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VÉPI

KR Ó N I K A
VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

Kiegészült a vépi és a bozzai
képviselő-testület
Tavaly október 29. óta, a pandémiás veszélyhelyzet miatt
most július 1-jén tartotta meg első együttes ülését a Vép és
Bozzai képviselő-testülete. Az alkalom most adott lehetőséget arra is, hogy kiegészüljön mindkét testület tagsága
egyrészt Szijj Vilmos vépi alpolgármester, másrészt Marasztó Gyula bozzai alpolgármester sajnálatos halála miatt. Néma felállással emlékeztek Kajcsos Györgyre is, aki
a vépi pénzügyi bizottság külső tagja volt, valamint a vírus
következtében elhunyt valamennyi polgárra.
A két testület tagjai és a Helyi Választási Bizottság
elnökhelyettese, Pál András Bálint előtt letette képviselői
esküjét és átvette képviselői megbízólevelét Rózsa
Hajnalka vépi, illetve Lendvai Norbert bozzai önkormányzati képviselő (kép).

Köszönet a helytállásért
Ágh Péter felszólalása a Parlamentben
A Kormány hatékony oltási
kampánya révén magunk mögött tudhatjuk a járvány harmadik hullámát. Ebből az alkalomból a Parlament mostani
ülésszakának utolsó napján
Ágh Péter országgyűlési képviselő napirend utáni felszólalásában az Észak-Vas megyében élő embereket méltatta.
A képviselő emlékeztetett, a
koronavírus-járvány kíméletlenül söpört végig az egész világon, így Magyarországon és Észak-Vas megyén is. – Sok veszteséget
szenvedtünk, de hála a közös összefogásnak, hála a
hétköznapi hősök kitartásának, legyőztük a járványt –
hangzott el. Ágh Péter részvétet nyilvánított azoknak,
akik a járvány miatt veszítették el szeretteiket.
A képviselő köszönetet mondott az orvosoknak,
ápolóknak, mentőknek és minden egészségügyi dolgozónak. Méltatta a szülőket, pedagógusokat, a rendvédelmi és a hatósági, kormányhivatali munkatársakat
is. – Köszönet azoknak a dolgozóknak, akik a járvány
alatt is akár otthonról, akár a munkahelyükről hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország továbbra is életképes maradjon! Hálánkat fejezzük ki a szociális intézmények dolgozóinak, hogy a legnagyobb bizonytalanság közepette is önzetlenül gondozták az ellátottakat. Köszönet a kis-és középvállalkozásoknak, hogy
a legnagyobb nehézségek idején is kitartottak – fogalmazott a képviselő, nem feledkezve el azokról sem,
akik állhatatosan építették Észak-Vas megye közösségét.
Méltatta a lelki vezetőket, akik a járvány idején is
erősítették a lelki kapcsokat. Köszönetet mondott a
civil szervezetek, egyesületek szervezőinek.
folytatás a 3. oldalon

folytatás a 2-3. oldalon

Megszűnt a kötelező maszkviselés
- Várható a negyedik hullám
Július 1-jén, csütörtökön életbe léptek az enyhítések a beadott 5,5 millió koronavírus-védőoltások
alapján, hangzott el a június végi heti Kormányinfón.
A döntés szerint a kórházak és a szociális intézmények kivételével megszűnt a kötelező maszkviselés, de a
közterületek után már az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön sem kell maszkot viselni. Természetesen,
aki ezek után is hordani szeretné a maszkot, továbbra is megteheti.
folytatás a 3. oldalon
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Kiegészült a vépi és a bozzai képviselő-testület

Mindketten a korábbi önkormányzati választáson szerzett szavazatuk alapján kerülhettek a
testületbe. Rózsa Hajnalka még
esküt tett a vépi Egészségügyi és
Ifjúsági Bizottság tagjaként is,
mert Dömötör Gábor alpolgármester lett. Az együttes, illetve
a külön-külön is tartott üléseken a
képviselők összesen 45 napirendi
pontot tárgyaltak meg.
A polgármester bemutatta a testületeknek az óvoda új vezetőjét,
Alpárné Pálma Kingát, aki januári
munkába állása óta most vehetett
részt először a testületek ülésén.
A tanácskozáson Kovács Péter, a
város polgármestere külön köszöntötte dr. Gulyás Ferenc ezredest
(kép) Szombathely járási rendőrkapitányát, aki a közrend, közbiz-

is tett fel a kapitánynak arról, hogy
mit lehet tenni az esetben, ha valaki csak úgy az út szélén hagy egy
autót, illetve miért tűnnek el autók
és szaporodtak az autóbontók? A
rendőrkapitány elmondta: az út
szélén hagyott, de a KRESZ által
nem tiltott helyen lévő, rendszámos, műszaki vizsgás gépkocsit a
magántulajdon miatt nem lehet
elszállítani még akkor sem, ha azt
eladták, az új tulajdonos közben
elköltözött, lakcíme nem ismert.
Ami az utóbontókat illeti, azok
valóban elszaporodtak, mert az
alkatrészekből jelentős haszon
származik kispénzű embereknek,
akár illegálisan is. Az ilyen ügyek
folyamatos munkát adnak a
rendőröknek, mert az eladhatatlan
alkatrészek rendszerint szemétként
jelennek meg közterületeken.

szombathelyi parkerdő példáját
említve.
A rendőrkapitány egyúttal megköszönte a közrend és közbiztonság érdekében tett folyamatos segítségét mindkét önkormányzatnak. Kovács Péter pedig azt hangsúlyozta, hogy az egészségügyi
veszélyhelyzetben is élő kapcsolatban voltak a rendőrökkel, polgárőrökkel, minek következtében élhető tudott maradni a város. Tehát
a lakosság figyelt egymásra, így
elkerülték a várost a házalók.
A városvezető és Héra-Csizmadia
Fanni, Bozzai polgármestere is
megköszönte a rendőrök munkáját,
melyhez további támogatást ígértek a testület tagjainak.
Török Sándor képviselő arról
érdeklődött, hogy a felderítő munka érdekében fel lehet-e használni
a kamerafelvételeket. – Igen, de
csak szigorú szabályok mellett,
volt a válasz.
A testület tagjai elfogadták a háziorvosi, a gyermekorvosi, a fogorvosi
és a védőnői szolgálat munkájáról
készült beszámolókat.

tonság helyzetéről szóló napirend
előadója volt.
A polgármester mindjárt kérdést

De sajnos csak akkor lehet nyomozást indítani, ha bizonyíték alapján
feljelentés érkezik hozzájuk. Ez
azonban nagyon ritka, mondta a

A városvezető és Bozzai polgármestere is köszönetét nyilvánította a doktorok és a védőnők részére,
akik erőn felül végezték tevékenységüket a járvány leküzdésében.
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Kiegészült a vépi és a bozzai képviselő-testület

Megtárgyalták a Vép-Bozzai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Polgárőrség és a Dr. Zmertych Aurél
Gondozási Központ munkáját,
valamint beszámoló hangzott el a
közétkeztetésről, illetve a Polgármesteri Hivatal tavalyi munkájáról. A pandémiás időszak alatt is
helytálltak az önkormányzat dolgozói annak ellenére, hogy sokan
megbetegedtek közülük. Határidőre mégis megoldották a feladatokat,
melyek közben ellenőrzések zajlottak és pályázatokat készítettek elő,
közölte dr. Hoós Anna jegyző.
folytatás az 1. oldalról

Az ülésen meghallgatták Dömötör
Gábor alpolgármester beszámolóját a települési értéktár tevékenységéről, a GAMESZ munkáját
pedig külön kiemelték azzal, hogy
az ott dolgozók érzik Császár
Károly igazgató törődését, mely jó
hatással van munkájukra.
A képviselők arról is döntöttek,
hogy szeptember 22-én közmeghallgatást tartanak, és idén is kiírják a pályázatot a civil szervezet
támogatására.
- gyz

Ágh Péter felszólalása a Parlamentben

Ágh Péter szólt arról is, hogy a
pandémia okozta félelem és bizonytalanság időszakában ÉszakVas megye polgármestereivel, a
megyei önkormányzattal és a kormánnyal annak érdekében kötöttek
szövetséget, hogy jót és marafolytatás az 1. oldalról

A Sportegyesület elnöke, Németh
Attila beszámolt a labdarúgóbajnokságban elért kiváló eredményről azt is megemlítve, hogy
Török Richárd edző távozik a csapattól. Helyére Simon Miklós korábbi tanakajdi, majd rumi edző lép.
Megköszönte az önkormányzat
támogatását. Kovács Péter meleg
hangon gratulált a bajnoksági
bronzéremhez, további támogatást
is ígérve.
Elhangzott egyebek mellett, hogy
a testület megkéri az épülő bölcsőde működési nyilvántartásba vételét.

dandót alkothassanak a térségben.
– A járvány ellenére is számos
területen sikerült előre lépnünk. –
hangsúlyozta a képviselő a helyi
fejlesztésekre célozva, melyek
komoly támogatással tudtak megvalósulni. – A harmadik hullám

végénél feladatunk az ország, így
térségünk újraindítása is. Kitartó,
becsületes munkával és erős szövetségekkel a jövőben is azon leszünk, hogy együtt építsük ÉszakVas megyét – zárta a felszólalását
Ágh Péter.
(V.K.)

Megszűnt a kötelező maszkviselés
- Várható a negyedik hullám

Védettségi igazolvány nélkül is
szabad a belépés a vendéglátó üzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe, és az előreváltott jeggyel látogatható, ülőhelyes nézőtérrel megrendezett
kulturális rendezvényekre, előadásokra. Így már a plasztikkártya
nélkül mehetünk a színházakba,
mozikba, ahogyan az éttermekbe is.
Megszűntek az üzletekre vonatkozó korlátozások, nem lesz kötelező a távolságtartás és nem kell
korlátozni a vásárlók számát.
Még többen vehetnek részt egyes
rendezvényeken: a családi és magáneseményekre az eddigi 50 helyett most már 100 főt lehet meg-

hívni, és az eddigi 200 helyett most
már 400 fős lakodalmakat leheszervezni. Az egyetemek és a
főiskolák is készülődhetnek a jelenléti oktatás őszi visszaállítására.
Azonban lesz olyan is, ami nem
változik: a sportrendezvények, a
zenés-táncos rendezvények, és a
zárt térben vagy 500 főt meghaladó
szabadtéren tartott egyéb rendezvények tekintetében maradnak
az eddigi szabályok. Ezeken az
eseményeken marad a létszámkorlátozás, és továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet részt
venni rajtuk – vagy 18 év alattiak
esetében védett személy felügyelete mellett, a Magyar Közlöny
cikke szerint.

Új Oltási akciót indít a kormány
augusztus 1-jétől, amelynek keretében a háziorvosok akár személyesen is felkeresik azokat a 65 év
felettieket, akik még nem oltatták
be magukat, mivel ez a korosztály
legveszélyeztetettebb.
A járványnak még nincs vége, a
szakértők szerint várható egy
negyedik hullám. Orbán Viktor
miniszterelnök július 16-án a
Kossuth Rádióban bejelentette,
hogy a Delta-vírus megjelenése
miatt az őszi iskolakezdéskor az
oktatási intézményekben lehetővé
teszik a 12 évnél idősebbek oltását
is abban az esetben, ha azt szüleik
megengedik.
-gyz
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Vépi helyzetkép…
A Belügyminisztérium pályázatán
járdafelújításra nyertünk támogatást közel 20 millió forint értékben. Ebből a Szent Imre utcai, több
utcát is összekötő járdaszakasz
felújítását tervezzük. Köszönjük
képviselőnk lobbitevékenységét,
mondta a július 5-i vezetői értekezleten Kovács Péter polgármester.
Hozzátette: július 1-jén megtartották az idei első testületi ülést. A
felhalmozódott napirendi pontokat
sorban tárgyalták.
Tűzoltóink is megtartották évi
rendes taggyűlésüket. Ezen a város
lakossága nevében megkö-szöntem áldozatos tevékenységü-ket,
közölte a polgármester.
Bozzaiban rendeztek családi
főzőnapot, melyen több vépi
egyesülettel együtt a városvezető
is részt vett. Ismét sikere volt a
gyerekek körében a pálcikás palacsintának. Hasonló rendezvény
megszervezését tervezik a nyár
végén Vépen is.
Folyik a háromhetes napközis
tábor előkészítése, csúcsra jár az
esküvők lebonyolítása a kultúrházban, és a templom felújítása
miatt a vasárnapi misék is ott
zajlanak. (kép)

(Vannak napok, amikor két pár is
kimondja a boldogító IGEN-t)
Az óvodai játékok felülvizsgálata során több eszköz is kivonásra
került vagy javításra szorul. Ezeket
soron kívül javítják, cserélik.
Jelenleg három csoportban 60
gyermek felügyeletéről gondoskodnak. A bölcsődébe eddig 17
gyereket írattak be.
ZÖLD HULLADÉK: a havi
egyszeri zöldhulladék elszállítás
csak az STKH zöldhulladékos
zsákjaira érvényes, amit Vépen a
Vasber Épker telepén a Dózsa
utcában lehet megvásárolni.

Pályázat
Vép Város Önkormányzatának
képviselő-testülete nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában
lévő egyes termőföldnek minősülő és
termőföldnek nem minősülő ingatlanok haszonbérletére.
Részletek a www.vep.hu oldalon.
Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Ezek száma nincs korlátozva. Ezek
a zsákok környezetbarát, teljesen
lebomló anyagból készülnek, ezért
nem lehet más zsákokat kitenni.
– Most, hogy már jóval szabadabban közlekedhetünk és vásárolhatunk, mindenképpen tartsuk
szem előtt a tavalyi nyitás utáni
gyorsan romló helyzet emlékét, és
viselkedjünk továbbra is óvatosan,
tartsunk be mindent, hogy ez a
szabadság megmaradjon.
Az oltások utáni jó nyaralást,
pihenést kíván mindenkinek, hangoztatta a polgármester.
VÉP VELED!
-VK

Kék hírek
Az elmúlt időszakban a vépi körzeti megbízottak 5 nehéztehergépjármű-vezetővel szemben intézkedtek, akik a súlykorlátozó jelzőtáblát figyelmen kívül hagyták, ezért a helyszínen
bírságolták őket. Egy férfi egy gépkocsit próbált feltörni, ezért
előállítását
követően
vele
szemben
büntetőeljárást
kezdeményeztek.
Egy másik sofőr a gépkocsiján kicserélte a forgalmi rendszámot, ezért elfogása után vele szemben büntetőeljárást kezdeményeztek. Egy következő férfit pedig elővezettek a
Szombathelyi Rendőrkapitányságra, mert „elfelejtett” az
idézésen megjelenni. Egy másik férfit pedig azért kellett
elővezetni, mert pénzbírságát nem fizette be.
–kmb
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Kovácsné Rozmán Gabriella, Molnár Istvánné
és Szalay Gabriella kitüntetése
Miniszteri Elismerő Oklevelet
kapott Kovácsné Rozmán Gabriella, a Kisalföldi ASzC Vépi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium alkal-

mazottja. (kép). –Molnár Istvánné
és Szalay Gabriella munkásságát
pedig Kásler Miklós, az Emberi
Erőforrások minisztere ismerte el.
(kép és szöveg a Hatos-iskola évzárójáról készített anyagban.)

A Pedagógusnap alkalmából dr.
Nagy István agrárminiszter állami
kitüntetéseket és szakmai díjakat
adott át július 6-án,a Pesti
Vigadóban.
Ünnepi köszöntőjében kitért arra, hogy a nemzetet erősítik mindazok, akik az ország fejlődéséért,
a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar korszerűsítéséért, az oktatás, a kutatás
megújításáért dolgoznak, akik a
szakterületükön kiemelkedőt alkotnak, és akik az életútjukkal követendő példát állítanak a felnövekvő nemzedékek számára.
(Forrás: AM Sajtóiroda)
Nagy öröm és megtiszteltetés

számunkra, hogy a kitüntetettek
között köszönthetjük Kovácsné
Rozmán Gabriella kollégánkat. A
képen a miniszter mellett középen,
jobb oldalon pedig Bagdán Boglárka helyettes államtitkár.
Kovácsné Rozmán Gabriella
közel négy évtizedes példaértékű
szakmai munkájáért kapta az elismerést. Gazdasági ügyintézőként a
gazdasági csoport meghatározó
tagja, tevékenységével hozzájárul
az intézmény gazdaságos és szakszerű működéséhez. Feladataiban
precíz, megbízható, lelkiismeretes.
Munkatársaival kiemelkedő a
kapcsolata, személyisége példamutató nem csak a munkahelyi közösség, hanem a tanuló ifjúság számára is. Elkötelezettsége a vépi
szakképző
intézmény
iránt
meghatározó a napi munkavégzése
során. Gratulálunk!
-Hollósi Éva igazgató-

Agrárszakképző: tanévzáró-ballagás
Néhány héttel ezelőtt még bizonytalan volt, hogy megünnepelhetjük-e méltóképpen végzőseinket, hogy egyáltalán
láthatjuk-e egymást személyesen, mielőtt végleg
elhagyják az iskolát. Ugyan a szalagavató végképp
elmaradt, és májusban sem búcsúztathattuk őket, ám úgy
döntöttünk: a ballagást rendhagyó módon júniusban, a
tanévzáró ünnepéllyel együtt tartjuk meg. Nem volt még
évfolyam, amelynek a körülmények miatt ennyire nehéz
lett volna felkészülni a vizsgákra. A tanévzáró-ballagás időpontjában már volt
olyan szakiskolai és technikus osztály, amely túl volt a vizsgákon, az érettségizők egy része
még előtte állt a megmérettetés egy részének. Azóta már tudjuk: mindnyájan becsülettel helytálltak,
büszkék lehetnek magukra, büszkék lehetünk rájuk. (kép)
Az osztályok nagy örömmel készültek az ünnepi napra. A már végzett diákok többsége is visszajött elbúcsúzni az
iskolától, sőt, néhányan az elmaradt szerenádot is bepótolták. Az alsóbb évesek által borostyánnal, rózsával, illatos
bodzavirággal, vadvirágokkal gyönyörűen feldíszített termekből utoljára vonultak ki fiataljaink a napsütésben fürdő
épület elé. Ünnepi hangulatban búcsúztatta őket Hollósi Éva igazgatónő és Bédy Katalin 11.c osztályos tanuló. Tőke
Alexandra 9. a osztályos tanuló saját versét mondta el. Somogyi Bálint 12. c osztályos diákunk megható beszéddel,
osztálytársa, Nagy Vivien Zsanett Peterdi József tanár úr soraival köszönt el az iskolától. A jutalmak, dicséretek
kiosztását követően a technikus osztály lufik felengedésével jelképezte önálló életük kezdetének lendületét. Az
ünnepséget Bédy Katalin és Horváth Rómeó szavalata zárta.
A frissen végzettek és szüleik, tanáraik sokáig beszélgettek még az épület előtt – néhány könnycsepp is kicsordult…
Elbúcsúztunk tőlük, de visszavárjuk őket!
Babai-Mező Borbála
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Ünnepélyes tanévzáró

Nagyon nehéz, de mégis nagyon
eredményes tanévet zárt a Hatos
Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola. A
világjárvány harmadik hullámának
befejeztével június 19-én már
megtörténhetett a nyolcadikosok

nyílt ballagása, valamint egy olyan
tanév zárása is, melyben rengeteg
diák, tanító, tanár és nyugalmazott
pedagógus, támogató szülő és szakember kaphatott elismeréseket,
kitüntetéseket.
Sőt! Molnár Istvánné Kati
nénit, aki 40 évig dolgozott az
iskolában, melynek 16 évig igazgatója is volt, Miniszteri Oklevéllel tüntette ki Dr. Kásler Miklós, az
Emberi Erőforrások Minisztere. Az
elismerést Kovács Péter polgármester adta át.
Az ünnepség az iskola zászlaja
és a búcsúzó két nyolcadikos osztály bevonulásával kezdődött.
A ballagók nevében Németh
Boglárka és Habda Patrik mondott
megható köszöntő beszédet.
A nagy meleg ellenére zsúfolásig
megtelt iskolaudvaron megjelenteket Bándoliné Pájer Éva igazgatóhelyettes köszöntötte, aki
megköszönte diákjaik feléjük
áradó szeretetét.
De azt is hangoztatta, hogy az
elmúlt nyolc évben a tanárok is
tanultak a diákoktól: kedvességet,
őszinteséget, önismeretet, emberséget és humort.

Molnár Krisztina igazgatónő ünnepi beszédében utalt az elmúlt év
nehézségeire, melyet a csend és a
bizonytalanság éveként jellemzett. Mégis arra törekedtek, hogy
Boldog Iskolaként a derű legyen az
elsődleges. Bennük volt annak a

serdülve felvértezték magukat megfelelő tudással, melynek következtében vélhetően élni tudnak az
európai életforma lehetőségével.
– De kell még egy szó mielőtt
elmennétek, egy ölelés, mely végig
elkísér benneteket, tette hozzá.
Egyúttal megköszönte a Szombathelyi Tankerület, a Vépi Önkormányzat, a Szülői Közösség és a
Tudás Fája Közalapítvány támogatását.

bizonyossága, hogy mindig marad
a hely, az iskola a második otthon,

Ezt követően a diákoknak adták
át az elismeréseket. Az Iskola
Érmét a nyolc éven át kitűnő bizonyítványért Imre Fanni, Németh
Boglárka és Kiss Levente vehette
át. Őket külön köszöntötte Kovács
Péter városvezető is.
Mindhárman 10 ezer forintos
ajándékutalványt is kaptak egy

ahol közösséggé fejlődtek az úgymond kifordult világ ellenére.
Támaszt tudtak nyújtani diákjaiknak. Külön kiemelte a szülők
digitális oktatás során nyújtott
nélkülözhetetlen támogatását. A
diákoknak pedig azt köszönte meg,
hogy ebben a nehéz helyzetben is
tudtak alkalmazkodni a változásokhoz.
Külön szólt az első osztályosokhoz, akik példaértékűen illeszkedtek be az iskolai évekbe.
A nyolcadikosok pedig ifjakká

vállalkozó, Kiricsi Cecília felajánlásaként. Süle József, Bozzai alpolgármestere Nagy Petrának és
Varga Olivérnek adott át jutalmat.
Kimagasló össztevékenységéért
jutalmazták Habda Patrikot, Lakics Richárdot, Tancsics Kornélt,
Vilics Márkot, Szijártó Jázmint,
Beke Katrint és Kiss Leventét is.
Ezt követően se szeri, se száma
nem volt az egyéb jutalmazásoknak az 1-8. osztályosok számára.
Az ünnepi pillanatok kiemelkedő
része volt a Miniszteri Oklevél
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és ballagás a Hatosban
átadása Molnár Istvánné Katinak.
Kovács Péter (kép) beszédében fel-

elevenítette személyes élményeit
arra is utalva, hogy a helyiek közül
nagyon sokan voltak és vannak
vele kapcsolatban volt diákként,
szülőként, nagyszülőként, munkatársként, szomszédként, barátként.
Mindig azt tapasztalta, hogy Kati
az iskoláért él. Mindent megtett tanárként és igazgatóként is azért,
hogy a diákok minél jobb körülmények közt tanulhassanak. Az ő
idejében kapcsolták össze a két iskolarészt, akkoriban lett teljes az
akadálymentesítés, és olyan programokat valósított meg, melyek
kapcsán eljutottak külföldre diákok és tanárok is. Tehát Európa
szintjére is kinyitott az iskola. Jellemző rá az is, hogy mindig megtalálta a hangot diákjaival, szüleikkel és a tanárokkal. Teljesítette
azt a hivatást, amit vállalt, melynek
következtében sok vépi diák büszke arra, hogy a Hatosban tanult,
lett hivatásának, szakmájának kiemelkedő képviselője.
Ma is szívügye az iskola, melynek
munkájában ma is részt vesz. Nagy
öröm tehát, hogy a miniszteri díjat
most az egész közösség nevében
átadhatjuk, hangoztatta Kovács
Péter polgármester.
Az ünnepségen megjutalmazták
a legkiválóbb pedagógusokat is.
Molnár Krisztina hangsúlyozta:
igazgatóként az egyik legneme-

sebb feladat, amikor elismerheti
kollégái példamutató munkáját.
Elsőként átnyújtotta
az
Iskola Arany
fokozatú Érmét
Bándoliné
Pájer Évának,
aki több mint 30
éve tanárként,
öt éve pedig
igazgatóhelyettesként
végzett kimagasló pedagógusi, illetve vezetői
munkát.
A Miniszteri Elismerő Oklevelet
pedig Kovács Péter polgármester

ként, munkaközösség vezetőként
végzett kiemelkedő munkát.
A Pedagógus Szolgálati Emlékérmet nyugdíjba vonulásuk alkalmával Tancsics Gáborné Ági
néninek, Benczik Gyuláné Zsuzsa
néninek, Pethőné Szakály Ilonának
adták át. Tankerületi elismerést
Boldizsár Katalin és Kovácsné
Csákvári Beatrix kapott.
Nem feledkeztek meg azokról a
szülőkről sem, akik kiemelkedő
mértékben támogatták az iskolát.
Közülük Bíró Ildikó, Nagy Imre,
Szalai László, Smuk Zoltán,
Boldizsár József, Beke Roland és
Vargáné Hábetler
Viktória kapott elismerést.
Az ünnepélyes
tanévzárót és ballagást követően Molnár Krisztina kívánt
a nyárra jó egészséget és jó pihenést.
A rendezvény a
Vépi Himnusz hangjaival zárult.

adta át Szalay Gabriellának, aki a
projekt-oktatásban osztályfőnök-

–képek és szöveg Györe Zoltán
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VASOKLEVÉL két kimagasló vépi pedagógusnak
Szeretettel és tisztelettel köszöntjük abból az alkalomból iskolánk
két nyugdíjas pedagógusát, hogy a
napokban vehették át Egyetemi
Díszoklevelüket, a VASOKLEVELET. Ez a rangos elismerés azt
jelenti, hogy 65 évvel ezelőtt szerezték meg diplomájukat, mely
alapján közmegbecsülésre méltóan
teljesítették hivatásukat.
Ódor Istvánné Gabi néni (kép) a

Anyakönyvi hírek
Házasság:
Flinger Péter - Böröndi Mária •
Kovács Zsolt - Ostorics Evelin •
Varga Balázs - Májer Krisztina

Születés:
Turay András István és Novák
Natália Mariann leánya Kincső •
Orsós Norbert és Sándor
Erzsébet leánya Olivia Johanna
• Viszketh Szabolcs és Mógor
Renáta leánya Dóra • Szele
Szabolcs és Nicki Erika leánya
Alíz • Pál Zoltán és Merkli
Vanessza leánya: Jamina

Bozzai:

Óvári Zoltán és
Humpók Viktória leánya Debóra

Szegedi Tudományegyetem Juhász
Gyula Pedagógusképző Karán
biológia-földrajz szakos tanárként
diplomázott. Igazgató, igazgatóhelyettes, pedagógus volt, akit magas
szakmai tudása miatt is nagyon
tisztelték a tanítványai és a szülők
is. Munkájában mindig kereste a
korszerűt, sokat tett a vépi iskola
hírnevéért, most kapta meg a
GYÉMÁNT oklevelét is.
Takács Ernőné Zsuzsa néni
(kép) az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Tanítóés Óvóképző Karon –
Kőszegen – tanító szakon
végzett. Sok-sok évtizeden
keresztül tanította a vépi
gyerekeket az olvasás, írás,
számolás
tudományára.
Igazi néptanító egyéniség,
emellett rendkívüli kéz-

ügyességgel rendelkezett, sok éven
keresztül szakkört is vezetett a
Művelődési Házban.

Mindketten kiváló, példaértékű
pedagógusok voltak, akiktől „mi”
csak tanulni tudtunk. Gratulálunk
az elismeréshez és jó egészséget
kívánunk a következő évekre is!
Molnár Krisztina intézményvezető

Vép és Bozzai felújítási
támogatásban részesült
Vép sikeresen pályázott a
Belügyminisztériumhoz. A Szent
Imre utca járdájának felújítására
18.683.545 Ft támogatást kapott a
Kormánytól, mondta el lapunknak
Ágh Péter, aki hozzátette, hogy
Bozzai is sikeresen szerepelt ebben
a kiírásban, hiszen a Bárdos utca
felújítására 11.327.024 Ft támogatást kapott.
Mindez közös munkánk eredménye, melyhez köszönöm az
együttműködést a polgármestereknek, a testületeknek és a helyben élőknek.
Továbbra is az a célunk, hogy lépésről lépésre együtt építsük Vép
városát és a környező településeket, mint például Bozzait.
Az elmúlt években sok olyan
komoly eredményt tudtunk felmutatni, amelyek régi álmok megvalósításáról szólnak.

Így volt ez az M86-os és a Vép
központjáig vezető út felújításával,
amelyre Magyarország Kormánya
a Magyar Falu Program révén 491
millió
forintból
biztosított
lehetőséget. De így volt ez a Toldi
utca rendbe tételével is.
A Magyar Templom-felújítási
Programon keresztül a templomra
is tudtunk forrást szerezni. Az
elmúlt években elkészült a város
megújult temploma és a pénzügyi
támogatás adott ahhoz, hogy meg
lehessen építeni a Vép és Szombathely közötti kerékpárutat.
Folyamatban van a bölcsőde
kivitelezése 315 millió Ft értékben.
Köszönet a Kormánynak, hogy
mindezen fejlesztések révén
számíthattunk a támogató döntésekre!
- Béres Árpád
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Tűzoltóink a mi hőseink
Ha valamilyen komoly káresemény történik Vépen vagy Bozzaiban, akkor főként a tűzoltó egyesület tagjaira lehet számítani. Ezt
141 éve tudjuk, akkor alakult meg
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
melynek tagjai mostanság is első
szóra teszik a dolgukat. Azonnal
segítenek nemcsak itthon, hanem
az ország bármely területén is, ha
kell.
Ennek bizonyítéka számtalan.
Azonban vannak az egyesület tagjai közt olyanok is, mint például
Varga Gábor szertáros, akiről az
ÖTE július 2-i közgyűlésén kiderült, hogy az elmúlt 15 évben szinte minden nagy helyi, régiós vagy
országos kárelhárítási akcióban
részt vett.
Számtalan példát lehet felsorolni: Gábor ott volt a vépi vasúti tartálykocsik kisiklása utáni percekben éppúgy, mint június végén a
Somogy megyei Kadarkutat ért

Ilyenkor az országos katasztrófavédelmi szolgálat mindenkit
mozgósít, hogyha erejük, idejük
engedi, menjenek
segíteni.
Ezúttal a szombathelyi városi
tűzoltóparancsnokság vezetője,
Göncz Szabolcs
kérte az önkénteseket a különleges szolgálatra. És ők azonnal
mentek.
– Szívfacsaró látvány fogadott
bennünket, mondta Varga Gábor. A
település palával fedett házainak
teteje szinte eltűnt a hatalmas viharban. A jégverés összetörte a fedelet, így azonnal beáztak a falak,
szobák, konyhák. Tetőről tetőre
járva egymás után kezdtük bontani
a sérült szerkezeteket, majd amikor
végeztünk, fóliával borítottuk be a
házakat, hogy megvédjük az otthonokat a további beázástól,
mondta Gábor.
Önzetlenségükért emléklapot
kaptak az országos parancsnoktól. (kép)
A Vép-Bozzai

hatalmas vihar és jégeső
utáni mentésben (kép a
tetőn).
Horváth Péter parancsnokhelyettessel
együtt
(kép) azon a kritikus vasárnapi napon két kézzel segítettek a teniszlabda nagyságú jégeső után megmenteni a szinte menthetetlen
helyzetbe került családok otthonát
a további beázásoktól.
Az a hihetetlen nagy vihar mintegy
300 családi ház tetejét tette tönkre.

ÖTE közgyűlésén (jobb felső kép)
az is kiderült Kóbor Attila parancsnok és Varga László egyesületi
elnök beszámolójából, hogy a

hogy a pandémia idején tavaly
március 16. óta 30 riasztásuk volt.

Viharban, esőben, fadőléskor, vízbeeséskor, gázszivárgáskor éppúgy
dolgoztak, mintha semmi sem
veszélyeztette volna az ő életüket.
A pénzügyi beszámolók szerint
mintegy 2,5 milliós kiadásuk mellett hasonló bevételeik is voltak,
főleg önkormányzati, pályázati,
egyéni és szja-támogatásokból.
Ezúttal is meggondolták, hogy
milyen védő és egyéb szükséges
eszközöket vásároljanak. Most
azon törik a fejüket, mondta Beke
Szabolcs titkár, hogy miként tudnák nagyobbá tenni a szertárukat,
hogy jobban elférjenek eszközeik.
folytatás a 10. oldalon
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Tűzoltóink a mi hőseink

Illetve egy kicsit újabb és hatékonyabb tűzoltóautóhoz jussanak
az osztrák testvérszervezettől korábban kapott 40 éves tűzoltóautó
helyett.
Kovács Péter polgármester szerint
a tűzoltókra mindig számíthatnak a

vépiek, a veszélyhelyzetek megoldásának kulcsa az ő kezükben van.
Ezért eddig is, és ezután is minden
támogatást megkapnak az önkormányzattól.
Ő és Héra- Csizmadia Fanni
Bozzai polgármester is köszönetét
fejezte ki azért az önkéntes és

fáradhatatlan munkáért, amellyelnemcsak vészhelyzetben segítik a
lakosságot, hanem minden települési rendezvényen részt vesznek
– tehát megnyugtató, hogy mindig
van, akikhez lehet fordulni, tették
hozzá a vezetők.
-gyz

Itthon is segíteni kellett
Július 11-én 11óra 16 perckor érkezett az értesítés a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műveletirányítási Központjából, miszerint Vépen a Rákóczi utcában egy
családi ház alsó szintje a hirtelen
lezúduló, nagy mennyiségű eső
miatt teljesen víz alá került.

Rövid időn belül megkezdtük a
vonulást a jelzett kárhelyszínre,
ahol a szombathelyi hivatásos tűzoltókkal közösen elkezdtük a felderítést, valamint megkezdtük a
víz kiszivattyúzását. A káresetnél 4
db szivattyút használtunk (ebből 2
db a Vép ÖTE tulajdonában lévő

1db Heron zagyszivattyú és 1db
búvárszivattyú.) Miután a víz nagy
részét sikerült kiszivattyúzni, viszszaszereltünk és visszavonultunk a
szertárunkba. Személyi sérülés
nem történt.
- Ö.T.E. Vép-Bozzai

Tábori köszönet…
Kora reggel van, a Hatos-udvarra
beeső napsugarak csendesen jelzik,
ma is rekkenő hőség lesz. Álmosan
ugyan, de örülve a viszontlátásnak
találgatjuk, milyen élmények várnak ma ránk. A várakozás, mint
egy lassított felvétel, előkerül
kinek a kártyapakli, kinek a focilabda, addig sem unatkozunk.
Aztán megérkezik a felmentő
sereg, nagy pakkokkal és kosarakkal teli csupa rejtéllyel, és tudjuk, ma is izgalmakban lesz részünk.
Tanár nénik és bácsik, minden nap
egy újabb csapat készü-lődik, hogy
a nyári szünet első hete-iben
feledtessék velünk a tanu-lástól
megfáradt napokat.
Előkerülnek a kincsek, papír, bőr,
kő, textil, kötél, megannyi alapanyag, melyekkel szárnyalhat a
fantázia, ügyeskedhet az egyik kéz
és ügyetlenkedhet a másik.
Semmi osztályzat? Semmi
megfelelés?
Igen, csupán az alkotás öröme, a
szórakoztató, örömteli együttlét.

Aztán jöhet a mozgás is, előkerül a
bicikli, a roller, a görkori, a kreszpálya csak növeli az izgalmakat.
Nem maradhat el a számháború, az
akadályverseny, a vízipisztolycsata.
Mindeközben jólesik egy hűsítő
fagyi, jégkrém, behűtött friss limonádé, természetesen a kertben
gyűjtött gyógynövényekből vará-

va szórjuk egymásra a vízibombákat, tanárainkat sem kímélve.
Majd jöhet a pihenés, az ebéd utáni
szieszta. Jólesik behúzódni, lefeküdni a szőnyegekkel terített
aulában, a mesefilm alatt akár
szundítani is egyet.
Társasjáték, rajzolás, vagy csak
egyszerűen dumcsizás a nap végére. Jó volt együtt lenni, jó volt

zsolva. A gyümölcssaláta óvatos
kis kezek által lassan készül, csak
győzzük kivárni. Minden nap újabb
meglepetés. Mindent visz a fürdőruhás, locsolkodós, mezítlábas
parti, ahol csuromvizesen sikongat-

jól érezni magunkat, Hatosiskolásként, itt a nyári napközis
táborban.
Köszönjük!
-egy táborozó-
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Hála Istennek! – A templom felújításáról
Hála Istennek vagy ahogy
vépiesen mondják, „Háláisten”
folytatódhat plébániatemplomunk
felújítása. Pályázaton elnyert 15
millió forintból megvalósulhat
templomunk szigetelése korszerű
és remélhetőleg a vizesedést végleg megszüntető falátvágásos technológiával. Jelenleg „háborús”
állapotokat mutat az épület (kép),

de hamarosan újra birtokba ve-hetjük. Addig is köszönet a művelődési háznak, hogy lehetőséget biztosítanak a vasár- és ünnepnapi
szentmisék lebonyolítására.
A szigetelési munkák után, a falszáradást követően belső javításokra lesz szükség, illetve a sérült

helyek újrafestése is megtörténik.
A padok alá új padozat készül, és
szeretnénk a templomi padokat is
újrafestetni. Felújítják a padfűtést
is.
Mindezen feladatok nagy anyagi
ráfordítást igényelnek, de Hála
Istennek az elnyert pályázati forráson kívül a kedves hívek adományai és a Szombathelyi Egyházmegye hozzájárulása segítik céljaink megvalósítását. Óriási segítség az a hihetetlen összefogás, ami
megnyilvánul a településünk polgárai részéről. A korábbi években
is számtalan alkalommal segítették
a vépiek a város fejlődését kétkezi
munkájukkal
–
például
a
sportöltöző, a ravatalozó stb.
felújítása kapcsán –, és ez most
sincs másként. Hála Istennek,
mindig van, aki felajánlja szabadidejét és erejét a jó cél érdekében,
mindig vannak ismerős és ismeretlen barátok, szervezetek, amelyekre, akikre biztosan számíthatunk. Hála Istennek, mindig
akad olyan szakember, aki tudásával és gépparkjával megkönnyíti a
fizikai munkát. Mindig akad, aki
első kérésre rendelkezésre bocsátja
szállítókapacitását. Mindig akad
olyan hívő és városát szerető ember, aki csak néhány buzdító szóra

betérve biztatja a munkásokat.
Megható dolog ezt az összefogást,
önzetlen támogatást megtapasztalni. Néhány barátom említette nemrég, ahogy idősödik, egyre jobban
elérzékenyül.
Hát a fentiek alapján én is öregszem. Egy régi magyar filmben –
Simon Menyhért születése –,
amely igazából az összefogást és
önzetlen segítséget mutatta be, a
záró jelenetben volt egy párbeszéd.
Az idősödő orvos forralt borral a
kezében mondta: „Jó szaga van.”
Mire egy fiatal erdész rákérdezett:
„Minek, doktor bácsi?” Az öreg
orvos elgondolkodva csendesen:
„Az emberiségnek.” Ezt a gondolatot átfordíthatjuk mi is. Jó szaga
van! A vépiségnek.
Remélhetőleg hamarosan a templomunk teljes külső felújítása is
megtörténhet, és ebben a felújított
templomban adhatunk hálát a
Jóistennek, mondhatunk köszönetet az összefogásért, a számtalan
segítségért, adományért.
D. G. (Deo Gratias, Hála Istennek)

Nefelejcs klub: támogatási koncert, szalonnasütés
A Vas Megyei Nyugdíjas Szövetség szervezésében Szombathelyen a Bartók teremben támogatási koncertet adott
a nyugdíjas klubok tagsága a püspökmolnári négyéves, súlyos beteg Mikike gyógyításáért. A Nefelejcs Nyugdíjas Klub is segített, támogatta a rendezvényt. A kisfiú gyógyításához ez esetben összesen 350 ezer forint adomány gyűlt össze. – A kétórás színvonalas műsorban a fellépők között szerepelt klubunk
tagja, Tóth Vásárhelyi Ilona is (kép). Énekelt duettet Frédivel és Lacival: A bolond beszédet,
A tangó egy vallomást hallottuk tőlük. Közösen pedig szépen hangzott a Szóljon hangosan
az ének vagy a Jó az álmodozás, Szeressük egymást gyerekek. Ica önállóan a Love story-t
is bemutatta. Mint tudjuk, a Dalkommandóval is szívesen megy fellépni, idősek otthonába,
hogy kis színt vigyen az életükbe, hangoztatta klubvezető.
Július 1-jén a klub itthoni szalonnasütésre invitálta a tagjait. A meleg miatt nem a hagyományos módon sütötték. Modernizáltak: villanysütőben hamar elkészült a füstölt császárszalonna. Ki tormával, ki mustárral fogyasztotta. Leöblíteni is volt mivel: hideg sörrel, vörösborral, kólával,
de a hideg ásványvíznek is volt keletje. Majd beszélgetéssel telt a délután. Megbeszéltük az egri kirándulást, és
Vali szervezésében a balatonszárszói programot.
-Anci
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Családi nap Bozzaiban
Július harmadikán tartottuk családi
napunkat. A korábbi korlátozó
intézkedések miatt a képviselőtestület úgy döntött, hogy a megszokott falunapi programok helyett
családiasabb rendezvény megtartását célozzuk meg, így a fellépők
helyett inkább a csapatokban történő főzésre és a gyerekeknek
szánt programokra fektettük a
hangsúlyt. Nyolc csapat mérte öszsze főzőtudományát, készültek a
különféle pörköltek, barbecue, de
különlegességként még palacsintát
– normált és pálcikást a gyerekek
nagy örömére –, valamint kínai
tésztát is kóstolhattunk. A tavalyi
évben pályázaton nyert kemencét
is most avattuk, amelyben ropogós
csülök készült. Mind a nyolc csapat nagyon jól teljesített, amit a
legjobban az bizonyít, hogy a
később érkezőknek már alig jutott
kóstoló.
A délután folyamán Nagy Julcsi
lépett fel, utána pedig a White

Tiger RRC műsorát tekinthették
meg a résztvevők.
A főzés mellett a gyermekeké
volt a főszerep. Megtelt az udvar
élettel, az ugrálóvárban nem volt
megállás, és a csillámtetoválások
is készültek szép sorjában, míg a
focipályán a kispályás mérkőzések

nagyobbak nagy örömére.
A Bozzaiak Bozzaiért Egyesület
jóvoltából a vállalkozó kedvű
gyerekek kötélpályán próbálhatták
ki ügyességüket. Családias hangulatban telt a délután, amelyben köszönet illet meg minden szervezőt
és résztvevőt. Reméljük, még sok-

zajlottak. Emellett különféle játékokat helyeztek ki a kisebbek és

szor jöhetünk így össze.
Héra-Csizmadia Fanni

Végre lehetett focizni…
Amikor kiderült, hogy végre lehet focizni, azonnal focitorna szervezésébe kezdtünk.
Ötletünket támogatta a Vép VSE és a Sport
Presszó is. A június ötödikére szóló meghívásunkat
öt csapat fogadta el. A hat csapat körmérkőzésekkel
döntötte el, ki a legjobb. Veretlenül, gólt sem kapva
végre sikerült megnyernünk a saját szervezésű
tornánkat.
A „Végre lehet focizni” kispályás női labdarúgó
torna végeredménye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VÉP
POLICE-OLA LSK (Zalaegerszeg)
CSORNAI SE
CSEPREGI SE
TESKÁND KSE
VODKA TEAM
Vépi Női Focicsapat - eszti
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Egyszemélyes színházi siker A helység kalapácsa
Nagy melegben, kora délután is
lehet színházba invitálni a közönséget, derült ki a művelődési ház
által szervezett A helység kalapácsa című Petőfi elbeszélő költe-

mény előadása kapcsán június 26án. Tulajdonképpen egyszemélyes

színházi produkciót látott az a 3035 néző, akiket elbűvölt, elgondolkodtatott és meg is nevettetett Besenczi Árpád Jászai-díjas színművész (kép), aki komoly, de egyben mulatságos beleéléssel formálta meg hazánk legnagyobb költőjének 21 éves korában 1844-ben
írott darabját, mely még mindig
aktuális.
Az előadás témája tulajdonképpen egy verekedéssé fajult kocsmai küzdelem, mely az ötvenéves
„szemérmetes Erzsók” kegyeiért
folyik. Az eposzi jelzőkkel teletűzdelt humoros, de halálosan
vicces szöveget csodálatos mimikával előadva kiderült: a verekedésben alulmaradt a
helység
kalapácsa,
vagyis a kovács a helybéli „lágyszívű” kán-

torral szemben. Végül a kovácsot
kalodába zárták a verekedés kezdeményezéséért.
Az előadó-rendező évtizedekkel
korábban színészként Zalaegerszegen kezdett, és ma
Ő az igazgatója a
Hevesi Sándor Színháznak, de a József
Attila Színházban is
dolgozott, majd rádiójátékot is készített. Besenczi Árpád lapunknak elmondta: Petőfi költeménye mindenkit
le tud kötni iskoláskorúaktól a nyugdíjasokig. Éppen
azért ezzel a darabbal rengeteg
kistelepülésen
lépett fel határokon belül és túl.
Nem véletlen,
hogy Oslóban
az ott élő magyaroknak éppúgy
előadta A helység kalapácsát,
mint
például
Marosvásárhelyen. Ezúttal
vastapsot aratott a színész.

is

– Györe Zoltán

Az előadás a Déryné Program
támogatásával valósult meg, akárcsak a június 18-án bemutatott
Cseh Tamás emlékest. Hegyi Norbert és Joós Tamás „Átlátszó víz
legyen” címmel az egyik legautentikusabb előadásban mutatta be a
közönségnek Cseh Tamás dalait,
tisztelegve az előadóművész emléke előtt.

Szeptember 12-én várható, a
betegség miatt elmaradt, Szigligeti
Ede: A cigány című darabjának
Soltis Lajos Színház által adaptált
bemutatója.

Polgármesteri napló
8:00 Bölcsőde-kooperáció
Üzemorvosi alkalmassági
vizsgálat
Vasivíz csatornahálózati
hozzájárulás aláírása
9:00 Vasivíz-közgyűlés
2021.05.21.
8:30 Vezetői értekezlet
2021.05.25.
2021.05.26. 16:00 Leader vezetőségi
gyűlés
2021.05.27. 10:00 Egyeztetés a kerékpárút közbeszerzése ügyében
14:00 Bölcsőde-kooperáció
GAMESZ raktár átadása
2021.05.28.
SZOMHULL taggyűlés
2021.05.31.
Tárgyalás a napelempark
2021.06.04.
tulajdonosaival a kerékpárút miatt
2021.06.07. 8:30 Vezetői értekezlet
2021.06.09. Toldi-Arany-Berzsenyi E-on
villanyátadás
2021.06.10. 9:00 bölcsőde-kooperáció
14:00 E-on munkaterület átadás
külterület
2021.06.15. 11:00 Gépész-ballagás
2021.06.16. 17:00 ŐrvidékHáz: könyvbemutató
2021.06.18. Idősügyi konferencia online
2021.06.19. Általános iskolai ballagás
14:00 Családi nap a lovardában
TÖOSZ online konferen2021.06.21.
cia
Bölcsi-egyeztetés a megyei
2021.06.25.
koordinátorral
8:00 Bölcsőde-kooperáció
2021.06.29.
Képviselő-testületi ülés
2021.07.01.
Egyeztetés telekkialakítási
2021.07.02.
ügyben
19:00 Tűzoltó közgyűlés
2021.07.05. 8:30 Vezetői értekezlet
2021.07.06. 8:00 Bölcsőde-kooperáció
Egyeztetés az M86
2021.07.07.
tervezőjével
Bihari utca 7. megvétele:
2021.07.09.
szerződés-aláírás
2021.07.13. Online önkormányzati workshop
2021.07.15. Egyeztetés az önkormányzat vagyonbiztosítása ügyében

2021.05.18.
2021.05.20.
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Újabb vépi sikerek az autó-motor sportban
Új versenyzőkkel bővült a vépi Speed Car Auto Motor Sportegyesület. Az új „hetek” meg is mutatták
ráteremettségüket. A május 29-i sümegi versenyen mindjárt értékes pontokkal gyarapították a csapatot. (kép)
Tóth Koppány az ifi kategóriában második, Tóth Vazul a Lada kategóriában negyedik, Molnár József középkategóriában szintén második helyezést ért el. A hölgyek közül Tóth Zsuzsa első lett. Majd következett a szombathelyi futam június 18-án, melyben 13 versenyzőnk
állt rajthoz. Siker és siker: az ifis Tóth Koppány ezúttal
első, Tóth Vazul a ladások közt 4., Chirstop Mican a
széria középben 2., Molnár József 4., Nico Mican 5.,
Kövér Zoltán As kategóriában az 5., nőiben pedig Tóth
Zsuzsanna második lett. Így a csapatversenyben a
vépiek ezüstérmes helyen állnak.
Június végén Écsen, a Rába-ringen folytatódott a sikerszéria. Három autóval 15 versenyzővel vágtak neki
az embert és autót nem kímélő versenynek, melyben a
gépek – a két Szuzuki és a Toyota Yaris is – hibamentesen bírták a gyűrődést 12 órán át közel 3 ezer kilométert
futva. Érdekes, hogy az utóbbi járművet hölgyek
vezették, több autót is maguk mögé utasítva elnyerték a legcsajosabb csapat díjat. A két másik kocsival az
abszolút 4-6. helyet a fiúk szerezték meg.
Gratulálunk a helytálláshoz. Csak így tovább a vámoscsaládi derbin!

Véradás
Június 24-én véradást tartottunk a művelődési házban.
A nagy hőség ellenére 30-an nyújtották karjukat, hogy
ezzel is segítsék a betegek, operáltak egészségét
helyreállítani. Köszönet ezért a nagyvonalú gesztusért.
Továbbra is reméljük, hogy a legközelebbi véradáson
is gondolnak azokra, akik önzetlenségükre rászorulnak.
A helyi Vöröskereszt nevében: - Vali

-gyz

X. Kövér Ferenc kispályás
emléktorna
Idén ismét sikerült megrendezni a hagyományos
kispályás éjszakai tornát.
A vírushelyzet miatt sajnos kevesebb csapat vett
részt. Jó hangulatban, nagyon kellemes időben a
csapatok körmérkőzésekkel döntötték el a végleges
sorrendet.
Nagyon szoros eredmények születtek, de végül a
Cuba Libre csapata veretlenül megnyerte a tornát.
A végső sorrend:
1.
Cuba Libre
2.
Stabil Hátrány
3.
Zermel Építő
4.
Gergye FC
5.
Meve
6.
Tökmindegy
7.
Öregfiúk
Gratulálunk mindenkinek, és jövőre találkozunk.
– Bezdi József szervező
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