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Bezárt iskola, digitális
munkarend

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
Magyarország Kormányának döntése értelmében újabb
védelmi intézkedéseket vezettek be a koronavírus-jár-
vány miatt, így 2020. március 16., hétfőtől a tanulók
nem látogathatják az oktatási intézményeket, jelentette
be Orbán Viktor miniszterelnök március 13-án.

Ezek szerint 2020. március 16-tól új oktatási munka-
rend lépett életbe, vagyis tantermen kívüli, digitális
munkarend lett érvényben. Olyan tanítási módok lesz-
nek, amelyek nem igényelnek személyes jelenlétet. En-
nek értelmében a tanulók nem mehetnek az iskolába, így
a Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolába sem.

Molnár Krisztina igazgató tájékoztatta a szülőket,
hogy akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal
kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok
és a közellátás biztosításához, így nem tudják a gyer-
mekük elhelyezését megoldani, haladéktalanul jelezzék
azt gyermekük osztályfőnökénél írásban. 

MÁRCIUS 15. EMLÉKE

A világjárvánnyá vált koronavírus miatt a kormány
intézkedései szerint Vépen is elmaradt a kultúrházba
meghirdetett március 15-i ünnepség. Kovács Péter
polgármester beszéde helyett azonban közöljük a

városvezető ünnepi gondolatait. Képünkön a város
intézményvezetői, akik szűk körben 13-án megko-
szorúzták a ’48-as honvédek emlékművét. – Nem
tudom, hogy a téli álmából felébredő természet teszi,
vagy a feltámadás ígéretét hordozó böjti szelek miatt
van ez így, de március 15-e ünnepe mindig egyfajta
újjászületés-érzéssel tölt el. A március tizen-
ötödikéknek semmi máshoz nem fogható hangulata
van.

Amikor 1848/49 forradalmára és szabadságharcára
emlékezünk, és felidézzük a március 15-i ese-
ményeket, a magyar honvédek helytállását, a tavaszi
hadjárat dicsőséges pillanatait, akkor egy emel-
kedésre képes nemzet képe áll előttünk. Egy olyan
nemzeté, amely – látszólag varázsütésre, valójában
azonban majd negyed évszázadnyi felkészülés után, a
reformkor tudásával felvértezve – képessé vált arra,
hogy a saját erejéből talpra álljon, és kezébe vegye
sorsának irányítását. Létrejött az egyéni érdekek
összeolvasztására képes nemzet, az emberi közösség
legfejlettebb, legmagasabban álló szerve.

folytatás a 5. oldalonfolytatás a 2. oldalon
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Megépítik a Szombathely – Vép kerékpárutat 
Ülést tartott az önkormányzat képviselő-testülete február 27-én. A 16 napirend megtárgyalása előtt Kovács Péter
polgármester elmondta: Hende Csaba országgyűlési képviselő bejelentette, hogy megvalósul a vépiek nagy álma:
a szombathelyi körforgalom és a vépi napelempark közötti szakasza pályázatot Szombathely megnyerte. A vépi
szakasz jelenleg még elbírálás alatt van, de a szombathelyi nyertes döntés után, nagy eséllyel szintén pozitív dön-
tést kap. Ennek közlekedés-biztonsági szempontból óriási jelentősége van.

A napirendek előtt a testület meghallgatta Kerecsényi Gábor (kép 2 oldal, jobbról a harmadik) tájékoztatását a
teniszpályák üzemeltetéséről. A szakember elmondta: az elmúlt időszakban rendbe hozták a pályát, mely a
minőségi sportolás alapja. 
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folytatás az 1. oldalról

Megépítik a Szombathely – Vép kerékpárutat 
Ugyan még kevés az érdeklődő a
két pályára, de szerinte népszerű-
síteni kell a városlakók, a DASZK,
illetve az általános iskola tanulói

részére is. Nem tartotta lehetetlen-
nek azt sem, hogy amatőr verse-
nyeket is szervezzenek a két pá-
lyán. Kovács Péter megköszönte
az üzemeltetőnek és kollégáinak a
teniszpálya felújítását.

A képviselők megtárgyalták és
elfogadták a művelődési ház mun-
kájáról szóló éves beszámolót,

évfordulójának megünneplése, il-
letve a hagyományos Erdődy-kon-
ferencia, valamint július elején a
városnapi rendezvények lebonyo-
lítása. 

Az Értéktár Bizottság tevé-
kenységéről Dömötör Gábor elnök
számolt be, azt hangsúlyozva, hogy
szeretnének újabb egyházi szobrot
felújítani, melyhez a lakosság tá-
mogatását is kérik. A rendez-
vényekről viszont jobb tájékoz-
tatást kell adni a város honlapján.
A bizottság új, szakértő tagja
Kovács Eszter, aki főállásban a
levéltár munkatársa.

A Magyar Falu programban újra
pályáznak a gyermekorvosi rende-
lő felújításra, fűtés korszerűsíté-
sére, eszközök beszerzésére. 
A sportpálya melletti erdö terüle-
ten sportligetet szeretne kialakítani
az önkormányzat, ehhez a többi
tulajdonossal közös erdőbirtokos-
ságot kell először alakítani. (Jelen-
leg önkormányzati tulajdonú az
erdő 98,2 százaléka.)

melyet kiemelkedőnek minősítet-
tek. A tervszerűséget az is mutatja,
hogy tavaly 97 helyi, megyei és
országos rendezvényt bonyolítot-

tak le Iszakné Koszorús Judit veze-
tésével az intézmény munkatársai.
A civil szervezetek közt újként
jelent meg a város kulturális és tu-
risztikai életének bővítésére a
T.E.V.E., amelyet fiatal szülők
kezdeményeztek. Az idén kiemelt
rendezvény lesz a Polgárőr Egye-
sület 25., a Nefelejcs Nyugdíjas
Klub 40., a  Vép-Bozzai ÖTE 140.

KRÓNIKA
folytatás az 1. oldalról Bezárt iskola, digitális munkarend
Részükre az iskola 8–17 óra között
felügyeletet biztosít. Viszont fel-
hívta a szülők figyelmét arra is,
hogy kiscsoportos felügyelet
esetében is magasabb a
fertőzésveszély, mintha otthon
lenne a gyermek.

Azt is elmondta, hogy Kovács

későbbiekben részletes tájékoz-
tatást adnak. Kérik azt is a
szülőktől, hogy az információk
gyors, pontos eljuttatása érdekében
kísérjék figyelemmel az iskola
honlapját és a KRÉTA felületet.
Vigyázzunk egymásra!

- VK

Péter polgármesterrel egyeztetve
kérte a szülőket arra is, hogy az
étkező tanulók további teendőiről
Tolnai Zsoltné élelmezésvezetővel
vegyék fel a kapcsolatot.

Lényeges az is, hogy minden to-
vábbi intézkedésről, az oktatás táv-
oktatásban zajló módszereiről a

2 VÉPI

Megyei kitüntetés Molnár Istvánnénak
"Vas Megye Szolgálatáért Oktatási Tagozata" elismerésben részesült Molnár
Istvánné, a Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vép nyu-
galmazott pedagógusa.

Kati 40 évig volt az iskola tanára, 16 évig az intézmény igazgatója. Szakmai
tudása, gyermekszeretete, segítőkészsége, kiváló kommunikációs készsége révén
jó kapcsolatot alakított ki szülőkkel, tanulókkal. Sokat tett az intézmény tárgyi
feltételeinek javításáért, akadálymentesítésének kialakításáért.
Gratulálunk! VK
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KRÓNIKA 3VÉPI

Koronavírus-veszélyhelyzet idején!
A Vépi Krónika csak a hónap utolsó hetében jut el az olvasókhoz, ezért
kérjük, hogy fokozottan figyeljék a vep.hu honlapon megjelenő híreket,
a Kovács Péter polgármester Facebook oldalán elhelyezett felhívásokat,
közleményeket, valamint a városi hirdetőtáblákat. 

Március 16. állapot szerint:
Az óvodát mindaddig nyitva tartjuk, amíg felügyeletet igénylő óvodás
korú gyermek van, a szülő kéri a napközbeni gondoskodást.
Az óvoda március 23-tól határozatlan ideig zárva lesz, mert a gyer-
mek felügyeletet senki sem kérte.

Az iskola távoktatásra állt át, a diákok otthon tartózkodnak.

Az ebédet eldobható edényzetben a gyermekek és az időskorúak számára
is igény szerint kiszállítjuk, az idősek bevásárlási kéréseit, gyógy-
szerbeszerzését is megoldjuk.

A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi rendelőket a már kiadott
szabályok szerint kérjük igénybe venni.
A polgármesteri hivatal csak írásban (a bejárati postaládába bedobva),
vagy digitálisan fogad dokumentumokat. Ez alól kivétel az anyakönyvi
ügyintézés, amelynél a személyes jelenlét kötelező.
A művelődési ház a mai nappal bezárt, ott semmilyen rendezvény nem
lesz megtartva.
Ennek következtében, a március 29-re tervezett Tündérkert ren-
dezvényünk elmarad. A faültetést és a 2019-ben született gyermekek
polgárrá fogadási ünnepségét az őszi faültetési időszakra halasztjuk.
2020. március 17-én a játszóteret is bezártuk, hogy a személyes érint-
kezésnek még jobban gátat szabjunk.
Kérjük, hogy a vépi polgárok felelős magatartással tegyenek meg min-
dent a vírus okozta fertőzések minimalizálásáért. A személyes érintkezést
családon kívül a lehető legnagyobb mértékben korlátozzák. Valamennyi
intézményünk telefonvonalain munkaidőben lehet bejelentést tenni, lehet
segítséget kérni.

Viselkedjünk úgy, tegyünk úgy, döntsünk úgy, hogy a nyár NYÁR
lehessen, a maga vidámságával, szabadságával. Megértésüket, segít-
ségüket köszönjük! -önkormányzat

Nagy János  
Petőfi szobra alatt

Emelt fővel áll a tömeg a téren,
várja, hogy a költő vele szem-
benézzen –
s új hittel bontja ki tiszta zászlóit.
Felszabadulva lélektől lélekig
üzen a feltámadt igaz gondolat,
gyertyát lobogtat lelkünk ablakán
Petőfi szobra alatt.

Szabad szavakkal ismét szól a
szózat,
hívja a méltó, hős zászlótartókat.
Míg gyógyuló sebeinket az idő
kötözi, hitünkben legyen új erő,
Akarat, hogy szavaink feltámad-
janak:
egy ember mondja, ezer visszhan-
gozza
Petőfi szobra alatt.

Fiakon nem maradhat apák bűne,
feloldoz napjaink tisztítótüze
mert szívünkben a remény
kokárdája,
a jövő vágya a próbát kiállja.
S ha népünk magyarként Ember
marad,
unokáinknak tetteink beszélnek
Petőfi szobra alatt.

TAVASZ
Meztelen ágak közt kacsint a fény,
egy duzzadó rügynek csókot ígér,
a szerelmes repkény párjához fut,
huncut kis szellő titkokat súg,
buja illatot repít, valami készül,
valami hív.
Önfeledten moccan a lét,
levedli gyűrött köntösét,
az újat lassan ölti fel, tükre a végte-
len,
megtekinti önmagát, tetszik, amit
lát,
már csak dal és zene kell, hangol a
karmester,
ritmusban ég a láz, körtáncot jár a
nász.
2020. február 25.
Katzler Hilda

Kék fény hírek
Az elmúlt időszakban a vépi
Körzeti Megbízottak egy férfit
előállítottak a Szombathelyi Ren-
dőrkapitányságra, mert a személy-
azonossága igazolását megtagadta.
Ellene szabálysértési eljárást
indítványoztak. 

Egy másik férfit és egy nőt el-
fogtak, a Rendőrhatóság személy-
körözésüket rendelte el. Rajtuk kí-

vül három férfi járművezető ellen
indítottak szabálysértési eljárást,
mert különböző közlekedési
jogsértéseket követtek el. 
Mivel egy magatehetetlen férfi
feküdt a közterületen, ezért
egészségügyi ellátásáról gondos-
kodtak, és mentővel elszállíttatták
a személyt.                 Vép KMB
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KRÓNIKA4 VÉPI

Szakmai konferencia a Nemzeti Alaptantervről 
– A Nemzeti Alaptanterv ügyében
a Nemzeti Pedagógus Karnak
nagyon fontos, hogy a tantárgyi
változások köré bekerültek azok a

gondolatok, amelyek meghatároz-
hatják egy későbbi változás alap-
jait. Változni kellene a tanulási
környezetnek, a tanítás módszerta-
nának is ahhoz, hogy hatékonyab-
ban tudják ellátni a feladatokat,
fogalmazott Horváth Péter, a
pedagógus kar elnöke azon a szak-
mai konferencián, amelyet Vépen,
a Hatos Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában tar-
tottak. 

A március 4-i rendezvényt
Marton Judit (kép), a kar megyei

elnöke nyitotta meg, majd Molnár
Krisztina igazgató köszöntötte a
résztvevőket azt hangsúlyozva,
hogy iskolájuk Öko- és Boldog
iskola, a szabadság iskolája, ahol
jól együttműködnek a diákok és a

Hajnal Gabriella (kép), a

Klebelsberg Központ elnöke, mi-
niszteri biztos hangoztatta: töké-
letes NAT nincs, mert minden-
kinek a saját tantárgya a legfon-
tososabb, mert azt szeretné átadni a
gyerekeknek. A cél az volt, hogy a
változások a tanulókat szolgálják,
az életkori képességekhez igazod-
janak. Szeressék, ne teherként
éljék meg azt, amit a pedagógusok-
tól kapnak. A NAT fontos üzenete,
hogy valóban szükséges sok-sok
mindent a gyerekekhez közelebb
hozni. Ehhez pedig meg kell
teremteni a feltételeket. 150
szakértő egyéves tanulmány
alapján írta a dokumentumot, és
nem az volt a cél, hogy konzer-
válják a régit, hanem, hogy
előremutató, korszerű állapotokat
indukáljanak. Ilyen például a digi-
tális kultúra bevezetése.

Természetesen vannak hibák az
anyagban, de azokat a kerettan-
tervben lehet korrigálni. – Mégsem
történt paradigmaváltás és
drasztikus változás sem. Sajnos
nem lehetett nagyon csökkenteni a
gyermekek óraszámát, mert azt
csak lépésekben lehet megtenni. A
legjelentősebb csökkenés az alsó
tagozatban van, mert ott kell
kímélni a gyerekeket, a játék, a
sport, a rajzolás előnyére. 

A tanácskozás hozzászólásokkal,
kötetlen beszélgetéssel zárult.   

- gyz

pedagógusok, technikai munkatár-
sak és a szülők is. – A munka leg-
nagyobb része mégis a tanulóké,
akik befogadják és alkalmazzák a

tananyagot, tette hozzá. A nyitányt
Reiner Dóra és Horváth Zoltán
néptáncosai, valamint Várnai Ro-
land versmondása tette kedvessé. 

Bevezetőjében Horváth Péter
(kép) többek közt hangsúlyozta:

mindenkinek szüksége van a
pedagógusok bizalmára, melyet az
is elősegíthet, hogy a tananyag-
csökkentés alapvetően megvalósult.
Át kell azonban gondolni a terheket
és a munkabéreket is, ugyanis 6200-
an mennek nyugdíjba. A tanárkép-
zés növekszik, de a végzettek elhe-
lyezkedése a pályán nem biztató.
Szólt az iskolai erőszakról, mely-
nek megoldására javaslatcsomagot
készítettek, mert szerinte a követ-
kezmények nélkül maradt dolgok-
ból nem születhet jó megoldás.

2020  márc jav._2017 maj  2020. 03. 19.  13:25  Page 4



KRÓNIKA 5VÉPI

Meggyőződésem, hogy ez 1848/49
legfontosabb öröksége és üzenete
számunkra a mai napon is.
Széchenyi István programindító-
nak számító gondolata:
„Magyarország nem volt, hanem
lesz.” 

A reformkor nemzedéke ezt szó
szerint értette. A legnagyobb ellen-
felek valamennyien egyetértettek
abban, hogy a tetteknek egyszerre
kell a múltra és a jövőre irányul-
niuk. Az ő fejükben a változás és
változtatás nem kizárólag valami
ideális, régi állapothoz való vissza-
térést jelentett, még csak nem is
valami egészen új megalkotását,
hanem mindkettőt egyszerre. A
régi: a mindennek keretet adó
haza: Magyarország. Az új pedig a
régi keretnek új tartalmat kölcsön-
ző polgári szabadság. 1848/49
tavaszán az Unió Erdéllyel! köve-
telése, ugyanúgy a 12 pont része
volt, mint a törvény előtti egyen-
lőség, a cenzúra eltörlése vagy
éppen az évenkénti országgyűlés
igénye Pesten. 

Mi következik ebből? 1848/49
nagyjai tudták, szabadság csak ott
van, ahol ország, ahol haza is van.
A szabadság csak ott válhat valódi,
az életnél is fontosabb értékké,
ahol az egyén és a közösség érdeke
összhangra talál. Ennek a határát
pedig akkor is a nemzet jelölte ki.

Lássuk be, napjaink vitái ugyan-
erről szólnak. Mert abban talán még
egyetértünk, hogy 1848/49 forradalma
és szabadságharca nem képzelhető el a
nemzeti érzés megszületése és felhaj-
tóereje nélkül. Ugyanakkor abban
már megoszlanak a vélemények,
hogy erre az érzésre – a hazaszere-
tetre, a nemzeti önazonosságunkra,
ezzel együtt az önálló hazára –
szükségünk van-e még mindig,
vagy az ilyen gondolatok felett
eljárt az idő. 

Valóban, a mai ünnepen idő-

akaratától, döntésétől függött –
olyan, a nemzet élére álló férfiak
jellemétől, mint amilyen
Batthyány Lajos gróf is volt. 

A tanulság pedig így szól: egy
egész közösség sorsán sikerrel
csak az változtathat és a jövőnek új
irányt csak az szabhat, aki egy-
szerre képes önmagát megőrizni,
meghaladni, aki képes először és
mindenek, mindenki előtt szemé-
lyesen is megváltozni. Aki képes
személyes, egyéni szabadságát a
nemzet, a közösség szabadságával
összhangba hozni.

Mi, késői magyarok emlékez-
zünk hát tisztelettel és kegyelettel
az 1848/49-es magyar forradalom
és szabadságharc hőseire! Jókai
Mór már a forradalom első nap-
jaiban felhívásában biztatott:
„Tartsátok tiszteletben e napot,
melyen a nép szava először
megszólalt. 
Március 15-ike az; írjátok föl
szíveitekbe és el ne felejtsétek.”-
fogalmazott Kovács Péter.

Az ünnep alkalmából Vép
Városért kitüntetésben részesültek:
Bene Tibor, Kovácsné Rábavölgyi
Mónika, Sinkóné Takács Szilvia,
Süléné Bánfalvi Eszter, Tancsics
Gáborné, Vas-Szalai Zsuzsanna.
Az ünnepély elmaradása miatt a
kitüntetések átadása egy későbbi
időpontban történik. Erről beszá-
molunk az elismerések méltatásá-
val együtt. További jó egészséget,
sikeres életutat kívánunk mind-
annyiuknak.

-önkormányzat

szerű végiggondolnunk, hogy
tekinthetünk-e úgy ma a magyar-
ságunkra és független államisá-
gunkra, mint egy állomásra a
történelmünkben. Valamire, ami
már megtette a kötelességét,
elértünk általa mindent, amit
elérhettünk, megteremtettünk min-
dent, amit megteremthettünk –
szabadságot, hazát, kultúrát –,
nincs tehát többé rá szükségünk.
Helyette jöhet valami új érzés,
valami újfajta kötődés. Jöhetnek az
új nemzedékek, melyek nem
kötődnek gyökereikhez, nemze-
tükhöz.

A válaszhoz tegyük fel a
kérdést: mi a magyarság legna-
gyobb értéke? Mi az, amiért a
legtöbb vért áldozta? Mi az, amit
jobban féltett a saját életénél is?

Illyés Gyula a szabadság szere-
tetét tartja a magyarság legfonto-
sabb lelki tulajdonságának. A sza-
badság azonban önmagában nem
érték, sőt, valójában igen riasztó
érzés, ha a magányra, a magára-
hagyatottságra és a vele járó
szorongató felelősségre gondo-
lunk. Csak akkor és az által válik
pozitívvá, ha az valamire való sza-
badságot jelent. Ezzel együtt pedig
elfogadjuk azt, hogy az egyén
szabadsága nem korlátlan, határt
neki a közösség, a nemzet érdeke
szab. 

Batthyány Lajos gróf, huszár-
tiszt korában még nem tudott ma-
gyarul. Zichy Antóniával kötött
házassága mélyíti el benne a ma-
gyarságtudatot, megható és
szívhez szóló búcsúlevelét ékes
magyarsággal írja meg.

Miről tanúskodik mindez?
Arról, hogy az 1848 forradalmával
beköszöntő változás, újjászületés
nem a véletlen műve, nem a sze-
rencsés körülmények szeszélyes
játéka volt velünk. Mindaz, amit
ma ünneplünk, a változtatók

MÁRCIUS 15. EMLÉKE
folytatás az 1. oldalról
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Megszokhattuk már, hogy a farsan-
gi időszakban mindenki a legjobb
és a legszebb műsort állítja össze.
A Vadvirág óvoda február 21-i

báljának színvonala ötcsillagos
nívót hozott az újdonságokkal,
melyek közül kiemelkedett az úgy-
nevezett koktél-show, vagyis
Topgun Németh Norbert mondjuk
úgy, koktél-keverő bűvész bemu-
tatója. (kép) Arról nem is beszélve,
hogy az elbűvölő italokat a helyi
koktélbárban el is készítette. A be-
folyt összeget felajánlotta az óvoda
részére. Barátja, Tancsics Gábor
elmondásából kiderült az is, hogy
éppen a fővárosból érkezett, ahol
Harsányi Gáborral és Korda György-
gyel lépett fel egy műsorban. Pro-
dukcióját látták már többek közt
Las Vegasban, Rómában, London-
ban, és most Oroszországba ké-
szül.   

Nem is lenne művészeti minő-
sítésű a gyermekintézmény, ha
nem rukkoltak volna ki a résztve-
vők vastapsos produkciókkal.
(közös kép)

De kezdjük sorjában: a két Ko-
vács ezúttal is Hacsek–Sajó humo-
reszk átiratával csalt derűt a közön-
ség arcára. A Rimányi táncstúdió

Éva elmondta: hagyománnyá te-
szik ezt a rendezvényt, amely egy-
ben jó csoportépítő program is.
Egyúttal személyenként jutalmaz-
va megköszönte a Szülői Közösség
vezetőinek és aktív tagjainak a

szervezést, a dekoráció elkészítését
és a tombolához gyűjtött hatalmas
mennyiségű ajándékot, melynek
bevétele szintén az óvoda fej-
lesztését szolgálta. Ehhez nagyban
hozzájárultak a támogatók is,
akiket szintén köszönet illet. (alsó
kép). 

A hajnalig táncolók jókedvére a

zenét a Hello buli együttes szolgál-
tatta.   -gyz 

szving programjával, Varga Martin
és Hende Zsófia latin bemutatójá-
val, Pál Horváth Krisztina és Pál
Tamás mezőségi rigmusaival, majd
a táncházzá alakított közös mű-
sorával kapott vastapsot. És ez

még nem minden: a Szülői Kö-
zösség bevállalós anyukái ötletes
fekete-fehérben csaknem kán-kánt
járva elbűvölően bájosak voltak. A
néptánc és népdalok mestereiként
léptek színpadra az óvodapedagó-
gusok, akik moldvai viseletben
adták elő fergeteges produkció-
jukat, körtáncukat.  

A csodás jelmezekbe öltözöt-
teket köszöntve Kovácsné Halász

Ötcsillagos farsangzáró óvodai bál
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Óvodapedagógiai roadshow Vépen
Az Ovi-Nevi országos szakmai
konferenciának adott helyet a vépi
Vadvirág Alapfokú Művészeti

Óvoda február 28-án. Az alkalom-
ból előadást tartott Körmöci
Katalin: főszerkesztő - Óvodai
Nevelés, nyugalmazott mester-
tanár, főiskolai oktató, matema-
tikapedagógia tanár és Hornyán
Anna: főszerkesztő helyettes -
Óvodai Nevelés, szakvizsgázott
óvodapedagógus, szakmai előadó,
mentor, tréner.

A Vépi művelődési ház nagy-
termében látta vendégül a környe-
ző települések óvodapedagógusait,
pedagógiai asszisztenseit és dajkáit
Kovácsné Halász Éva, a helyi
óvoda intézmény vezetője. Kö-
szöntőjében kiemelte, hogy az
óvodák nyitottak az újra, az életen
át tartó tanulás során igyekeznek
önmagukat képezni, fejleszteni
melynek bizonyítéka a konferen-
cián résztvevők magas létszáma is.
Szijj Vilmos alpolgármester azt
hangsúlyozta, hogy ő és családja
egész életükben az óvodai, illetve
az iskolai nevelés szolgálatában áll-

az egyéni igazodás, a játék domi-
nanciája és élményszerűvé tétele a
legfontosabb.  A gyermek határoz-
za meg, hogy mire kíváncsi. Ezek
megvalósításához kell a tématervet
elkészíteni. Véleménye szerint az
általános iskolában is ezt a mód-
szert kellene csinálni. Addig kell
foglalkozni bármely témával, amíg
az a gyermeket érdekli. Arra kell
törekedni, hogy a tanulási folyamat
ne egyszerű lecke, hanem József
Attila szerinti élmény legyen. Min-
dez egész életre kiható alapokat
teremt, hangsúlyozta az előadó.

Hornyán Anna, (kép) a már

említett szakfolyóirat főszerkesz-
tő-helyettese, szakvizsgázott óvo-
dapedagógus, mentor és tréner, a
gyermeki személyiségfejlesztés
nyomon követését tartotta kiemelt
jelentőségűnek. 
Ennek illusztrálására saját tapasz-
talatait idézte fel, melyek segít-
hetik a helyi kollégák mindennapi
munkáját. Előadása a délután fo-
lyamán a hatékony konfliktus-
kezelési módszerek és technikák
témakörében folytatódott.   

-gyz

tak, így ma is nélkülözhetetlen szá-
mukra a gyermekintézmények tá-
mogatása, fejlesztése.

Körmöczi Katalin (kép), aki
egyébként mestertanár, főiskolai

oktató is, az óvodai élet ter-
vezésének különböző lehetőségeit
taglalta. Hangsúlyozta, hogy a
gyerekek szeméből lehet kiolvasni,
hogy mit kell tenni. A cél az, hogy
lássuk, honnan hova jut el a gyer-
mek, mivé fejlődik. Az ehhez szük-
séges alapprogram 1995-ben jelent
meg társadalmi vitára, majd 2000-
ben vált állami programmá. A ter-
vezés megvalósításában az életkor,

„Vép Város Önkormányzat GAMESZ pályázatot hirdet karbantartó munkakör betöltésére. 
Részletek a kozigallas.gov.hu és a www.vep.hu oldalakon.”
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Jó évük volt a tűzoltóknak
Kevés riasztásuk volt 2019-ben a
Vép–Bozzai Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tagjainak. Helyben
mindössze hétszer kellett vonul-
niuk, de sem komolyabb anyagi
kár, sem személyi sérülés nem
történt a városban, derült ki az
egyesület  március 6-án tartott
közgyűlésén Varga László elnök és
Kóbor Attila parancsnok beszá-
molójából. Hozzátették: rendszere-
sen más településen is segítenek.
Vépen főként az avar és kerti hul-
ladék égetése okozott környezet-
szennyezést, melyet nehezen visel
a lakosság. Emiatt az önkormány-
zat még szigorúbb szabályokat
vezetett be, és ha kell, a katasztró-
favédelem büntetéseket is kiró,
hangoztatták.

A civil szervezet vezetői és tagjai
(kép) pályázatok és a saját
bevételek révén fejlesztették a
tüzek megfékezéséhez szükséges
berendezéseket, valamint pótolták
az egyéni védőeszközök sorát.
Beke Szabolcs titkár gazdasági
beszámolójából kiderült, hogy a
kiadások és bevételek 2,2 millió
forintos egyezőséget mutattak.

Horváth Péter parancsnokhe-
lyettes közölte, hogy a beszerzések
közt volt például olyan nagytel-
jesítményű füstszellőztető ventilá-
tor, melyet nyugati gyártó helyett
lengyel cégtől igen alacsony áron
vásároltak meg. Így jutott pénz a
szertárbővítésére, szerszámgépek-
re, védőruhákra, cipőkre és sisa-
kokra is. Emellett azt is fontosnak
tartják, hogy minden háztartásban
szükséges lenne egy 6-8 ezer
forintba kerülő kézi tűzoltó
készülék, amellyel a tűzoltók meg-
érkezéséig gyorsan meg lehetne
előzni egy nagyobb tüzet. 
Az önkéntesek a szakmai munka
mellett több alkalommal részt vet-
tek a város és a megye rendez-
vényein is. Idén arra készülnek,

hogy megünnepel-
jék az egyesület
140. évfordulóját.
Ezen kívül tervezik,
hogy a Burgenland-
ban lévő testvér-
szervezetükön kívül
újabb ottani tele-
pülés tűzoltóival is
szorosabbra fűzik
kapcsolatukat.

Terveik szerint
kiemelten képvisel-
tetik magukat az
ősszel Mariazellben
tartandó zarándokú-
ton.

Kovács Péter pol-
gármester köszö-
netét fejezte ki az

önzetlen tűzoltóknak, nemcsak
azért, mert évtizedek óta segítenek,
ahol tudnak, hanem azért is, mert a
város minden rendezvényén jelen
vannak. 

Marasztó Gyula Bozzai alpol-
gármestere szintén köszönetét
fejezte ki munkájukért.

gyz  

Foci: 
Álomszerű

kezdet
Elkezdődött a megyei pont-
vadászat tavaszi szezonja. A
felkészülés remekül sikerült. A
főpróba csapatunk előtt az
elmaradt Répcelak elleni meccs
volt, itt a régi-új játékosok még
nem léphettek pályára, de így is
magabiztosan nyertünk idegenben.
Aztán hazai pályán fogadtuk a
Király SZE csapatát, és szép
számú közönség előtt nyertünk
megint, ezúttal 5:0 arányban.
Sokat elárul a csapat erejéről a
nagy gólkülönbség, bár még nem
csiszolódott össze a csapat.

Ezt követően utaztunk
Szentgotthárdra egy nehéz meccs-
re, de a vépi lábak nem remegtek
meg, és újabb győzelemmel tér-
tünk haza. Majd megint egy ide-
genben játszott meccs Jánosháza
ellen – ugyan a csapat jelenleg
utolsó a bajnokságban –, de
jelentősen megerősödött a télen.
Nehéz talajon, erős szélben egy
defenzíven játszó együttest
győztünk le 1:0 arányban. Fontos,
hogy minden ilyen nehéz meccset,
ha csak egy góllal is, de nyerni kell
céljaink érdekében.

Aztán történt, ami várható volt:
zártkapus lett a Rum elleni hazai
rangadó, pedig biztosan több száz
ember jött volna egy ilyen meccs-
re, de a szabály az szabály.
Ennek ellenére szép és magabiztos
játékkal nyertünk 3:0-ra, ezzel
pedig – mivel a Celldömölk nem
utazott el a saját meccsére – élre
állt a Vép! 

Reméljük, a tabella első helye
most már nem változik! A kialakult
helyzet miatt azonban napról napra
változhat minden. 
Addig is: hajrá Vép!

-pajor 
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Szépkorúak köszöntése
Katona Ignác István 91. születés-
napján világot járt férfiút köszön-
tött otthonában Kovács Péter pol-
gármester március 7-én. (kép)

A család nemrég telepedett le
Vépen, Jászberényből érkezve.
Náci bácsi, mert csak így szólítják
családtagjai, Budapestről kiván-
dorolva ’56-os menekültként élete

nagy részét, pontosan 27 évet
Ausztráliában töltötte. Egy unoká-
ja  maradt a távoli földrészen.
Miután 11 éve egyedül él, megunta

a magányt, és most
együtt lakik hozzá-
tartozóival,  testvéré-
nek lányával, Stel-
lával és férjével, La-
cival, illetve Levente
fiukkal. Mivel Laci
szülei sárváriak,
ezért kerestek a
Nyugat-Dunántúlon
megfelelő lakhelyet.
Végül Vépen vettek
egy családi házat,
melyet elkezdtek fel-
újítani.

Az idős férfiú jó
egészségű, sétálgat és jó étvágyú,
csak a rizst, a kukoricát és kókuszt
nem szereti. Nagyon jó kapcsolat-
tartó, ennél fogva korát meghazud-
toló módon kommunikál.

Mindenre emlékszik, és főként arra
büszke, hogy az autó- és elektro-
nikai iparban eltöltött évtizedek
során kitűnő hibafelismerő tehet-
sége volt, megbízható és alapos
munkájával  kivívta  munkatársai,
felettesei megbecsülését és
tiszteletét. Humoros történetei
közül kiemelkedik, hogy olyan
vendéglőben is járt, ahol minden
délután megjelent egy hatalmas
vörös kenguru, amely addig nem
ment ki az asztalok közül, amíg
sört nem ivott. A vendégek el is
nevezték Jack-nek a hatalmas álla-
tot, mondta. 
Hosszú és kalandos élete során
sokszor került nehéz, életveszélyes
helyzetekbe, de megtapasztalta,
hogy mindig vigyáztak rá az
Égiek.

Olvasóink nevében is jó egész-
séget kívánunk Náci bácsinak és
családjának, érezzék magukat jól
Vépen!                            -gyz

Tavalyhoz képest semmit sem vál-
tozott a 91 éves Maróthy József,
akit március 11-én otthonában
virággal és kis ajándékkal köszön-
tött Kovács Péter polgármester.
(kép)

A kellemes megjelenésű férfiú
köszöni, ugyan kicsit öregesen, de
viszonylag jó egészségben éli nap-
jait szeretett felesége, Éva néni
mellett, akivel 61 éve élnek boldog
házasságban. – Ő mindennel ellát,
mindent beszerez, finomakat főz,
mondja. Hát persze, hiszen még
mindig jó étvágyú, húst hússal
szeret enni, teszi hozzá a párja. 

Napjai úgy telnek, hogy sétálgat,
és elmereng élete hosszú munkás-
ságán, ami villanyszerelő tanu-
lóként indult, majd jutott a szakma
csúcsaira. Aztán érintésvédelmi
rendszerek felügyelőjeként is pél-
dásan tevékenykedett. Mint azon-
ban elmondta, ma már egy kap-
csolót sem tudna kicserélni. 

Nincs is rá szüksége, hiszen szom-
szédságában laknak egykori tanít-
ványai és azok gyermekei, akik
mindenben segítenek, ha kell.

Otthonában tv-t néz, sétál, rádiót
hallgat, újságot olvas. Autót már
87 éves kora óta
nem vezet, de
még mindig az a
kocsi a szerel-
me, ami a garázs-
ban áll, hogy va-
lamelyik gye-
rekéé, unokájáé
legyen, ha kell
majd nekik. Két
gyermekétől hat
unokája és két
dédunokája van
– Milán és Beni
– akik szüleik-
kel együtt gyak-
ran látogatják a
szülői házat. 

Születésnapját és névnapját szokás
szerint most is családiasan, együtt
ünneplik. 

Jóska bácsinak és családjának
további jó egészséget kívánunk
olvasóink nevében is.           - gyz   
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Ismerkedés a Földön kívüli világgal
Lenyűgöző és egyben új
ismereteket adó lehetőséget nyújt
egy lengyel ismeretterjesztő tár-
saság (Vision) arra, hogy az óvodá-
sok és az általános iskolások is

megismerjék a Földön kívüli vilá-
got. Helybe vitte a planetáriumot a
gyerekeknek február 17-én a vépi
Vadvirág óvodában, (kép) illetve
19-én a Hatos Ferenc Általános
Iskolában. 

A szervezők felépítettek egy fél-
gömb alakú sátrat a teremben,
hogy abban „élethűen” tudják
ábrázolni és bemutatni a Föl-
dünkön kívüli bolygókat, azok
tulajdonságait. Először megjelent
egy könyvből olvasó ősz apó, aki
mindent elmond az űrhajóba éppen
beszállni vágyó gyerekeknek arról,
hogy mit kell tudni például a
Földről, a Holdról és naprend-
szerünk többi bolygójáról.

Földről, a Holdról és naprend-
szerünk többi bolygójáról.

Leírhatatlanul szép látvány a
tudományos alaposságú, de gyer-
meknyelven is fogható ismeretter-

jesztés, amely űrutazásra sarkall a
maga módján. Így aztán
megelevenedtek a Vadvirág óvoda
hároméves Csillagvirág és 5–7
éves Pipitér csoportjának kicsinyei
számára is a Földünktől eltérő vilá-
gok egy-egy bolygón, melyekre
nem mindig illik leszállnia annak
az űrhajónak, amelyben képletesen
utaznak a kicsik. És, ha hisszük, ha
nem, ebben az életkorban is van
képük, fantáziájuk arról, hogy el
lehet repülni több százezer, netán
több millió kilométerre a Földtől,
hogy lássuk és értsük is a világmin-
denség alkotórészeit. 

A gyermeknyelven érthető vetített
képes előadás megmutatja azt is,

hogy az élet és a Földünk
csodálatos, és azt is, hogy hol nem
szabad leszállni a fagy vagy a
mérgező gázok uralta körülmények
miatt. 

Mindez talán nemcsak a gyerekek,
hanem akár felnőttek számára is
látványos, érdekes, hasznos prog-
ram lehet.                         -   gyz 
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Polgármesteri
napló 

2020.02.19. 10.00 ThreeT turisz-
tikai program fórum a megyeházán
2020.02.21. 9.00 Egyeztetés a
főépítésszel

16.00 Polgármesteri
Kávéház

18.00 Világjáró Vépiek
Társasága: Portugália
2020.02.22. Óvodai SZM bál
2020.02.25. 14.00 Helyi
esélyegyenlőségi fórum
2020.02.26. 10.00 Elhanyagolt
házak szemléje az építéshatóság-
gal.
2020.02.27. 16.00 Testületi ülés
2020.02.28. 10.00 Óvodai kon-
ferencia a kultúrházban – alpol-
gármester úrral

Polgári védelmi Világnap –
kitüntetést kaptam
2020.02.29. B ö l l é r v e r s e n y
Lukácsházán – elmaradt
2020.03.04. Iskola, előadás és
fórum az új NAT-ról
2020.03.05. Nőnap a Nefelejcs
nyugdíjasklubban
2020.03.06. Magyar Falu
Program fórum Sárváron

Tűzoltó közgyűlés
2020.03.08. Katona Ignác István
Béke utca 48. 91 éves
2020.03.10. Nőnap a Dr.
Zmertych Aurél Gondozási
Központban
2020.03.09. TÖOSZ vezetőségi
értekezlet Budapesten

18.00 Tegyünk Együtt
Vépért Egyesület gyűlése
2020.03.11. Maróthy József,
Béke utca 7. 91 éves
2020.03.12. Egyeztetés a
Kolozsvári utcai trafócsere miatt
az E.ON részéről
2020.03.13. Ünnepség a
gépészben – lemondva
2020.03.15. Városi ünnepség –
lemondva

-pm-

A Polgármesteri Pad februári
különszáma a nemrég megnyitott
kávézóba költözött.
Ahogy eddig is, elsősorban a tele-
pülés fejlesztésének kérdései ke-
rültek előtérbe, de igazi beszélge-
tésekre is sor került a közelgő ta-
vasz, a megkezdődő kiskerti mun-
kák kapcsán.

Ami minden találkozáskor té-
ma, az a közlekedőutak állapota.
Most, miután nagy örömünkre az
M86-os úttal összekötő szakasz
elkészült, az aggodalom oka az,
hogy a szűk hely miatt a szab-
ványos szélességű útpadka kialakí-
tásához az árkok út oldali fala na-
gyon meredek lett.

A késő őszi munkák során lete-
rített mészkőzúzalékot több helyen
az eső megkezdte, levitte az árok-
ba. Megnyugtatásként tájékoztat-
tam, hogy bár úgy tűnik, hogy az út
már teljesen készen van, de annak
műszaki átadása csak áprilisra
várható, ameddig a kivitelező még
további munkákat fog végezni
ahhoz, hogy az út, a padka is
megfelelő minőségű, kialakítású
legyen.

Szóba került, hogy a főtéri Má-
ria-szobor felújítása után a többi
köztéri szobor felújítására is sor

kerül-e? Különösen vonatkozik ez
a kérdező szerint a temetői bejárat-
nál álló Szent Vendel -szoborra. 

A polgármester elmondta, hogy
a Mária-szobor restaurálása közel
2,5 millió forintba került, melynek
nagy része adakozásból jött össze,
de így is az önkormányzat még
majd egymillió forintot tett hozzá
az összegyűlt adományhoz. Koráb-
ban indítványozta a Magyar Falu
program kiíróinak, hogy kerüljön
be a programba, hogy lehessen
ezekre is pályázni. A válasz szerint
ez egy későbbi időpontban épül
majd be a programba, mert
mostelsősorban népességmegtartó
beruházásokat támogatnak, és ez
nem feltétlen ilyen hatékonyságú.

A hulladékgyűjtő szolgáltatás a
kezdeti nehézségek után rendezetté
vált. Időnként egy-egy törött kuka
még bosszúságot okoz a lakóknak.
Érdemes a régi, elhasználódott
tartály helyett a szolgáltatónál az
újat megvásárolni, mert arra
minőségi garanciát vállalnak.

A következő Polgármesteri Pad
rendezvényre a veszélyhelyzet
megszűnése után számíthatnak a
beszélgetőpartnerek.

-KP

Utakról, szobrokról, 
hulladékszállításról

egnyitottunk!!! S val, j  

Szeretett  , .  butik.                                

: H: , Kedd-  :8-16 ig, Szombaton 8-12 ig 

 Facebook: DE BUTIK 
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KRÓNIKA12 VÉPI

Rudolicsné Gyuris Éva szerve-
zésében a Vépi Művelődési Ház-
ban havonta egy alkalommal be-
tekinthetünk a növényi esszenciák
világába. Március 5-én az érdek-
lődők megismerkedhettek az illóo-

lajok többrétű hatásaival és fel-
használásával. Az illatélményeken
Gyurka Tünde (kép) aromaterápiás

tanácsadó megmutatta azokat a ter-
mészetes megoldásokat, amelyek
káros mellékhatások nélkül azon-
nal hatni képesek.

Ezeken az illatos esteken ter-
mészetes forrásból nyert, tiszta,
terápiás minőségű olajokat szagol-
hatunk, ízlelhetünk.
Az est folyamán érintett témák
főként a népbetegségek, mint
például: allergiák, emésztő-rendsz-
eri bántalmak, ízületi problémák,
sérülések, vírus-, baktérium-, gom-
bás fertőzések, immunrendszerünk
erősítése, gyermekeink egészsége.
Az aromaterápiával való gyógyítás
évezredekre nyúlik vissza, már az
ayurvédában is megjelent mint
gyógymód.

A mai világunkban már elfelej-
tettük azt a tudást, melyben nagy-
anyáink, dédanyáink még ottho-
nosan mozogtak. Ezt a tudást hoz-
zuk elő ezeken az alkalmakon.
Aki szeretné a gyógyszereket hát-
térbe szorítani, helyette a természet
erejét segítségül hívni, annak ez
egy kiváló alkalom, hogy betekin-
tést nyerjen ebbe a világba.                       

Bánfalvi-Pungor Renáta

Öregszünk? 
Nem vicces gondolatok
Gróf Rudolf postájából

Sosem
cserélném el az én nagyszerű
életemet, a szerető családomat, az
én csodálatos barátaimat a kevésbé
ősz hajért vagy egy feszes hasért.
Ahogy korosodtam, egyre ked-
vesebb lettem a magam számára és
kevésbé kritikus magammal szem-
ben. A saját barátommá váltam.
Nem tolom le magam, ha több
süteményt eszem a kelleténél, vagy
nem vetem be az ágyat, vagy
megveszem azt a virágtartót az
erkélyre, amire semmi szükség
nincs, de jól néz ki.

Felhatalmazva
érzem magam, hogy élvezkedjek,
hogy rendetlen legyek, hogy
extravagáns legyek. Annyiszor
megéltem, hogy legkedvesebb
barátaim idő előtt elmennek;
mielőtt még megérték volna azt a
szabadságot, amit az öregség hoz
magával.

Ki
törődik azzal, hogy hajnali 4-ig
olvasok, vagy játszom a comput-
eren? Táncolhatok a régi
muzsikára, ha úgy tartja a kedvem
és meg is teszem.

Illóolajokkal az egészségért

Haláleset: 
Varga Ágoston (1931) Vép, Szent Imre
utca 36-38.

Anyakönyvi hírek
Születés:

Tóth Milán Gábor és Fekete
Orsolya leánya Elena Erika

• Kiricsi Krisztián és Horváth
Regina Fanni leánya Nóra Léna   •   Komláti Dávid
és Varga Gabriella fia Marcell    •  Czibók Balázs
és Kopácsi Dóra leánya Emma

Házasságkötés:

Czene Emil és Tasnádi Nikoletta Mária

A véradásról
Március 6-án megtartottuk a szokásos véradást, amelyre az influenza miatt a
vártnál kevesebben tudtak eljönni. A 20 megjelent véradóból sajnos most csak
13-an tudtak sikeresen vért adni. A betegeknek mielőbbi gyógyulást kívánunk,
a véradóknak pedig köszönetünket fejezzük ki! Várunk szeretettel mindenkit a
legközelebbi véradáson. - Vali
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KRÓNIKA 13VÉPI

Katasztrófavédelmi elismerés Kovács Péternek
A Polgári Védelem Világnapja
alkalmából ünnepséget rendeztek
február 28-án a Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósá-
gon. Beszédet mondott Poór Ba-
lázs tűzoltó ezredes, az igazgató-
ság polgári védelmi főfelügyelője.
Ezt követően elismerések átadásá-
ra került sor. Dr. Bognár Balázs
tűzoltó ezredes, a Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

vezetője a védelmi igazgatás, a
lakosság védelme és a katasztró-
favédelem érdekében hosszú időn
át végzett kiemelkedő munkáját
értékelve elismerésben részesítette
mások mellett Kovács Pétert, Vép
polgármesterét.
Az igazgató kiemelte: a katasztró-
favédelmi szervezet az idén ünnepli
a  hivatásos tűzol tóság fenn-
állásának 150 éves évfordulóját,

amelynek egyik alapeszméje Gróf
Széchenyi Ödönt idézve:
„Legszebb feladatunk a bajba
jutott emberek mentése”. Egyúttal
megköszönte a szakterületen dol-
gozók eredményes feladatellátását. 

Az ünnepséget követően megko-
szorúzták az igazgatóság épüle-
tében lévő Polgári Védelmi Em-
lékfalat.                            - VK

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, közösségeinket, hogy

2020. március 17-től
a Vépi Művelődési Ház és Könyvtár a látogatók számára határozatlan ideig zárva tart!

Intézményünk rendezvényei és foglalkozásai elmaradnak!

A könyvtári szolgáltatás szünetel!
A könyvtárból kölcsönzött könyvek visszaadásának határideje az intézmény 

megnyitását követő hétre tolódik.

A döntést a koronavírus-járvány nyomán keletkező egészségügyi kockázatokat, 
valamint a hatóságok, tanácsadó testület ajánlásait mérlegelve hoztuk meg, 

és kérjük minden érintett megértését.

A rendelkezés visszavonásig érvényes! Köszönjük megértésüket!
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Bővebb információ: +36/94/543-052, +36/30/4199799, mhkvep@netkabel.net

Hol Járunk
Vépen?

Nézze meg alaposan ezt a korabeli
fényképet! (kép) 
A megfejtők között értékes
könyveket, és két főnek a Tasnádi
Városnapon való részvételt
kínálunk fel. 
A tippeket a peter.kovacs@vep.hu
e-mail-címre várjuk 2020. április
30-ig. 

–vk
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KRÓNIKA14 VÉPI

Humoros és megható nőnapi ünnepségek 
Virág és humor-özön, méltatás,
dicséret és szeretet övezte a Nefe-
lejcs Nyugdíjas Klub (NEFI) és az
Idősek Klubja hölgytagjait a nő-

napi ünnepségek keretében. Az
örökifjú férfiak kedves szavakkal,
akadozó szerelmes versekkel, hu-
moros jelenetekkel, retró dalokkal
és még egy bicikli pumpákkal imi-
tált fúvós koncerttel is tisztelegtek
a hölgyeknek, feleségüknek, pár-
juknak, egykori munkatársuknak,
összeforrott klubjuk tagjainak.     

Mindkét helyen Kovács Péter

polgármester méltatta az egykori
Nemzetközi Nőnap egyenjogú-
ságért folytatott harcát, mely el-
indította a nők szavazati jogért va-
ló küzdelmét. De még mindig van
tennivaló azért, hogy a férfiak több-
ségének gondolkodása megváltoz-

tozzon abban, hogy a családi
munkamegosztásban is kiteljesed-
jen az egyenjogúság.

A városvezető a NEFI-ben egy

kedves verssel köszönt be: „Te
vagy a sors nekem… a szívemben
őrizlek” hangzott a hitvallás, majd

jöttek a képen látható többiek, akik

az önfeláldozás példájának, az élet
értelmének, a titkok tudójának,
megbecsülendő drága kincsnek
nevezték a nőt, aki hálát és soha el
nem múló szeretetet érdemel. De Ő
a fény, végtelen feláldozás és a vál-
tozás is egyben. Ezeket a vallomá-
sokat a férfikar dalosai az Éljen min-
den bájos szép nő, az Önről álmod-
tam megint és a Hogyan mondjam
el neked című dalokkal pecsételték
meg. Pájer Lajos vezényletével egy
egész fúvószenekart imitáltak
biciklipumpákkal óriási sikerrel.
Végül Tóth Lajos mindkét helyen

verssel, rózsával
köszöntötte az intézmények veze-
tőit, majd a férfiak „felvirágoztak”

minden hölgyet. (képek)         -gyz   

2020  márc jav._2017 maj  2020. 03. 19.  13:25  Page 14



KRÓNIKA 15VÉPI

Gyógynövényekről, virágokról
Gyógynövényekről és virágokról
beszélgettek a Nefelejcs Nyugdíjas
Klub tagjai február 27-én Németh
László kertészmérnök vezetésével
(kép, csoportkép)

A szakember vetített képes
előadásában részletesen ismertette
mindazon gyógynövényeket,
melyek hatásai jót tesznek az

ember egészségének. Például a
köménymag segíti az emésztést,

az ánizs hatékony  a köhögésre,  a
kamilla pedig nyugtató, bőrgyul-
ladás-csökkentő, enyhíti az emész-
tési panaszokat. A zsálya csodaszer
baktériumok esetén, a pitypang
méregtelenít. A máriatövis óvja a
májat, a komló nyugtató hatású. Az
árnika jó a reumás fájdalmakra. A
körömvirág óvja a bőrünket, a
galagonya pedig erősíti a szívet. A
csalán növeli az anyagcserét, a

fokhagyma tisztítja a vért, elűzi a
parazitákat. 

Ezt követően azokról a virágokról,
hazai és más dísznövényekről,
illetve kötészetükről adott tájékoz-
tatást, melyek szebbé teszik életün-
ket. A hallgatóság előtt felidézte az
egykor Szombathelyen működött
Kertész TSZ tevékenységét is,
amely orchideáival nemzetközi
hírnévre tett szert. 

-gyz   

ZÖLD HÍREK 
– A tiszta városért, a tiszta otthonokért

A szombathelyi hulladékudvar használata: elérhető a söptei úti körforgalomból Söpte felé kihajtva, majd balra a
börtön-reptér felé befordulva, a paintball pálya mellett, a börtön bejáratával szemben. 
Tel: 94/200-561. 

Nyitvatartás: kedden 8.00–15.30
csütörtökön 8.00–15.30
minden hónap 3. szombatján 8.00–15.30

A hulladék átadója az STKH működési területén bejelentett lakcímű (lakcímkártyával történő igazolás), hul-
ladékszállítási díjtartozás nélküli lakos.

A hulladék leadása történhet személyesen vagy meghatalmazott útján is. A meghatalmazás-minta letölthető:
stkh.hu/szolgaltatasaink/zoldudvarok-uzemeltetese/ honlapról.

március 18-tól a veszélyhelyzet miatt, határozatlan ídőre bezártak

A beszállítható hulladékfajtákat és azok mennyiségét a következő oldalon a táblázat mutatja:
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7 kg 2

karton

hungarocell
1m3 12

20 kg 12

doboz)
20 kg 12

20 kg 4

30kg 12

Te til 

gumiabroncs
5db 2

1200kg/1m3 1

ragasztott, nem 
10kg 1

5 l 12

telefon ill. 

kiselejtezett elektromos ill. 50kg 1

Kiselejtezett elektromos, ill. 
50kg 2

20kg 2

1m3 2

300 kg 2

30 kg 2

50 kg 6
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