körülmények közé ke-
rült embereket a halál torkából, a
zsarnokság szorításából. 

Felkarolni a tehetségeket, hogy
elérjék céljaikat még akkor is, ha
azok lehetetlennek látszanak. De
soha ne hazudj – mondta. 

Nos, az ötéves korában fény-
képezőgépet kapott fiú azóta ka-
merával járja a világot. 19
évesen örök nyomot hagyott rajta a
délszláv háború, oda mégis minden
évben visszamegy. 
Kétszer is járt Csernobilban. (Erről 

dinasztia hihetetlen és pazarló gaz-
dagsága mellett tengődik a teljesen
elnyomott lakosság.

Könnyeket csalt szemünkbe az-
zal, hogy Szomália százezres me-
nekülttáborában miként talált meg
és mentett ki a magyar nagykövet
segítségével egy magyar lányt, akit
sikerült hazahoznia apja családjá-
hoz. Viszont megnevettette a hall-
gatóságot azzal, hogy felkarolt egy
olyan, már hazánkban született fia-
talembert, akinek édesapja kongói
származású. Ő elhatározta, hogy
vívóként, majd még soha nem volt
sízőként (!) részt vesz egy-egy
olimpián(!). És Tvrtko segítségé-
vel sikerült mindkét terve. 

Ezek után nemcsak jelképes
Tvrtko megjegyzése: a „csapat

aranyérem” az Vép városának is
közös sikere.
Egyúttal megköszönte Iszakné
Koszorús Judit és csapatának a
segítségét.              Györe Zoltán                  

legutóbb láthattuk filmjét a magyar
ATV-n) A világot halálosan
szennyező borzalomról az a véle-
ménye: „ az ember rosszul
használja erőit”.  

Egy párizsi útja során betekint-
hetett a trianoni szerződés doku-
mentumaiba. – Mégis a 10 milliós
Magyarország és a 15 milliós ma-
gyar nemzet a legtehetségesebb
nép, vallotta.  

Megkönnyeztük azt a történetét,
mely egy, a II. világháborúban a
Szovjetúnióban „felejtett” utolsó
magyar hadifogoly hazamentéséről
szólt. A bácsi az ő és dr. Vér
András pszichológus segítségével
jöhetett haza 55 év katonásdi után
úgy, hogy több mint 14 millió
forint volt az elmaradt zsoldja.

Megható, hogy első mondata ma-
gyarul a Szózat első sora volt:
„Hazádnak rendületlenül, légy
híve, óh magyar”. Mesélt Észak-
Koreáról, ahol a Kim Ir Szen

Köszönet
annak a hölgynek, aki megtalálta a temetőben elvesztett lakáskulcsomat, és bevitte a városházára. Köszönöm a
jegyzőség két dolgozójának, hogy kiderítették a kulcsok gazdáját és számomra visszajuttatták.

Tancsics Ernőné (Dózsa utca)
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KRÓNIKA 5VÉPI

Modellezők kiállítása Vépen
61 éve még Hatos Ferenc akkori
iskolaigazgató Náraiból érkezve
alapította Vépen a modellező
szak-kört. Az alkalomból Szijj
Vilmos és Iszakné Koszorús Judit
rendezésében kiállítással tiszteleg-
tek azok előtt, akik vépiként me-
gyei, országos és nemzetközi szin-
ten is kimagasló eredményeket
értek el hajó- és repülőmodell-
jeikkel.

Nem véletlen, hogy az alkalom-
ból Horváth István modellező

világ- és Európa-bajnok köszön-
tötte meleg szeretettel a megjelen-
teket. (A képen középen) Ő az, aki
18 nemzetközi versenyen, több
országban állhatott fel a győzelmi
dobogóra. Itthon 1967–79 között
15-szörös országos bajnokként
söpörte be a díjakat. 

A ma 82. évében járó szakember
elmondta: a Hatos modellező isko-

kitüntetéseket láttunk, sőt: a tablón
és a korabeli újságok megsárgult
lapjain olvashatók a vépiek ered-
ményei. Így Hatos Ferencen kívül
például Doma Sándor, Boldizsár
József, Kiricsi Gyula, Vámos
Ferenc, Pál József, Kovács Ferenc,
Szabó Beatrix, Szabó Sándor vagy
Tóth Lajos neve olvasható. Ezt a
tárlatot minden bizonnyal meg-
csodálják majd a felnőtteken kívül
az óvodások, általános iskolások
is. Jó, ha látják, hogy az általuk ma
használt elektronikának és robo-
tikának innen származhatnak az
alapjai. 

Szijj Vilmos köszönetet mondott
azoknak, akik segítettek létre-
hozni ezt a tanulságos kiállítást.

-gyz  

la országosan kiemelkedő volt,
hiszen olyan baráti közösséggé
forrt össze, mely nemcsak meg-
bonthatatlan volt, hanem a hajó és
repülőépítés minden csínját meg-
tanulva, a sport és hobby össze-
kötésével a hazafias nevelés isko-
lájává vált. Kovács Péter polgár-
mester maga is ebben a közegben
élvezhette a fúrás-faragás, hajto-
gatás, ragasztgatás és precíz mun-
ka gyönyörű eredményeit, vagyis
azt, hogy az általuk elkészített
modellek repültek vagy óriási
sebességgel szelték a vizet. 

A városvezető bejelentette: a vépi

modellező klub a helyi értékek
kategóriájába tartozik, vagyis a
város múltjának aranybetűs része.
A kiállítás relikviáit nézve szebb-
nél szebb modelleket, serlegeket,

Tisztelt vépi polgárok, kedves szülők!

Ezek a gyermekek nem csak a felső
tagozatra szeretnének nyugodtan átmenni,
hanem az utca másik oldalára is. (kép)

AZ ISKOLÁNÁL MAXIMUM 30
Km/h-val LEHET KÖZLEKEDNI A
GÉPJÁRMŰVEKNEK! 
FIGYELJENEK A GYERMEKEKRE,
A JÖVŐ OTT FUTHAT ÁT ÖNÖK
ELŐTT !

- Pusztai Krisztina
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6 KRÓNIKAVÉPI

A Vép állomáson, 2017 szeptem-
berében történt siklásos balesetet
követően, vasúttársaságunk a le-
hető legrövidebb időn belül
megkezdte a helyreállítási mun-
kálatokat. (126 ezer liter gázolaj

ömlött az állomás területére – a
szerk.) 

tok lezárásáról, hatósági tanúsít-
vánnyal rendelkezik a vasúttár-
saság.

A szennyezéssel érintett területről
elbontott vágányok visszaépítése
szintén befejeződött, a viszonylag
magas töltés miatt, az érintett sza-
kasz egyelőre tömörödési fázisban
van. Emiatt átmenetileg 100
km/óra a megengedett sebesség,
ezután azonban ezen a szakaszon is
120 km/órára emelkedik a pálya-
sebesség. A kármentesítés ideje
alatt nem volt lehetőség a tervezett
beruházási munkálatokra, így
ezeket a munkákat a kármentesítés
után végeztük el. Ennek keretében
a vasúttársaság szakemberei négy
kitérő cseréjét is elvégezték, és
jelenleg folyik a biztosítóberen-
dezési kábelek részleges cseréje.
Vép állomás így jelenleg már teljes
kapacitással üzemel.       

Rázó László sajtószóvivő
GYSEV Zrt.

Az egyes munkafázisokat, a kör-
nyezetvédelmi hatósággal folyama-
tosan egyeztetve végeztük. /kép/ A
gázolajjal szennyeződött, nagy
mennyiségű föld elszállítása be-
fejeződött, a talajban szennyezés

nem maradt, a kármentesítés
lezárult. A helyreállítási munkála-

GYSEV Zrt.: a vépi vasútállomás teljes 
kapacitással üzemel

KÖNYVBEMUTATÓ
2019. december 14-én 17:00 órakor 

a Vépi Művelődési Ház és Könyvtárban
Vendégünk: 

Horváth Nikoletta, a Vakvagány blog írója, az Öröm
ábécé, Kutyaszív szeretet, 

Léleköltő című könyvek szerzője.

Nikivel Jancsó Enikő beszélget. 
A könyvek a beszélgetés után megvásárolhatók, 

dedikálási lehetőség.

A Nefelejcs Nyugdíjas Klub 
programjai:

December 5.  Mikulás, névnap,
December 10. Idősek karácsonya

December 17. Szeretet-vendéglátás
December 19. Karácsony a klubban

Baba-Mama Mikulás ünnepség 
december 4-én 10 órakor  

a művelődési házban
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Kuvasz-tenyészszemle Vépen
A Magyar Kuvaszfajta Egyesület
helyi szervezete regionális te-
nyészszemlét szervezett november
17-én Vépen. Tancsics Antal helyi
aranykoszorús mestertenyésztő
elmondta: a minősítésre helyből,
Táplánszentkeresztről, Gencsapá-
tiból, Toronyból, Vátról, Hegy-
faluból Nagykanizsáról és még
Mezőberényből is érkeztek gazdák
kutyáikkal. A Hungarikumok kö-
rébe tartozó, nemzeti értékként
nyilvántartott nagy testű, barátsá-
gos ebek sokrétűen használható
őrző és pásztorkutyák, melyekből
sajnos egyre kevesebb létezik.
A szemle célja éppen ezért a fajta
népszerűsítése, például a Kuva-
szok a Kárpátalján, illetve a
Kuvaszőr állami programban. 
A minősítést Géczy Imre küllem-
bíró végezte.

A szemlén V. Németh Zsolt
országgyűlési képviselő – akinek
tulajdonosként szívügye a kuvasz,
mely a legszebb magyar őrző,
védő, – elmondta: az agrártárca

fontosnak tartja a magyar kutyafa-
jták védelmét, génmegőrzését. ( A
képen középen) Népszerűsíteni
kell a kuvaszt, melyet a Polgár-
őrség járőrkutyaként használhat,
miként régen a csendőrségnél is
megállták a helyüket. 
A nagyvadak hazai megjelenésével

az Északi-középhegységben a
medvék és farkasok ellen,
megfelelő képzés után sikerrel

bevethetők a kuvasz kutyák.
Kovács Péter polgármester hoz-
zátette, Vépen szinte minden ház-
tartásban tartanak kutyákat. Sajnos
azonban sokszor gondot jelent az,
hogy a felelős kutyatartás nem
minden esetben valósul meg.
Egyúttal sok sikert, és kiváló

minősítést kívánt a szemle részt-
vevőinek.                          

-gyz      

Nem lesz ügyfélfogadás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2019.
december 7-én (szombaton), 14-én (szombaton) és
23-án (hétfőn) nem lesz ügyfélfogadás a Vépi Közös
Önkormányzati Hivatalban.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Adventi Kalendárium
Az idei évben, december 2-án nyílik az első ablak a főtéri színpad adventi
naptárán. Várjuk a vépi adakozók apró ajándékait, melyeket az ablakok
mögötti cipősdobozban helyezünk el. Hétfőtől-péntekig minden nap 10
órakor nyit ablakot hat óvodás. Ennek megfelelően azonos, vagy közel azonos apró csokit,
ceruzát, kifestőt, játékot stb. találhatnak, a dobozokat nyitó, csillogó szemű gyerekek.
Várjuk a városháza titkárságán az adományokat december 15-ig.

-önkormányzat

Álláshirdetés
Vép Város Önkormányzat GAMESZ pályázatot 

hirdet szakács, diétás szakács munkakör betöltésére.
Részletetek a: 

https://kozigallas.gov.hu és a www.vep.hu 
honlapokon.

2019 NOV._2017 maj  2019. 11. 21.  13:13  Page 7



8 KRÓNIKAVÉPI

A Vépi Művelődési Ház és Könyvtár
Hétfő:
16:30–18:30   Színjátszópróba
17:00 Ovis torna Dórival
18.30 Református istentisztelet

(a hónap első hétfőjén)
Kedd: 
15:30-16:15    Ovis Angol
16.30–19.30    Foltvarrószakkör (páratlan héten)

18.00–19.00    Gyógytorna Ildivel
19.00–20.00    Aerobic
Szerda:
08.00–12.00   Falugazdász fogadóórája

14:15-15:00    Ovi néptánc
16.00–19.00    Sakkszakkör
17:00–18:30    HATHA YOGA 
Csütörtök:
14.00–16.00    Nyugdíjasklub
18.00–19.30    Jáde Hastánc Klub 
Péntek:
15:30-16:15     Ovis Angol
17.00–18.00    Hastánc kicsik Jáde Gyön-

gyöcskéi
18.00–19.00    Gyógytorna Ildivel 
19.00–20.00    Aerobic  

Egyéb programok:
November 30. 15:00 Adventi koszorú-

készítés
December 1. 16:00 Motoros kiállítás-

megnyitó
December 4. 10:00 Baba-mama 

Mikulás
December 6. 18:00 Mikulás buli a 

Főtéren
December 10. 14:00 Idősek karácsonya
December 14. 17:00 Könyvbemutató
December 16. 15:00 Óvoda Karácsony
December 20. 10:00 Iskolai Karácsony

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

Dr. Zmertych Aurél Gondo-
zási Központ programjai

December 3. 13:30 Karácsonyi szoká-
sok – mi sütünk-főzünk

December 5. 13:30 Karácsonyi törté-  
netek – karácsony az irodalomban

December 9-16. Kreatív foglalko-
zások – karácsonyi díszek készí-
tése, díszítés

December 17. 14:00 Karácsonyi ünnep
ség

Használjuk ki a lehetőséget, ne
halogassuk a bűnbánatot az utol-
só, ünnepi napokra! December
24-én, délután 4 órakor kez-
dődik a karácsonyi misztérium-
játék, az ún. "Jézuskavárás".
Jézus születésének történetét a
ministránsok és a hittanos gyer-
mekek adják elő. Mindenkit
szeretettel várunk! Szenteste
éjfélkor ünnepi szentmisével
köszöntjük a megszületett Meg-
váltót.  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, pénteken, Szent János
apostol ünnepén egész napos
Szentségimádást tartunk temp-
lomunkban 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 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, kedden az este 1/2 6
órakor kezdődő szentmisében
adunk hálát az elmúló 2019.
esztendőért, annak minden
áldásáért és kegyelméért. A
szentmise végén felajánljuk
községünket Jézus Szentséges
Szívének és a Boldogságos
Szűzanya Szeplőtelen Szívének.       

- Németh Tamás plébános

December 8-án ad-
vent 2. vasárnapja

lesz, ezért december 9-én,
hétfőn ünnepeljük Szeplőtelen
Fogantatás ünnepét. Azt a
titkot ünnepeljük ezen a napon,
hogy Isten Szűz Máriát életének
első pillanatától kezdve meg-
őrizte az áteredő bűntől és
annak minden következményé-
től. Este 1/2 6 órakor kezdődik
templomunkban az ünnepi szent-
mise. A szentmise keretében
"lelki adoptálást" tartunk a
magzatok védelmében. Kérem,
hogy minél többen vállalkoz-
zunk erre a nemes feladatra!
Kérem azokat a Testvéreket,
akik már eddig is tevékenyen
részt vettek ebben az imádságos
felajánlásban, apostolkodjanak
barátaik, ismerőseik körében!
December 8-án, advent 2.
vasárnapján kérem a gyer-
mekeket, hogy ha lehetséges a 8
órakor kezdődő szentmisére
jöjjenek, mert meglátogatja
templomunkat Szent Miklós
püspök! December 13-án, pén-
teken a Boldogságos Szűz Má-
ria fatimai kérésének eleget téve
engesztelő napot tartunk.  Igye-
kezzünk 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 körme-
nettel hordozzuk körül Mária
Szeplőtelen Szívének kegy-
szobrát. A körmenetre gyertyát,
vagy mécsest is hozzunk
magunkkal! December 22-én,
advent 4. vasárnapján a
délelőtti szentmisék alatt és
délután 3 órától az esti szent-
mise kezdetéig lesz lehetőség a
karácsonyi szentgyónás elvég-
zésére. 

Egyházközségünk  programjai
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Polgármesteri
napló 

2019.10.21. Alakulóülés
2019.10.22. Október 23. 

ünnepély a gépészben 
(alpolgármester) 

2019.10.23. Szombathelyi 
alakuló közgyűlés (alpol-
gármester)

2019.10.31. Wifi4EU szerződés
aláírása

2019.11.06. Egyeztetés a Fészek
vendéglő terveiről

2019.11.08. Kenézi Építő Kft. 
csarnokátadás a Ferenc majorban

16:00 Ovis Márton-nap
18:30 Világjáró Vépiek 

Társasága alakuló rendezvénye
2019.11.09. Szt. Márton emlék-

mise a nagytemplomban 
(Dömötör G.)
17:00 Erdődy-nap

2019.11.11. Költségvetési 
egyeztetés az intézményekkel

2019.11.12. TÖOSZ vezetőségi 
gyűlés Budapesten

2019.11.14. 8:00 
Munkavédelmi-tűzvédelmi oktatás

9:00 Helyi Védelmi 
Bizottság ülése

-pm-

November 8-án
18.30 órakor tartot-
ta alakuló össze-
jövetelét, a Világ-
járó Vépiek Tár-
sasága. 

A rendezvény
azon az ötleten ala-
pul, hogy a közösségi oldalakra
sok vépi felteszi utazásai, kirán-
dulásai képeit. Miért ne mutassák
meg társaságban, élőszóval ki-
egészítve az úti albumokat, meg-
beszélve az út során szerzett ta-
pasztalataikat, ötletekkel, jó tanác-
sokkal szolgálva utazni vágyó tár-
saiknak?  

A több mint 50 résztvevő indu-

lásként megtekintette a nyári fel-
vidéki utazáson készült képeket,
beszámolót Kovács Péter előadá-
sában. 
(Képeken: Lőcse, városháza és
templom és Kassa, a Vépi Vénusz,

Csáky Krisztina és
férje Bercsényi
Miklós márvány
koporsója) 

A társaság dön-
tött arról, hogy a
következő össze-
jövetel január hó-

napban lesz. Ezen a rendezvényen,
Nagy Attila vállalta az előadó
szerepét, meglepetés programmal.
A továbbiakban havonta lesznek
találkozók, februárban Portu-
gáliában, márciusban Dél-Cseh-
országban tesz virtuális utat az
érdeklődő közönség.

A rendezvény továbbra is nyi-
tott, várják utazni szerető, utazni
vágyó barátok részvételét.

A januári időpontot a decemberi
Krónikában figyeljék.

-vk-  

Megalakult a világjárók társasága

Haláleset: 
Mészáros Magdolna (1971) 
Vép, Kossuth u. 2.    •
Fülöp Ervin (1973) Vép, Petőfi u.
69.

Anyakönyvi hírek

Születés:
Kajcsos Zoltán 
és Veres Anikó 
fia Zétény    •   
Pál Zoltán és 
Merkli Vanessza leánya Letícia
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Papírszínház
A mesevilágot tükröző folyosóra
lépve azonnal jókedvre derül min-
denki a legzordabb időben is. A
kép nyugtatóan hat még a pityergő
gyerekekre is. Köszönet érte.

- gyz  

Mesefal az óvodában
A kicsikhez és a hat óvodai csoport
nevéhez illő illusztrációt festett a
Vadvirág óvoda bejáratának falára
Börzsönyi Noémi, a Kaposvári
Egyetem látványtervező szakának
harmadéves hallgatója. 

Óvodások lámpás felvonulása
Márton napi kreatív délutánunkat 2019.11.08-án tartottuk a művelődési házban.
A jelenlévőket Forstóberné Pogácsás Anikó óvodavezető-helyettes köszöntötte, majd a Rezeda csoport
előadásában megismerhettük Szent Márton történetét.

Az előadás után elkezdődött a
mára már hagyománnyá vált kézmű-
veskedés, melyre mind a hat csopor-
tunk lelkesen készült. A gyerekek
készíthettek többek között lámpást,
libás fejdíszt, különböző techni-
kákkal készült libákat, Szent Már-
ton-bábot, de még őszi erdőt is.
Aki pedig megéhezett a nagy alkotás
közben, azt vendégül láttuk egy kis
libazsíros kenyérre és a finom „ovis”
teára. A program a lámpás felvo-
nulással zárult, miközben a várost
betöltötte a libás énekek. A gyerekek
már a programot megelőző napokban
ismerkedtek Szent Márton törté-
netével, libás játékokkal, és Márton-
napi népszokásokkal is hangolódtak
a közelgő ünnepre. Ismét egy tartal-
mas délutánt tölthettünk együtt, ezt
igazolta a sok mosolygós, boldog
gyermekarc is.

Kassai Anita második alkalommal
látogatott el óvodánkba. Japánból
eredő népszerű papírszínházi
előadással lepte meg a Rezeda cso-
portos gyermekeket. A mese címe
„Márton és a libák”. 

A gyermekek gyönyörködtek a
képekben, és áhítattal hallgatták a
történetet. A dramatikus játékba is
szívesen bekapcsolódtak. Gyerme-
keknek, felnőtteknek egyaránt
varázslatos délelőttben volt része.

Decemberi programjaink:
2019.12.06.    Óvodánkba érkezik a Mikulás
2019.12.16.  Adventi vásárral egybekötött Óvodai Karácsonyi 

Ünnepség
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A Hatos Ferenc Általános Iskola
Művészeti Iskolás tanulói közül a
kézműves tanszak diákjait meg-
lepetés érte, hiszen lehetőségük
volt egy új technikát megismerni
az órákon. Iskolánkba érkezett
KIRICSI CECÍLIA, aki a vépi

diákokat a paverpol technikával
ismertette meg. 

önmagukban még bizonytalan
érdeklődőknek.
Egyszerűen ezt ki kell próbálni! 

Az alkotás egyfajta örömforrás,
amely során gyógyító energiák
szabadulnak fel az emberben,
hiszen a tudatos és a tudat alatti
belső erőforrásainkat mozgósítjuk,
a folyamat során kikapcsolódunk,
a mindennapi gondokat száműz-
zük magunkból és a boldogság
melegsége önt el bennünket, míg
végül munkánk gyümölcsében
gyönyörködhetünk.”

Egy BOLDOG ISKOLA ehhez az
elképzeléshez természetesen csat-
lakozott, helyet adott és meg-
tisztelve érezte magát a sok-sok
művészetis diák, hogy kipróbálhat-
ta! 
Az elkészült alkotások az iskola
falait fogják díszíteni, mindig
emlékezve a közösen eltöltött
néhány órára.

Molnár Krisztina

A paverpol üzenete a kreativitás és
az újrahasznosítás, erre ösztönzi
felhasználóit. Sokan textilszo-
brászatnak is nevezik. 
Egy szerencsés találkozás úgy
hozta, hogy Kiricsi Cili rátalált a
paverpol termékeket felhasználó
textilszobrászatra.

Cili számára mindig is fontos
volt, hogy alkotó ember lévén a
régiből egy új dolgot hozzon létre.
Itt „életre keltheti” a régi, megunt,
vagy tönkrement tárgyakat, értel-
met adhat egy régi csipkének, vagy
kavicsnak, hiszen e technika végte-
len lehetőséget nyújt a képzelet
szárnyalásához. Magyarországon
2011-ben jelent meg, és azóta is
egyre népszerűbb, forradalmasít-
va a képzőművészetben rejlő lehe-
tőségeket. Cili 2017-ben Paverpol
Oktatói oklevelet is szerezett.

Kiricsi Cili szerint: „Az alapok
elsajátítása hihetetlenül egyszerű,
semmilyen előképzettség nem
szükséges hozzá. 
Ajánlom gyermekeknek, felnőt-
teknek, pedagógusoknak, kreatív
köröknek, alkotni vágyóknak,

TEXTILSZOBRÁSZAT - 
ÚJ TECHNIKA A MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

In memoriam Szalai Katalin
Szomorú nap lett életünkben 2019. október 26-a, amikor jött a megmásíthatatlan hír,
Kati elment. Megrendülten és döbbenten fogadtuk, nem hittük el, hogy Katit súlyos
betegség következtében elveszítettük. Kati óvó néni, 1984-ben kezdte pályafutását a
Vépi óvodában, ahol 35 éven át kitartással szolgálta és nevelte a kicsiket.
Hivatásában alázatos  és mindenki iránt tiszteletet tanúsító, nagybetűs  ÓVÓ NÉNI
volt. Sok gyermek életének és mindennapjának volt féltő és szerető nevelője.
Példaértékű gyermekszeretet sugárzott szavaiból, mozdulataiból. Óvónőként,
vezetőként nagyszerű tervekkel, azok ötletdús megvalósításával színesítette az
óvoda életét. Kedves humorú, szépen éneklő óvó néniként bűvölte el az apróságokat
és kollégákat. 30 évig hűséges tagja volt Szombathely Város Szent Márton
Kórusegyesületének. Nyíltszívű, együttérző személyiségként sok ember bánatát
enyhítette vigasztaló szavakkal, segítséget nyújtó kezekkel. Megalakulásától vezette a Bóbita Óvodai
Egyesületet, mindig a gyermekek érdekeit szem előtt tartva, gazdagította  a játékok körét, vidám előadásokkal
örvendeztette az ovisokat. Sok évtizedes munkáját Vép Város is elismerte, Érdemérem kitüntetéssel. 
Tervek hulltak szét, amiket szeretett volna még megvalósítani, átélni, de a sors közbeszólt. Drága Kati, örökre

a szívünkben maradsz! „Meséltél és meséltél, igazakat, szépet”. Kívántuk, hogy a meséd sosem érjen véget! 

Takács Józsefné, Teri
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HATOS  

SAKKverseny 

 

 a Vas Megyei Sakks en 

 sakk

 

Szeptember 20- -SAKKversenyen. 

  

 

  

 

1. helyezett  - Bolla Ferenc /4.A/ 

2. helyezett  Simon Dominik /1.E/ 

3. helyezett   

 

1. helyezett   /6.B/ 

2. helyezett  Boros Bence /6.B/ 

3. helyezett   /7.A/ 

M

haza, amit   

a  

 sa . 

-

, amihez a 

. 

K Ö S Z Ö N J Ü K! 

1. 

2019 NOV._2017 maj  2019. 11. 21.  13:13  Page 12



KRÓNIKA 13VÉPI

Kertész Imrére emlékeztek 
a nyugdíjasklubban

Kertész Imre születésének 90.
évfordulójára emlékeztek a
Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai
november 14-én. Az immár szoká-
sos irodalmi teadélutánnak is
nevezhető alkalommal Sági
Józsefné Anci klubvezető ismer-
tette a világhírű magyar író életét,
munkásságát. Mint mondta, szá-
mára – és sokunknak – az író első
regénye a Sorstalanság jelentette
talán a legnagyobb katarzist,
melyet 13 évig írt. Ez a meg-
döbbentő, a 20. század rettenetes
valóságát bemutató mű csak 1975-
ben jelenhetett meg. Előbb
külföldön aratott sikert a mű,
itthon csak a rendszerváltás után,
de főként az irodalmi Nobel-díj
átvételekor. A regényből itthon
film is lett. 
A főhőse egy kamasz fiú, akit a

Csider Sándor
Adventi este

Csenddé érnek a morajló hangok, 
egyik sem sürget, nem követel, 
nem tülekednek reggeltől-estig, 
nyüzsgésük hozzám nem ér ma el. 

Tűnődöm, dúdolok csendben, 
lapozok megsárgult levelet, 
teát kortyolok, nézem a kertet,
könnyezek családi képeket, 

Várok, sehova nem sietek.
Merre indulnék nélküle s hova?   
Várok, míg szívemben újra
felépül kis Jézus édes otthona. 

Megvetem ágyát szép szavakkal, 
erőm szerinti dolgos kézzel, 
tiszta szándékkal, melegséggel, 
örömöt hozó szeretettel. 

Megérkezik, ha szívből várom, 
nem követek ma pásztort, királyt, 
mérlegre teszem tetteimet, 
békével élek, nem szítok viszályt. 

x

Édes Jézusom, hozd el a reményt, 
hogy holnaptól élni jobb lehet, 
s amire öröktől fogva vágyunk, 
hogy az ember maga is jobb lehet!

náci haláltábor szörnyű tapaszta-
latai érleltek felnőtté, és aki ezért
képtelen visszatérni korábbi éle-
téhez. A regény tárgyszerű, már-
már dokumentarista stílusa a
holokauszt újszerű irodalmi meg-
közelítését tette lehetővé. A világ-
hírű szerző későbbi műveiben a
kelet-európai történelem és tár-
sadalom kiszolgáltatott, tragikus
sorsra ítélt egyén sorselemzését
adta, mondta a klubvezető. A
nyugdíjas klub tagjai most lélek-
ben átélték azokat a rémségeket,
melyeket valamilyen formában
maguk is megtapasztalhattak a
történelem folyamán. Szó esett
arról is, hogy Kertész Imre műveit
több nyelvre lefordították, miként
Ő maga is fordította németből más
irodalmi nagyságok műveit ma-
gyar nyelvre.                        -Vk 

A Hatos Ferenc Általános Iskola programjai
• December 1-5 ERASMUS + utazás Romániába
• December 2. 8:00 1. adventi gyertyagyújtás
• December 6. érkezik a Télapó
• December 7. Tanítási nap
• December 9. 8:00 2. adventi gyertyagyújtás
• December 14. Tanítási nap
• December 16. 8:00 3. adventi gyertyagyújtás
• December 19. 8:00 4. adventi gyertyagyújtás
• December 19. 16:00-19:00  „Karácsonyváró DISCO” a felső tagozatosoknak – DÖK rendezvény
• December 20. 10:00 Iskolai Karácsonyi Ünnepség a művelődési házban
• December 21 – 2020. január 5. Téli szünet
• Január 6. 1. tanítási nap

Kék hírek
Az elmúlt időszakban a vépi Körzeti Megbízottak egy férfit elővezettek a
Szombathelyi Büntetés-végrehajtási Intézetbe, ahol a 28 nap elzárást kell
letöltenie.

Két különböző esetben egy férfi és egy nő sérülés nélküli anyagi káros
közlekedési balesetet okozott. A felelősséget elismerték, ezért 5000 Ft
helyszíni bírsággal zárult a rendőrségi eljárás.

Ismeretlen elkövetővel szemben indítottak eljárást lopás bűncselekmény
elkövetése miatt.

Vép KMB
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TISZTELT VÉPI LAKOSOK!  Idén megint ebösszeírás

Határtalanul pályázat

Az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVI-
II. törvény alapján a települési
önkormányzatok ebrendészeti fela-
dataik elvégzése érdekében és a
veszettség elleni oltás
járványvédelmi vonatkozásaira
való tekintettel - háromévente
legalább egy alkalommal
ebösszeírást végeznek, mely
alapján elektronikus nyilvántartást
kell vezetni az ebre és tulaj-
donosára vonatkozó adatokról.

Az eb tulajdonosa és tartója az
ebösszeíráshoz köteles a Vépi
Krónikában lévő ADATLAPON
lévő adatokat az önkormányzat
rendelkezésére bocsátani. Aki ezen
kötelezettségének nem tesz eleget,
állatvédelmi bírság megfizetésére
kötelezhető.

Ha nincs kutya, abban az esetben
az adatlapra csak nevet, címet és
dátumot kell írni, illetve azt alá
kell írni.

A kitöltött adatlapokat az alábbi
módokon lehet benyújtani: 
•  személyesen vagy postai úton:
Vépi Közös Önkormányzati
Hivatal 9751 Vép, Rákóczi u. 8.
címre
•  a Vépi Közös Önkormányzati
Hivatal főbejárata előtti
postaládájába bedobva
•  az info@vep.hu címre
megküldve 

Az adatlapok leadásának határ-
ideje: 2019. december 19.

Azon ingatlanok esetében, ahol
a tulajdonos, vagy a használó nem
nyilatkozott, helyszíni ellenőrzés
során gyűjti be a hivatal az ada-

tokat. 
Az adatlap letölthető a

www.vep.hu oldalról a Hivatal-
Letölthető kérelemnyomtatvá-
nyok-Igazgatási ügyek (letölthető
nyomtatványok)-Ebösszeírási
adatlap menüpontból, vagy az
alábbi linkről:
http://vep.hu/hivatal/letoltheto-
nyomtatvanyok-2/ igazgatas-
/ebosszeirasi-adatlap-2016-.html

Annak érdekében, hogy a nyil-
vántartás aktuális információkat
tartalmazzon, az ebtulajdonos az
eb összeírását követően is köteles
az adatokban bekövetkező változá-
sokat, (új kutyát, szaporulatot,
elhullást) írásban bejelenteni.              

-Vépi Közös 
Önkormányzati Hivatal

Iskolánk harmadszor is nyert a HATÁRTALANUL! pályázaton. 30 diák vehetett részt a négynapos kiránduláson.
Első nap - 2019. október 13-án kezdtük el utunkat, melynek első állomása Komárom volt. Az Erzsébet-hídon áthaladva
érkeztünk Szlovákiába. Megkerestük Komárom híres szülöttének, Jókai Mórnak /kép/ az ülőszobrát és Bartók Béla emlék-
tábláját, mindkét helyen emlékszalagot helyeztünk el. Az Európa-udvarban 45 különböző európai ország építészeti stílusát
magán viselő építmény tábláit megkeresve ismerkedtünk meg az épületekkel. A Klapka György téren pontban 10 órakor
meghallgattuk a Klapka-indulót. A Nagysallói csata emlékművénél is megálltunk. Ellátogattunk Mikszáth Kálmán
szülőfalujába is, megtekintettük a Mikszáth-emlékház kiállítását, majd népi gyermekjátékokat játszottunk az emlékház
udvarán. Kékkő várából gyönyörködtünk a csodálatos kilátásban. Második nap - A szállásunk Rimaszombat városában volt.
Délelőtt a Tompa Mihály Alapiskolába látogattunk, ahol a gyerekek ismerkedhettek egymással, majd Rimaszombat
nevezetességeit tekintettük meg. Elindultunk Rozsnyóra az arany, az ezüst és a vasércbányászat egykori központjába város-
nézésre. A bátrabbak a Tűztoronyba is felmászhattak. Délután Igló felé indultunk, itt az orsó alakú főtéren barangoltunk, és
megkerestünk Csontváry Kosztka Tivadar patikáját. Második szállásunk Szepessümegen volt. Harmadik nap - Reggel
Késmárkra utaztunk, ahol megtekintettük az Evangélikus
fatemplomot, majd az új evangélikus templomban felker-
estük Thököly Imre síremlékét. Rövid séta után a várat is
bevettük. Lőcsén a Szent Jakab templom híres oltárai és
hatalmas orgonája is igazán különleges volt. A városháza és
a szégyenketrec sem maradhatott ki. A Szepesi vár megtek-
intésével folytattuk a látnivalókat, mely 1993 óta az
UNESCO világörökség része – az Ősz szakáll gejzír nagy-
on különleges képződmény. Este visszatértünk rimaszom-
bati szálláshelyünkre. Negyedik nap - Ezen a napon nagy-
on hosszú út várt ránk. Betlérre látogattunk az Andrássy
család vadászkastélyába. Ez a kastély épen maradt, beren-
dezése eredeti, és a pince nagyon érdekes kiállításokat rejt.
A vadásztrófeák között több Kenézben elejtett vad aganc-
sát fedeztük fel. Időztünk egy kicsit a gyönyörű kastély-
parkban is, majd élményekkel telve indultunk haza. A 7. osztály tanulói
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Korán kezdődött a báli szezon idén
is. A hagyományok alapján ezúttal
is az ÖTE Bozzai-Vép Tűzoltó
Egyesület tagjai immár 15. alka-
lommal szervezték megérdemelt
szórakozásukat, melyen a város
vezetőin kívül részt vettek a
táplánszentkereszti és hosszú-
peresztegi tűzoltó bajtársaik is.

A művelődési
ház nagytermé-
ben a közönséget
Varga László, az
önkéntesek elnöke
köszöntötte (kép).

A köszöntő után
mindenki elfo-
gyasztotta azt a
több fogásos fi-
nom vacsorát,
melyet a helyi lá-
nyok, asszonyok
készítettek el. 

KRÓNIKA 17VÉPI

A jó hangulat megalapozását kö-
vetően „a húrok közé csapott” Ká-
mán László, aki régtől szolgáltatja
azt a zenét, amire lehet táncolni,

bulizni. 
A közkedvelt

d a l l a m o k r a
szinte hajnalig
ropták a párok.
(kép)

A bál bevételét
további fejlesz-
tésekre fordítja
az egyesület.

-gyz

Idősek klubja
Márton-napi

versekkel
Márton napja és az ősz összefügg,
ez nyilvánvaló. Az Idősek klub-
jában versekkel emlékeztek
november 13-án mindkettőről.
Petőfi versét, az Itt van az ősz, itt
van újra címűt Palotás Ferencné
Terike néni mondta el, míg
Aranyosi Ervin November című
alkotását Tóth Lászlóné Gizike
idézte fel. 

Aztán kedves kis beszélgetés

kezdődött a libasültekről, az ét-
kezésről (aznap finom ebéd volt)
az egyébként teadélutánnak indult
rendezvényen (kép). 
A Dr. Zmertych Aurél nevét viselő
klubban a nappali ellátását 25-en, a
házi segítségnyújtást 15-en, az
ebédeltetést pedig 80-an veszik
igénybe. Nagy szükség van arra,
hogy a 80-83 éves szépkorúak jól
érezzék magukat, és ott mindent
meg is tesznek ezért.   

Az alkalomból a Nefelejcs Nyug-
díjas Klub tagjai a sokéves ha-
gyománynak megfelelően ezúttal
is vendéglőben ünnepeltek.
Libacomb-sülttel 
előzték meg, nehogy 
jövőre éhesek marad-
janak. 
Egészségükre!   

-gyz

Báloztak a tűzoltók
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Sok idő telt el az utolsó beszámoló óta, voltak sik-
erek, de fájó pillanatok is. Mivel több a pozitív
esemény, kezdjük a fájó meccsekkel. Hazai pályán

pontokat veszítettünk Vasvár csapata ellen, és idegen-
ben kikaptunk a szezon legrosszabb játékával
Körmenden. A Celldömölk elleni vereség vállalható
volt, a helyzetkihasználás döntött a Cell javára. Aztán
itt vége is a rossz és fájó dolgoknak, gyönyörű
játékkal, talán a leggyorsabb gólt megszerezve maga-
biztosan vertük a Csepreget, majd egy hétre rá a
Rádóc is kapitulált Vépen. Egy fáradt csapattal utaz-
tunk Bükre, érződött a játékon, hogy a kupameccs
sokat kivett mindenkiből, de szívvel és akarással,
valamint rengeteg vépi buzdítással nyertünk. Itt
köszönöm meg minden szurkolónak, hogy ilyen szin-
ten mellettünk áll itthon és vendégben is. Le a kalap-
pal előttetek, szurkolók előtt!  
A Hajdúszoboszló megverésével jutottunk a
Magyar Kupa 8. fordulójába. Ez a kép ott készült a
csapatról a meccs előtti este.

A végére hagytam a legjobban várt, Szeged elleni
kupameccset. Racionálisan gondolkodva tisztában
voltunk vele, hogy olyan csapat érkezik hozzánk,

akik technikásak, erősek, gyorsak és hát profik. A fut-
ballban egy mérkőzés alatt bármi megtörténhet, min-
denki tisztában volt vele. Két osztálynyi különbség
van a csapatok között, de szívvel, lelkesedéssel és a
szurkolóink támogatásával bármi megtörténhet.
Így is lett: szorossá és helyeként nyílttá tettük a
meccset a vendég Szeged nagy meglepetésére. A
végére elfáradtunk a nehéz talajon, de az 1:4-es ered-
mény több mint elfogadható egy ilyen ellenfél ellen.
A szegedi csapat és vezetősége csak gratulálni tudott
mindenhez, amit látott és tapasztalt Vépen. Pozitív
élményekkel távoztak tőlünk és meghívtak minket
vendégségbe, amit igyekszünk kihasználni majd. Úgy
érzem, kis városunk csapata felkerült a magyar fut-
ball térképére. Jövőre igyekszünk megismételni, vagy
felülmúlni az idei kupaszereplést is. Hajrá Vép!

-Pajor Tamás

Vép a magyar foci térképén
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