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KRÓNIKA

folytatás a 2. oldalon

Helytállás a vészterhes
időszakban

Lelket ölő, testet nyomorító időszakban élünk a korona-
vírusos világbetegséget hozó 2020-as év márciusának
elejétől. Még az idősebb generáció is – amely átélte a
második világégést – megsínyli a megszokottól igen-
csak eltérő, az állandóan súlyos betegséggel, esetleg
halállal fenyegető időszakot, melynek sajnos még nem
látjuk a végét.

Most azt tekintjük át, hogy az iskola és óvoda bezárá-
sától az élelmiszerek, gyógyszerek nehezebb beszer-
zésén keresztül az idősek étkeztetésének megoldásáig, a
napi munkába járásig, lapunk megjelenéséig miként
tudta, tudja az önkormányzat és a város lakossága
megszervezni az életét.                           

A városban még nincs fertőzött
Az önkormányzat időben meghozta és megszervezte az
Országgyűlés által elfogadott törvény szerinti rendel-
kezések helyi végrehajtását. A hetente megtartott
vezetői értekezlet összefoglalóját minden héten
olvashatják a polgármester Facebook-oldalán. Ezeket
összefoglalva a következőkről számolunk be.

Megállapításaik szerint a védőnői szolgálat a szükséges
csecsemő-, újszülött ellátásokat a szülőkkel egyeztetve
végzi.

Az óvónők is részt vettek a maszkok (3. oldal kép)
gyártásában, majd távkapcsolattal igyekeznek a szü-
lőknek segíteni a gyerekek otthoni foglalkoztatásában.
Lapzártánkig két gyermek gondozását kérték a szülők,
mivel nem tudják megoldani napközbeni ellátásukat.
Ezt az óvoda biztosítja.
A gyerekek beíratása a következő oktatási évre részben
digitálisan, részben papír alapon rendben megtörtént.

Vigyázzunk egymásra!
Ágh Péter parlamenti felszólalásából
Képviselő úr március 30-i beszéde elején összefoglal-
ta a járvány hazai megjelenése óta tett intézkedéseket
a parlamentben és az országban. Majd rátért a
védekezés során szükséges tennivalókra, követendő

viselkedési normákra: –…Körzetem, Észak-Vas
megye lakóit továbbra is tisztelettel arra kérem,
hogy egymás egészségének megóvása céljából tart-
suk be a Kormány rendelkezéseit, kéréseit. Ebből a
szempontból külön ki kell emelni azt, hogy március
28-tól kijárási korlátozás lépett életbe. Ez alól
Észak-Vas megye 77 települése sem képez kivételt. A
vírus terjedése elleni védekezés alapjaiban változtatta
meg mindennapjainkat. Tudom, ez egy embert pró-
báló időszak, de csak így vigyázhatunk egymásra.
Emiatt tisztelettel mindenkit arra kérek, aki
teheti, maradjon otthon. A vírus terjedésének
lelassítása közös felelősségünk!

Majd felsorolta a védekezés mindenki által
követendő legfontosabb szabályait, külön kiemelve,
hogy a hiteles tájékozódás céljából, a korona-
virus.gov.hu internetes oldalt használja mindenki.

Beszéde végén az eddig tapasztalt összefogás
kapcsán köszönetét az alábbi mondatokkal tárta a par-
lamenti képviselők elé: 

folytatás a 2. oldalon

folytatás a 3. oldalon

2. Megépülhet a bölcsőde    •    5. Szülői szemmel     •   6. Koronavírus-intelmek   •   10. Beiratkozás

A friss tavaszi széllel…
Csendes húsvét

A Tegyünk Együtt Vépért Egyesület aktivistái úgy
gondolták, hogy a friss tavaszi széllel együtt fris-
süljön meg az óriás húsvéti tojások felülete is. Az vi-
szont fájdalom, hogy elmaradtak a húsvéti egyházi
rendezvények, így az istentiszteletek is.

A polgármester – még 2015-ben – hungarocellből
készített két óriás húsvéti tojást, amelyeket akkor a
gyerekek láttak el mindenféle mintázattal. 
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Megépülhet a bölcsőde
Sok bölcsődeépítési próbálkozás
után megszületett az első siker:
315 millió forintot nyert a város
EU-s forrásból – közölte Kovács

Péter polgármester. Mivel a tervek
már készen vannak, így a támo-
gatási szerződés aláírása után már

80 millió forint visszaküldése nem
okozza-e a próbálkozás teljes meg-
hiúsítását.

Szerencsére, nem így történt.
Ugyanis a 2018-as újabb pályáza-
ton ugyan már 192 millióra adtak
be újabb igényt úgy, hogy az
esetleges többletköltséget saját
erőből finanszírozták volna. Ez a
lehetőség meg azért nem jött be,
mert tartaléklistára került a város.
Aztán jött a megváltó újabb lehe-
tőség, melyet minden felettes szerv
támogatott. Ennek oka az is, hogy
a kormány a családtámogatásokat
teljes erejéből támogatja – ezt
megerősítette Ágh Péter, a térség
országgyűlési képviselője is.

- VK

csak a közbeszerzési pályázatot
kell kiírni a kivitelezésre, tudtuk
meg. Tehát, ha minden jól megy,
jövő őszre fogadóképes lesz a

bölcsőde.
Nagy kő esett

le a város-veze-
tők szívéről, és a
vépi kisgyer-
mekes családok
is megnyugod-
hatnak. Nem
kell otthon ma-
radni a picikkel
vagy máshova
ingázni velük.

Természetes az is, hogy voltak,
akik már-már szkeptikusak lettek:
a 2017-es TOP pályázaton elnyert

KRÓNIKA
folytatás az 1. oldalról Ágh Péter parlamenti felszólalásából
„Tisztelt Ház!
Engedjék meg, hogy kifejezzem
megbecsülésemet, hiszen ez a ne-
héz időszak megmutatta, hogy
sokaknak lehetünk hálásak. Észak-
Vas megye több tízezer lakóját is
köszönet illeti, akik rengeteg fe-
gyelmezettséget mutatnak ezekben
a napokban. Külön elismerés jár
azoknak, akik hivatásuk gyakor-
lásával tesznek a vírus ellen.
Köszönöm minden szakmai terület

Továbbra is mindenkit arra kérek,
hogy politikai szimpátiát fél-
retéve segítsük egymást! Észak-
Vas megye minden polgárát erre biz-
tatom, valamennyi városban Kő-
szegtől Csepregen, Bükön, Vépen,
Répcelakon, Sárváron át Cell-
dömölkig és minden faluban Kő-
szeg-hegyaljától a Kemenesaljáig!
Ne felejtsük: most minden magyar
felelős minden magyarért! 
Vigyázzunk egymásra!” – mondta.

VK-

dolgozójának, hogy helytállnak
ebben e kihívásokkal teli hely-
zetben! 

Az elmúlt napokban az önzetlen
segítségnyújtás számos szép pél-
dáját is láthattuk. Legyen szó ado-
mánygyűjtésről, felajánlásokról,
önkéntes munkáról, sok Vas me-
gyei mutatta meg, hogy az itt
élők számíthatnak egymásra.
Köszönet érte! Az összefogásra a
következőkben is szükség lesz!

2 VÉPI

folytatás az 1. oldalról

A friss tavaszi széllel… Csendes húsvét
A következő évben az iskola diák-
jai varázsolták igazi hímes tojássá.
A mintázat az évek során kissé
megkopott, így merült fel a TEVE
gyűlésén az ötlet, hogy az idei
húsvétra kapjon új ruhát a két to-
jás. Az egyikre jellegzetes vépi
épületek és létesítmények, a má-
sikra egy húsvéti vidéki táj került. 

A korona vírus itt is közbeszólt,
így sokkal kisebb létszámban, fi-
gyelve a távolságtartás előírásaira,
egy hét alatt készültek el a rajzok

Köszönjük a lelkes munkálkodást!
-VK-

és a színezés. A rajzolásban Iszak
Dávid volt az élen, festésben
Szilágyi Ágnes, Szilágyi Tibor,
Iszakné Koszorús Judit és Nagy
Attila jeleskedett. 
Ecsetet fogott még Szilágyi Gergő
és Erik is, hogy minél tarkábbak,
látványosabbak legyenek a tojá-
sok.
A terv sikerült. Húsvét előtt csü-
törtökön elfoglalták helyüket a
főtéren a levegőzésre, sétára elkí-
sért apróságok nagy örömére.
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KRÓNIKA 3VÉPI

A gondozási központ teljesíteni
tudja a bevásárlási, gyógyszerki-
váltási, ebédkiszállítási, házi gon-
dozási feladatokat. A konyha jelen-
leg 120 adag ételt főz és szállít ki
naponta. Az élelmezési alapanyag-
ellátás zavartalan. Továbbra is az
egyszer használatos edényekben
történik az ételek kiadagolása.

A kultúrház fogta össze a
mosható és vasalóval fertőtlenít-
hető arcmaszkokhoz felajánlott
anyagok begyűjtését és több hely-
színen azok kiszabását, megvar-
rását. (kép) A kijuttatást is ők
irányították, középiskolás diákok
bevonásával. Maszkokat helyeztek
ki a COOP bolt pénztárak mögötti
pultjára is, hiszen aki a boltba
megy, az biztosan elhagyta ottho-
nát, tehát neki szüksége van
maszkra. 

A kötelező karantén-
ról a kormányhiva-
tal küld határozatot.

Lapzártánkkor 3
főre volt még érvény-
ben ez a korlátozás.

Rendőreink a város
területén nyugalmat,
megértést és a szabá-
lyok betartását ta-
pasztalják.

Képünkön az látszik, hogy a
helyiek betartják a kijárási intéz-
kedéseket, vagyis üres a főtér.
KÖSZÖNJÜK VÉPIEK!    

Helytállás a vészterhes időszakban
folytatás az 1. oldalról
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KRÓNIKA4 VÉPI

Helytáll a patika is
A koronavírus-járvány patikánkat
is új kihívások elé állította. Kol-
légáink és a betegek, vásárlók vé-
delmében több intézkedést is hoz-
tunk, melyek segíthetnek elkerülni
a megfertőződést. A gyógyszertár
dolgozói szájmaszkot hordanak, és
gumikesztyűben szolgálják ki a
betegeket. Továbbá az officinában
a tárán nagyobb üvegfalat emel-
tünk, egyszerre csak egy embert
szolgálunk ki, és naponta többször
fertőtlenítést, szellőztetést vég-
zünk. Betegeinket is kérjük, hogy
ha lehet, maszkban jöjjenek be, és
kártyával fizessenek.

gyógyszereit. A kijárási korlátozás
miatt a vépi és vasszécsenyi gyógy-
szertárunk nyitvatartását is módo-
sítottuk a jobb gyógyszerellátás
érdekében. Vépen hétköznap 8–11
és 12–17 óra között, Vasszécseny-
ben hétfőn, szerdán és pénteken 8–
10 óra között vagyunk elérhetőek. 

A járvány miatt sok iparág ter-
melése leáll, azonban a gyógyszer-
gyárak továbbra is dolgoznak, így
nem lesz gyógyszerhiány, patikánk
is folyamatosan elérhető. Kérünk
mindenkit a kijárási korlátozások
betartására, így sok emberéletet tu-
dunk megmenteni.                    

– Dr. Németh Ákos 

Segíti a vírus elleni küzdelmet az
is, hogy a beteg hozzátartozójának
van lehetősége a beteg részére az
orvos által felírt elektronikus
receptek kiváltására is, ehhez a
beteg TAJ-számára és saját szemé-
lyigazolványára van szükség.
Március közepén az országos
veszélyhelyzet kihirdetése után
sok beteg igyekezett kiváltani több
havi gyógyszerét is, így nagy meg-
terhelés érte patikánkat, sok beteg
csak egy-két nap elteltével jutott
gyógyszerhez. Szerencsére ez már
lecsengőben van, így mindenki a
szokott rendben megkaphatja a

Az utóbbi hetekben szinte vala-
mennyiünk életében viharos
sebességű változások következtek
be, írta a háziorvos. (kép) 

– Megváltozott az életvitelünk, a
mozgási lehetőségünk, időbeosztá-
sunk. Lecsökkentek a    társasági
élet lehetőségei, illetve változtak a
kulturális hozzáférhetőségek is.

Gyökeresen átalakult az oktatás
és az egészségügyi körülmények.
Csak reméljük, hogy alapvető
értékrendszerünk nem változott
meg gyökeresen. Pozitív hatása
lehet ezeknek a változásoknak,

hogy az eddigieknél jóval nagyobb
figyelem vetül az emberek egész-
ségi állapotára, a higiénés szem-
pontokra és az idősebb korosztály
szükségleteinek kielégítésére is. 

A világméretű járvány ter-
mészetes következménye, hogy a
média szinte kizárólag  riasztó szá-
madatokat közöl a megbetege-
dések mértékéről. Bár ez érthető,
az általuk gerjesztett pánik sem-
miképp sem kívánatos, sokszor
felesleges, túlzó reakciókat ered-
ményez. Persze, a megfelelő ará-
nyok megtalálása nem mindig
könnyű. 

Szűkebb környezetünkben, az
orvosi rendeléseken eddig korona-
vírus jelenlétére utaló tüneteket

nem észleltünk. Az egyetlen esetben
elrendelt szűrővizsgálat, illet-ve
karantén negatív eredménnyel
zárult. Persze ez a helyzet bármi-
kor megváltozhat. Az óvintéz-
kedések betartása, az elektronikus
recept lehetősége nagy segítséget
jelent, így mód van a tömeges meg-
jelenés elkerülésére. Bár egyenlőre
nem tudhatjuk a megbetegedések
terjedési sebességét, a szabályok
semmibevétele, a túlzott könnyel-
műség veszélyes következmé-
nyekkel járhat. Józanságunk meg-
őrzése, testi és környezeti tisztasá-
gunk fenntartása biztosan segít a
bajok megelőzésében – hangoztat-
ta a doktornő.

Dr. Tüske Zsuzsanna: a koronavírus "közelségében" 

Zöldhulladék -lerakási időpontok 
2020. májustól

Hétfőn és pénteken 7.00–12.00-ig
Szerdán 13.00–16.00-ig

Minden hónap utolsó                     szombatján 8.00–12.00-ig 
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KRÓNIKA 5VÉPI

Szülői szemmel a digitális tanulás
Speciális helyzetbe kényszerített
bennünket, szülőket a világ-jár-
vány. Nem könnyű összeegyez-
tetni a munkát, az otthontanítást, a

családot, a háztartási munkákat.
Megérteni és megértetni, hogy
miért nem mehetünk az utcára,
miért nem találkozhatunk bará-
tokkal, miért nem látogathatjuk
meg nagyszüleinket. Szerencsések
vagyunk, hogy a legtöbbünk itt
Vépen kertes családi házban él.
Képzeljük el, milyen érzés lehet
azoknak, akik tömbházba, udvar
nélküli lakásokba kényszerülnek a
kijárási korlátozások ideje alatt. 

Az első hetekben az volt talán a
legnehezebb, hogyan tudom össze-
egyeztetni két gyerekkel a tanulást,
háztartást vezetni, egy kétéves
kisgyerekkel foglalkozni, kilo-
gisztikázni, hogy mikor mehetek
boltba, és mellette még magam is
tanulok. Összehangolni, melyik
gyereknek milyen felületre jön a
feladat, hova kell feltölteni az
elkészített anyagot, azt, hogy
folyamatosan kreatívkodjunk, tor-
naórát tartsunk, kit ültessek először
a számítógéphez, melyiknek van rá
nagyobb szüksége, és, hogy mi-
képpen tanítsam nekik a külön-
böző tantárgyakat. (kép) 

Ahhoz, hogy Őket tanítani tudjam,
magamnak is át kell néznem a
tananyagot. És ami a legfontosabb:
legyen elég türelmem. 

Türelem ahhoz, hogy amikor
elsőre nem érti meg a gyermek,
akkor próbáljam meg újra és újra
elmagyarázni, vagy maradjak nyu-
godt, amikor az eddig soha nem
használt internetes felületek –
Classroom, Kréta, e-mail, Mes-
senger, Zoom – nem működik ren-
desen, nem tudjuk az elvégzett
feladatokat feltölteni. 

Ha nekem nem volt egyszerű,
el sem tudom képzelni, min megy
keresztül az a szülő, aki mindezzel
egyedül birkózik meg, vagy azok a
családok, akiknél 3–4 gyerek van,
mellette dolgoznak, akár otthonról,
akár mindennapi bejárással. Vagy
éppen azzal küzdenek, hogy elbo-
csájtották őket a munkahelyükről,
miből tartják el ezután a család-
jukat.
Köszönjük Molnár Krisztina
igazgatónőnek  és azoknak a peda-
gógusoknak a segítséget, akik
megértették, hogy mi, szülők nem
vagyunk tanítók és tanárok, nem
tudunk egész nap a számítógép
előtt ülni, vagy éppen folyama-
tosan tanulni a gyermekeinkkel.
Próbálják nem túlterhelni sem a
szülőket, sem a gyermekeket.
Vannak tanító nénik, akik saját
maguk készítenek videókat, ame-
lyekben elmagyarázzák a tan-
anyagot, ezáltal sokkal köny-
nyebben tanulnak a gyermekeink.
Nagyon boldogok, hogy újra
láthatják a tanítójukat, még ha csak
ilyen formában is. Köszönjük,
hogy mindig a rendelkezésünkre
állnak, és remélem, ez a nehéz
helyzet még jobb kapcsolatot hoz
létre szülők és pedagógusok
között. Kitartást kívánok minden
szülőtársnak!

-Lajosné Németh Viktória

-  Szívecskék az ablakban! (kép) A
képen Németh Luca és Olivér. 

Igen. Egy közösségi oldalon láttuk a
felhívást. Úgy gondoltuk, jó ötlet,
hogy kifejezzük a hálánkat azok
iránt, akik ebben a nehéz és cseppet
sem veszélytelen helyzetben is dol-
goznak, míg mi otthon vagyunk. A
gyermekeim lelkesen készítették a
szívecskéket és talán így még köny-
nyebb volt velük megértetni, hogy
most miért nem mehetnek iskolába
és a barátaikhoz. Azonban nekünk,
szülőknek sem könnyű ez a helyzet.
Hiszen vannak családok, akiket a
munkahely elvesztése fenyeget.
Ugyanakkor itt van a digitális okta-
tás is. Most nemcsak szülőként, ha-
nem kicsit „tanárként” is meg kell
állni a helyünket. Persze, a pedagó-
gusoknak sem egyszerű. Tele va-
gyunk aggodalommal a gyerekek és
a nagyszülők miatt. Mi is csak tele-
fonon tartjuk a kapcsolatot a nagy-
szülőkkel. Rossz, hogy nem tudjuk
őket magunkhoz ölelni. Hiányoz-
nak! De most meg kell érteniük,
hogy mindezt értük tesszük.
Vigyázzunk rájuk! Vigyázzunk
magunkra! Maradjanak otthon, és
így együtt hamarabb legyőzzük a
vírust. Nem tudjuk, hogy ez meddig
tart, de addig is igyekszünk hasz-
nosan tölteni az időt itthon. Ebben a
sok rosszban, talán mégis van valami
jó is. Sokkal több figyelem jut a
gyermekeinkre, mint eddig. Több
idő jut a társasjátékra, mesenézésre,
beszélgetésre. Ezután páran talán
átértékeljük az életünket. Bízom
benne, hogy minden jóra fordul.
Kitartást és jó egészséget kívánok
mindenkinek! Vigyázzanak, vigyáz-
zunk magunkra és persze
szeretteinkre. Maradj otthon!

-Czirók Veronika

A hála jele: 
szívecskék az ablakban
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6 KRÓNIKAVÉPI

Nagyon nehéz napokat élünk.
Sajnos még a felénél sem tar-

tunk a megpróbáltatásoknak. Erő-
re, kitartásra, okosan szervezett
mindennapokra és otthonmaradás-
ra van szükség. Egy világjárvány
közepén vagyunk, írta lapunknak
Dr. Garda Károly házi gyermeko-
rvos. (kép) 

– Mi orvosok, már évtizedekkel
ezelőtt ismertük ezt a kórokozót. A
szakkönyvekben apró betűvel em-
lítették a koronavírust. Ez a vírus
régen is létezett, de nem volt ilyen
vad. Az idők folyamán átalakult,
most már új koronavírus lett a
neve, és világszerte emberek töme-
gét betegíti meg, nem kevés halált
okozva. A mai világban az utazási
lehetőségek tárháza kinyílt, de
nemcsak az embereknek, hanem a
vírusnak is. Látjuk a megdöbbentő
tv-adásokat, de védőoltás nincs el-
lene, így szinte törvényszerű, hogy
hazánkat, lakóhelyünket, Vépet is
elérheti a kórokozó. (Kép,
táblázat) 
Mit tehetünk ellene? Országosan
meghozták a járványügyi intézke-
déseket.  Cél, hogy a lehető legke-
vesebbet érintkezzünk egymással,
még a nem egy háztartásban élő
legközelebbi rokonokkal sem! Ne
álljunk meg az utcán ismerősökkel
beszélgetni, mielőbb siessünk
haza! 

• Kerülje az emberi
találkozásokat!
• Használjon maszkot,
kesztyűt, ha elhagyja otthonát!
• Rendszeresen, alaposan
mosson kezet!

FONTOS!! A járvány ideje alatt az
Országos Tisztifőorvos hatósági
intézkedése alapján  a védő-oltá-
sokat, a hozzá tartozó vizsgálatok-
kal együtt a házi gyermekorvosi
rendelőben kell beadni,  illetve
elvégezni.  Kérem a szülőket, hogy
időpontot telefonon kérjenek, és a
kapott időpontokat a későbbi tor-
lódás megelőzésére tartsák is be.  

–  Dr. Garda Károly
házi gyermekorvos

Az idősebb korosztály,
mivel sokat átélt, kevésbé
fél. Ez a magatartás nagy-
on veszélyes!
Hogyan lehetne őket otthon
tartani? Talán most a
kiskerti munka segít. Ez
parancsszóra biztos nem
megy, hisz egész életükben
folyamatos feladatuk volt,
és nem akarnak segítségre
szorulni. Én mint gyermek-
orvos kérem őket, marad-
janak otthon, hisz az unokák várják
őket. 

Ha bármi egészségükkel kap-
csolatos gondjuk van, ne menjenek
az orvosi rendelőbe, mert az orvos
is megfertőződhet!  Előtte tele-
fonon hívják fel háziorvosukat, és
mondják el, milyen panaszuk van,
az orvos majd eldönti, mi a teendő.
Jelen helyzetben az orvosok is a
hatályos járványügyi szabályok
alapján kell, hogy dolgozzanak.
Bízom abban, hogy egymásra fi-
gyelve a szabályok betartásával,
nyár közepére a járvány levonul,
újra találkozhatunk és örülhetünk
egymásnak!
Tanácsok a fertőzés elkerülésére: 
• Ne menjen közösségbe, tár-
saságba!

Kedves vépiek! – Dr. Garda Károly intelmei
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Szájmaszkokat varrtak 
Kovács Péter polgármester kezde-
ményezésére önkéntesek által varrt
maszkok kerültek Vép postaládái-
ba és a Coop boltba. Köszönjük a
felajánlott anyagokat és gumikat
Kálmán Lászlónénak, Borsos
Lászlónénak, Kámán György-
nének, Takács Andrásnénak, Tóth-
né Szakács Erikának, Németh Ti-
bornénak, Sinkó Pálnénak, Nagy
Juditnak, Hortobágyi Évának,
Takács Ernőnének, Göndöcs
Vincénének, Márffy Lászlónénak,
Lakner Juditnak, Nagy Anitának,

Süléné Bánfalvi Eszternek, Völgyi
Józsefnének, a Vépi Vadvirág Mű-
vészeti Óvoda dolgozóinak.

A csomagoláshoz használt
zacskókat Zátonyi Zoltán adta, a
csomagolást Beke-Tolnai Renáta
és Tancsics Anna végezte. 
A kézbesítést pedig Eredics
Izabell, Szijártó Dorka és Bálint,
Pogácsás András, Pintér Nor-bert-
né, Barabás Tamásné és Lakner
Judit.

- Iszakné Koszorús Judit

Cseresznyák Andreának, Süle
Ritának, Borsos Lászlónénak,
Lakics Istvánnénak, Novák Tamás-
nénak, Szabó Józsefnének, Stifter
Lászlónénak, Balázs Tibornénak,
Dr. Hoós Annának, Horváth
Józsefnének és Bátorfi Tamás-
nénak. A varrást vállalóknak a sok
munkát: Süle Ritának, Klauzner
Csabánénak, Novák Tamásnénak
Borsos Lászlónénak, Stifter Lász-
lónénak, Szabó Szilviának, Őri-
Nagy Tündének, Horváthné Né-
meth Cecíliának, Suri Gézánénak,

Otthonukban gondoskodnak az idősekről
A Dr. Zmertych Aurél Gondozási
Központ az elrendelt veszélyhe-
lyzetre való tekintettel zárva van.
Az idősek ellátását most nem az
intézményben oldjuk meg, hanem
otthon végezzük; az ebédszállítás,
a gyógyszeríratás és -kiváltás, a
boltban bevásárlás most a legfőbb
feladatunk.

A házi segítségnyújtásban a
gondozónők a mindennapi fela-
dataik mellett a segítséget kérő
idősek részére a gyógyszerek
felíratásáról és kiváltásáról gondos-
kodnak. Az étkeztetés egyszer

használatos edényekben történik,
az idősek és azon gyermekek
részére, akik ezt az ellátást kérik. A
családsegítő továbbra is fogadja a
jelzéseket, kapcsolatot tart az ellá-
tott családokkal, szükség szerint
segíti őket.

A segítséget kérők a gondozási
központ telefonszámán: 354-345
érnek el minket hétfőtől csütör-
tökig, fél 8-tól 16 óráig, pénteken
fél 8-tól 13 óra 30 percig. A
gondozónőknek az ebéd kiszállítá-
sakor személyesen is lehet jelezni a
kéréseket.

A gyógyszertár lehetővé tette gon-
dozóink számára, hogy soron kívül
megkapják az időseknek felírt ké-
szítményeket. Továbbra is türel-
müket, megértésüket kérjük a gyógy-
szerkiváltás során.

A zárvatartás alatt elvégezzük a
szükséges karbantartásokat. A
tavalyi évben megtörtént az ablak-
csere, a festés és helyreállítás most
folyik. Elkezdjük az udvar felújí-
tását: Kneipp út és gyógynövényes
ágyások készülnek.

Kérünk mindenkit, aki teheti,
maradjon otthon! Vigyázzunk
egymásra!             - Kovács Viola 

Tükör

Két rendőr járőrözik. Találnak egy
tükröt.
Az egyik felveszi, nézegeti, majd
megszólal:
- Te, ez a fazon nagyon ismerős
nekem valahonnan!
Megnézi a másik is és levonja a
következtetést:
- Én is ismerem, mindig velem
szemben ül a fodrásznál!

Kék hírek
Az elmúlt időszakban a vépi körzeti megbízottak egy férfit helyszíni
bírságoltak, mert közel egy éve lejárt vezetői engedélyének érvényessége.
Két másik férfi is helyszíni bírságot kapott, mert a megállni tilos
jelzőtáblát figyelmen kívül hagyták.

Egy negyedik személy ellen viszont szabálysértési eljárás indult, mert
valótlan bejelentést tett a 112-es segélyhívón, amellyel félre akarta
vezetni a rendőrhatóságot.

A rendőrség fokozottan felhívja a figyelmet, hogy a veszélyhelyzet miatt
hozott rendkívüli intézkedéseket minden lakos tartsa be, ami közös
érdek!!
A rendőrség ellenőriz, illetve a szabályok súlyos megszegése esetén
szankciókat alkalmaz!!

Vépi KMB
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Polgármesteri
napló 

2020.03.23. Az óvoda
határozatlan időre bezárt

8:30 A veszélyhelyzet
áttekintése az intézményveze-
tőkkel
2020.03.24. Elindult az arc-
maszkok gyártása a kultúrházban
2020.03.25. Elindult az arc-
maszkok gyártása az óvodában is

megkezdődött a 8445 jelű,
Kassai utca műszaki átadása inter-
neten keresztül. Megírtam a
tapasztalt hiányosságokat
2020.03.30. Ve s z é l y h e l y z e t
értekezlet az intézményvezetőkkel
2020.04.06. E-on egyeztetés a
Bihari utcai oszlop és vezetékcsere
munkáiról
2020.04.07. Ve s z é l y h e l y z e t
értekezlet az intézményvezetőkkel
2020.04.08. Kiraktuk az
átfestett húsvéti tojásokat a főtérre
2020.04.16. TÖOSZ vezetőségi
értekezlet online                 -pm-

A Vadvirág óvodában is
maszkkészítéssel csatlakoztak a
kezdeményezéshez, melyet a
kultúrház koordinált. 
– Feladatunk az oktatás-nevelés,
de az önzetlen segítségnyújtásban
is igyekszünk élen járni – mondta
lapunknak Kovácsné Halász Éva,
az óvoda vezetője. Tehát részt vál-
laltak a munkában szabással, var-
rással is. Néhány nap alatt el-
készült 250 darab szájmaszk, majd
még 230. Örömmel segítettek, tet-
ték hozzá az alkalmi varrónők,
Győre-Takács Klaudia, Dávid
Hajnalka, Jakab Csilla, Nagy
Izabella, Kovácsné Kolocz Judit,
Forstóberné Pogácsás Anikó,
Maróthy Éva, Szemes Nikoletta,
Rozmánné Horváth Zsófia, Mészá-
ros Ilona, Kányási-Biró Cecília,
Jávorics Liana és Börzsönyi Szil-
via. A járványhelyzet nehéz felada-
tokat rótt rájuk is. Többek között
fertőtlenítették az épületet. – A
környezetemben mindenkit megvi-
sel a bezártság. Mi, pedagógusok is
nehezen alkalmazkodunk a kény-
szerszünethez – közölte az
intézményvezető azt is hozzátéve,
hogy a szülők is komolyan vették a
veszélyhelyzetet. – Minden gyer-
mek a szülők védőszárnyai alatt
tölti a nehéz időket, melyben
igyekszünk a segítségükre lenni:
ötletnapokat vezettünk be heti egy
alkalommal. Témaheteket dolgoz-
tunk fel. Mese, vers, vizuális téma,
ének-zene és környezeti témák fel-

dolgozásához adtunk ötleteket. Az
elkészült produktumokról fotókat
is várunk, melyeket a pedagógusok
összegyűjtenek, és az újrakezdés
alkalmával minikiállítást szerve-
zünk. Javaslatokat teszünk külön-
böző fejlesztő játék témakörökben
is – folytatódott a beszámoló.
Szeretnének szakmai kérdéseket is
megosztani a szülőkkel a játék
fontosságáról, a korai
fejlesztésről,a mese szerepe a gyer-
meki fejlődésben, illetve a zene
fejlesztő hatásairól, hangzott el.

Tehát, mint mindenki más a város-
ban, ők is nagyon várják az újra-
kezdést. A vezetőnő hozzátette:
minden dolgozónak 2-3 hónap
időtartamra való feladatot osztott
ki, melyet örömmel vettek a
lányok, hiszen a tanév az tanév.
Három kolléganő minősítésre
készül, melyet igyekszik segíteni,
hiszen így az óvodától távol
nehezebb a feladat. A 2020-21-es
oktatási évre a beíratások során 36
gyermek kérte felvételét az óvodá-
ba. 
Mindenki vigyázzon magára!
Halászné Kovács Éva óvodavezető

- -----  
Április elején elkezdődött az
óvoda udvarának felújítása. Mint
korábban megírtuk a korszerű-
sítésre az önkormányzat 3 millió
773 ezer forintot nyert.

- VK

Maszkokat gyártottak az óvodában is

Tisztelt Lakosság!
Az önkormányzat feladata felmérni, hogy a területén hány olyan fogyatékos személy él, aki a veszélyhelyzet
időszakában támogatásra szorul, vagy előállhat olyan helyzet, amikor támogatásra lehet szüksége.
Az önkormányzat gondoskodik az egyedül maradt fogyatékos személyek elemi szükségleteinek kielégítéséről.
Kérjük a Tisztelt Lakosság segítségét, jelezzék az alábbi telefonszámon, ha környezetükben fogyatékossággal
élő személyről van tudomásuk. 
Kérjük a fogyatékossággal élő személyeket és családtagjaikat, hogy az önkormányzattal vegyék fel a kapcso-
latot az alábbi telefonszámon: Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ: 354-345  

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal 

Haver! Én soha
többé nem en-
gedem vezetni
az asszonyt!
- Miért, mi
történt?
- Nemrég külföldön voltunk, és a
kedves párom annyira rosszul
vezetett, hogy a GPS nem az
útirányt mondta, hanem a
Miatyánkot...
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Digitális munkarend a Hatosban
Nehéz szavakba önteni, ami most
zajlik a világban. Súlyos terheket
tesz a vállunkra, aggodalmat okoz,
szorongást, bizonytalanságot a
jövővel kapcsolatban. Az elmúlt
napokban, hetekben az életünk
gyökeresen megváltozott. Egyik
napról a másikra olyan felada-
tokkal kellett megbirkóznunk a
vépi iskolában is, amire nem
készülhettünk fel. Iskolánk minden
pedagógusa azon dolgozik, hogy
minél gördülékenyebben tudjuk a
feladatokat megoldani.

Kialakítottuk az online oktatás
módját, a KRÉTA rendszer, a
Google Classroom felülete segíti a
munkánkat. Számos módszert
alkalmazva próbálják a pedagógu-
sok a feladatukat a lehető legjob-
ban elvégezni azért, hogy a

gyerekek számára biztosított
legyen az otthoni tanulás. 

A kezdeti nehézségek után
kiválóra vizsgáztunk, EGYÜTT:
Szülők, Diákok, Tanárok!Bár a
legnehezebb feladat kétségkívül a
szülőké. A Hatos Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola minden dolgozója nevében
köszönöm azt a példátlan össze-
fogást, türelmet, támogatást, a sok-
sok munkát, aminek eredmé-
nyeként túljutottunk az első idő-
szakon. Hálás köszönet Eredicsné
Horváth Lenkének, a Szülői
Közösség elnökének, akivel folya-
matosan tartjuk a kapcsolatot,
akinek segítségével visszajelzést
kaphattunk a szülőktől. Hálás
köszönet azoknak a szülőknek,
akik tapasztalataikat megosztották

velünk, akik felhívtak bennünket,
akik tanácsot kértek vagy adtak. És
minden szülőnek, aki gyermeke
mellé állt.
Maximális segítség, támogatás,
példaértékű együttműködés – ilyen
a Hatos Iskola szülői közössége!
És ilyenek a pedagógusok, az isko-
la összes dolgozója! Amire nagyon
büszke vagyok!
A megváltozott iskolai munkánkat
természetesen a Szombathelyi
Tankerület, Kovács Péter pol-
gármester, a Tudás Fája Közala-
pítvány is támogatja, segíti, hogy
minden feltétel adott lehessen a
vépi diákoknak.
Mindannyiunknak sokkal nehe-
zebb most, de EGYÜTT megold-
juk!

Molnár Krisztina igazgató

Apró örömök a
BOLDOG

ISKOLÁBAN!

Márciusban a Boldog Iskola prog-
ramján belül az Apró örömök
témakörével foglalkoztunk.

Iskolánk egyik tanulóját, Süle
András 6. b osztályos tanulót az a
megtiszteltetés érte, hogy az Öröm
körök című versét kiválasztották és
a  Boldogságóra  program Face-
book-oldalára feltették a Költészet
napja alkalmából.

Íme a vers:
Öröm körök
Örömömben örömködök,
jó kedvemben röpködök,
Önzetlenül nevetek,
Így csinálok jó kedvet.
Csokinak is örülök,
Babzsákomon jól ülök,
szeretem az életet,
ölellek, mert jó veled.

Gratulálunk Andris! 
Somogyi Gabriella osztályfőnök

Hol Járunk Vépen? (3)
Nézze meg alaposan ezt a korabeli fényképet! (kép) A megfejtők
között értékes könyveket, és két főnek a Tasnádi Városnapon részvételt
kínálunk fel.  
A tippeket a peter.kovacs@vep.hu email címre várjuk, 2020. május 31-
ig.  

A márciusi krónikában megjelent első fotó, a Vasút utca elejét ábrázol-
ja.

–
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Beiratkozás a 2020/2021. tanévre:
2020. április 28. – 2020. május 15. között

Kedves Szülők!
A családjuk életében egy új időszak veszi kezdetét,
hiszen elérkezett az idő, hogy nagycsoportos óvodás
gyermeküket iskolába írassák. Biztosan sok kérdés
merült már fel Önökben, hogy ebben a rendkívüli
helyzetben hogyan fog ez megvalósulni. 
Hogyan tudják gyermeküket a 2020/2021. tanév első
évfolyamába beíratni?

A beiratkozás első szakasza: 2020. április 6–24.
Ebben az időszakban csak azoknak a szülőknek van
teendőjük, akik nem a Hatos Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskolát választják.

Amennyiben a Hatos Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolát választották gyermekük
számára, úgy a beiratkozás második szakaszában, a
2020. április 28. – május 15. közötti időszakban van
teendőjük.

1. Abban az esetben, ha Önök iskolánk
körzetében laknak, akkor csak az a teendőjük,
hogy néhány adatot megosztanak velünk. A
rendkívüli helyzetre való tekintettel elsősorban
online módon, de más formában is adunk
lehetőséget a beiratkozáshoz. Ehhez az iskola
honlapján részletes segítséget találnak. 
2. Abban az esetben, ha Önök nem iskolánk
körzetében laknak, de hozzánk szeretnék beírat-
ni gyermeküket, online módon a KRÉTA rend-
szer beiratkozási felületén tehetik meg, mellyel
gyermeküket iskolánk első osztályába írathatják
be. Ehhez is az iskola honlapján adunk segít-
séget.

Amennyiben az online beíratás valamilyen
okból nem megvalósítható az Önök számára,
akkor kérem, hívjanak bennünket a megadott
telefonszámokon, a személyes megjelenéssel
történő beiratkozás időpontjának egyeztetése
céljából.

Kérjük, hogy ha a beíratott körzetes és nem
körzetes gyermek rendelkezik SNI vagy BTMN
szakvéleménnyel, küldjék el részünkre postai
úton vagy személyesen!

Iskolánk beiskolázási körzete: Vép, Bozzai.

Kérjük, szíveskedjenek elolvasni a részletes
beiratkozási tájékoztatónkat, melyet az iskola

honlapján a www.hatosiskola.hu honlapon érnek el,
ahol segítséget adunk a szülőknek az iskolai
beiratkozáshoz.

Érdeklődni lehet: Hatos Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
9751, Vép, Rákóczi Ferenc út 22.
Telefon: 06 94 543-002, +36 20 362-6948
E-mail: hatosiskola@gmail.com
Honlap: www.hatosiskola.hu

Köszönjük, hogy eddig is érdeklődtek iskolánk iránt,
nagy szeretettel várjuk gyermeküket szeptembertől
egy Boldog Iskolában, a HATOS FERENC
ÁLTATÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA diákjaként!

Molnár Krisztina intézményvezető
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A Hatos Iskola diákjai is csatlakoztak a Pénz7-hez
Azért, hogy támogassuk a fel-
törekvő nemzedék pénzügyi tuda-
tosságának erősítését, 2020. már-
cius 3-án a Pénz7 program ke-
retében Vépen járt az Állami
Számvevőszék Pénzügyi Kultúra

Nagykövete, Birkásné Nyul Ilona
Bernadett (kép). Két tanóra kere-
tében tartott oktatást 2–5. osztá-
lyosok, illetve 6–8. osztályosok
részére.

Az Állami Számvevőszék tár-
sadalmi felelősségvállalásának
kiemelt területe lett a magyar
lakosság pénzügyi kultúrájának
fejlesztése. A Pénzügyi Kultúra
Nagyköveteként Birkásné Nyúl
Ilona örömmel tapasztalta, hogy a
Hatos Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola is aktí-
van képviseltette magát a diákok
pénzügyi kultúrájának fejleszté-
sében. Mindannyian tudjuk, hogy
mennyire fontos jó alapokat biz-
tosítani a gyermekek számára.
Mivel az iskola első ízben vett
részt a Pénz7-en, elvárás volt, hogy
minél szélesebb kört vonjunk be a
programba, és ne csak egy-két
osztályt érintsen az ismeretter-
jesztés. Az iskola a legnagyobb
lehetőséget abban látja, ha kicsik
és nagyok is tudatosan kezelik a
kapott zsebpénzt, azt nem költik el
feleslegesen, takarékosabban fog-
nak élni.
Az alsósokkal a rendhagyó tanóra
alkalmával a családi megtakarítási
célok, a megtakarítás szükséges-

sége, miért célszerű tudatos pénz-
felhasználónak lenni, a tartalékolás
és takarékosság, az előtervezés je-
lentősége, a kamat és hozam téma-
körökről beszélgettünk. A diákok
nagyon nyitottak voltak, és ügye-
sen oldották meg a feladatokat.
A felsősökkel már komolyabb
hangvételű témákat néztünk át. A
család legfontosabb bevételei és
kiadásai, a háztartási napló jelentő-
sége, a család költségvetési egyen-
súlyának szerepe, a takarékosság
fontossága, a takarékoskodás kü-
lönböző módjai kerültek fókuszba.
Továbbá a bankok szerepét és a
biztosítások témakörét is érintet-
tük.

Iskolánk pedagógusa, Farkas
Gyöngyi tanárnő koordinálta, szer-
vezte a hét programjait, további
feladatokkal színesítette a rend-

kívüli tanóra keretében elhangzot-
takat, így minden nap foglalkoz-
hatnak a diákok pénzügyi témák-
kal.E tanórák, a Pénz7, illetve az
ÁSZ Pénzügyi Tudatosság Pro-
jektjének célja – többek között –,
hogy életszerű példákon keresztül
a takarékoskodás beépüljön a gyer-
mekek mindennapjaiba, érezzék a
takarékosság jövőbeni hasznát, és
a pénzügyek iránti felelősség
tudatosuljon bennük. Szükséges
minden effajta képzés, mert ez a
generáció már a digitalizáció
világába született, meg kell tanul-
nia tudatosan használni a pénzügyi
eszközöket is.

Birkásné Nyul Ilona Bernadett
Pénzügyi Kultúra Nagykövete

nevében 
Molnár Krisztina intézményvezető
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A világhírű magyar festőművész
1844. február 20-án született Mun-
kácson. (önarckép) 175. születés-
napjára és művészetére emlékeztek
március12-én a Nefelejcs Nyugdí-
jas Klubban. Munkásságáról Sági
Józsefné Anci klubvezető emlé-
kezett meg. Többek közt a Wiki-
pédiára, illetve Milisits
Máté művészettörténészre
hivatkozva elmondta: 

Munkácsy Mihály a ma-
gyar festészet géniusza.
Bár alkotásai jelentős rész-
ben a Kárpát-medencén
kívül születtek, mégis, élet-
művének legnagyobb sze-
letét Budapesten a Magyar
Nemzeti Galéria őrzi. 
A Parlamentben található
Honfoglalás (képünkön

részlet) című festménye mind
méretében, mind reprezentatív
elhelyezésébena millennium kori
Magyarország ünnepi hangulatát
idézi. 
Ő maga és művei is bejárták a vilá-
got. A hosszú, Munkácsy számára
fárasztó bemutatók sorozata az

Amerikai Egye-
sült Államokban
ért véget, ahol a
kiállított monu-
mentális művek
tulajdonosra ta-
láltak. 
Jelentős részük
Pákh Imre mű-
gyűjtő tulajdoná-
ban van.

gyz

A Költészet napjára

Csider Sándor: Lélekből felhő

Versem  lélekből felhő,
égi szövetet  szerelmes
szél sző.

Versem  távolok hangja,
szívemnek csöndje közelbe
csalja.

Versem szavaknak fészek,
hazája jónak, otthona
szépnek.

Versem angyali mérleg,
igaznak forrás, hamisnak 
méreg.

Versem viharból szellő,
vizekben tűzcsepp; fagyokban
kendő.

Versem zuhogó patak,
jöttére tűnnek, épülnek
falak.

Versem csillagból csokor,
ébredő kertbe, sírokra
bokor.

Versem izzik az éjben,
árnyékra  vigyáz  tomboló
fényben.

Munkácsyra emlékeztek

Haláleset: 
Balassa László (1965) Vép, Hunyadi u.

52.     • Horváth Józsefné sz. név: Szandi

Ilona (1932) Vép, Petőfi u. 72.    • Szabó
Józsefné sz. név: Biró Julianna (1928) Vép, Dózsa
u. 46

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:

Bakonyi Benjamin és Vidos Szimonetta

Születés:
Garai László és Szücs Éva

fia: Botond     • Vidos Dominik és Czene Vivien
leánya: Szonja
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Településrendezési eszközök módosítása

Azok a „csodás” vépi kertek

Vép Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete napelemes kiserő-
mű létesítése, továbbá vágóhíd-
húsfeldolgozó üzem építése érde-
kében benyújtott célmegvalósítói
kérésre, valamint egy, az önkor-
mányzat által kezdeményezett
útkorrekció érdekében elhatározta
a településrendezési eszközök
módosítását.

A partnerek észrevételeinek
benyújtására nyitva álló határidő:
2020. május 5. 16 óra.
(A partnerek személyes adatait
csak ezen eljárással összefüggés-
ben kezeljük.)

Az észrevétel megküldhető: az
info@vep.hu email címre.
Az egyeztetésben résztvevők köre:
• a település közigazgatási
területén ingatlannal rendelkezni
jogosult természetes vagy jogi
személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet,
• a vépi székhellyel, tele-
phellyel rendelkező gazdálkodó
szervezet,
• a vépi székhellyel beje-
gyzett civil szervezet,
• a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés

c) pontja alapján a településren-
dezési eszközök véleményezési
eljárásába – a partnerségi
egyeztetés megkezdése előtt
legalább 30 napnál korábban – a
polgármesternél írásban
bejelentkező egyéb szervezet
• a tervezetek iránt
érdeklődést mutató más személyek
és szervezetek.

Részletek a http://vep.hu oldalon
a bal oldalon lent található PART-
NERSÉGI EGYEZTETÉS –
Településrendezési eszközök
módosítása – 2020. menüpontban

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzati területen össze-
gyűjtött lakossági kerti hulladék át-
rakása során kiderült, hogy milyen
meglepően gazdag a vépi talaj
termőereje. Néhányan autógumi-
fát is tudtak telepíteni, de sajnos a
termés nem mindig teljesedett ki,
így a futófelület nélküli gumik is a
kerti hulladékok közé kerültek.
(kép) Néhányan a talaj meszezését
is túlgondolták, és nem meszet,
hanem mindjárt betont használtak.
De valószínű, a szükséges menny-
iséget nem jól határozták meg,
mert a felesleg az ágak alatt-között
szintén a gyűjtőhelyre került.

Ismert módszere az ágyas pálin-
ka készítésének, hogy még apró
gyümölcskorában üvegeket kötnek
a fára és ezekbe növesztik bele a
körtét, almát…stb. Megnéztük a
kertészeti szakkönyveket, melyek
szerint a félresikerült benövesztés
során visszamaradt üvegek tovább-
ra sem számítanak kerti hulladék-
nak, tehát szintén nincs helyük a
lerakóban. Na és a kerítésdrót, ami
igaz, hogy a kert része, és lehet,
hogy a színe is valamikor zöld volt,
mégse helyezzük a gondosan bede-
pózott ágak közé. 

Kérjük a „csodákra” is képes vépi
kertészkedőket, hogy a jövőben az
ilyen termékeiket a szelektív
gyűjtőkbe helyezzék, illetve szál-
lítsák be, a februári Krónikában
megjelent szabályok szerint a
szombathelyi hulladékudvarba.

Vegyenek példát azon, szerencsére
többségben levő lakótársaikról,
akik azon kívül, hogy megértették,
hogy nem szükséges az ágakat a
kertben elégetni, ezeket a szabá-
lyokat minden felszólítás nélkül is
alkalmazták. -önkormányzat-
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Vépi Krónika (Vép Város Önkormányzatának lapja)   •
Kiadó: Vép Város Önkormányzata  székhelye: 9751 Vép, Rákóczi utca 8.  (onkormanyzat@netkabel.net)  •  Digitálisan elérhetőa www.vep.hu

oldalon  •  Felelős kiadó: Kovács Péter polgármester   •  Lapzárta: minden hónap 15-én •  ISBN 2060-1832  •

Felelős szerkesztő: Györe Zoltán (gyorez@gmail.com)  • Nyomdai előkészítés: Vajkovics Jánosné

Koronavírus a nagyvilágban 
Ausztráliában elkezdtek kiöltözni ahhoz, hogy leviszik
a szemetet

Az eredmény pedig
több mint csodás
(képek)
Ausztráliában is, ahogy
most már gyakorlatilag az egész világon
az emberek távolságtartással próbálják
távol tartani a koronavírust maguktól és a
szeretteiktől. Az otthonra bezártság pedig
szépen bomlasztja ott is az emberek
elméjét.

Ennek az elmegyengülésnek köszön-
hetjük viszont a karantén intézkedések
eddigi talán legszórakoztatóbb mel-
lékhatását, mégpedig azt, hogy egyre
többen gondolják úgy Ausztráliában,
hogy ha már a nap egyik fő programja az,

hogy kiviszik a szemetet, akkor ahhoz szépen fel is öltöznek, de legaláb-
bis jelmezt húznak hozzá.

A Bin Isolation Outing nevű csoportnak alig egy hét alatt már közel
350 ezer tagja lett, akik rendszeresen posztolják a furábbnál furább
öltözékeket, amit azért húznak, hogy kivigyék a szemetet, esetleg elcibálják a kukát a járdaszegélyig.
forrás: Humusz hírlevél 2020.április 17.

Hasznos időtöltés lehet a sakkozás is
Veszélyhelyzetben hasznos időtöltés lehet a sakkozás is. Vépen például a sportegyesület keretében külön sza-
kosztály működik a fehér és fekete bábuk szerelmeseinek örömére. Kombinációs képességük állapotát az is
mutatja, hogy tavaly a sakkszakosztály tagjai két bajnokságban vettek részt. A megyei 1-ben nyolc, a megyei 2-

ben pedig meccsenként öt versenyző ült táblához
csapatonként. Mind a két osztályban sikerült
felérniük a dobogó 3. fokára! Bár az is igaz, hogy
évtizedek után is ugyanazok a játékosok alkotják
csapatokat, mondta Hőbér András szakosztályvezető,
ezért nagy lépést tettek tavaly októberben annak
érdekében, hogy bővítsék a létszámot. A Hatos
Ferenc Általános Iskolában is sikerült  sakk-szakkört
alakítani. Ott hetente egy alkalommal hétfőként más-
fél órás szakkört tart a gyerekeknek (archív kép)
Néveri Tibor. Már versenyen is jártak a fiatalok, akik
közül volt, aki ezüstérmet, illetve negyedik helyet
szerzett játékával. Kijelenthető tehát, hogy az után-
pótlás-képzés jó úton halad. Vépen március elején

rendezték meg a szokásos egyéni sakk-kupát Tóth Zoltán, egykori kiválóság emlékére a kultúrházban. A meg-
mérettetésre a megye minden területéről érkeztek versenyzők. A kupát végül veretlenül Hőbér András vépi
sakkozó nyerte, így a kisvárosban maradt a trófea.                    -HA
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