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KRÓNIKA

folytatás a 2. oldalon

Feloldották a korlátozások
nagy részét  

A koronavírus-járvány elleni sikeres védekezés hatására
május 18-án megjelent legújabb kormányrendelet lénye-
gében felülírja a korábban hozott tiltásokat. Végre meg-
nyithatnak a játszóterek, azokat látogatni is lehet, a szál-
láshelyek is fogadhatnak vendégeket. 

Júniustól 200 fős esküvők, lagzik és temetések is
tarthatóak, házasságkötés után pedig a lakodalom szál-
láshelyen is bonyolítható. A kormányrendelet a védelmi
intézkedések következő ütemét taglalva csak annyit ír
elő, hogy – miután a helyek belső, zárt része is megnyí-
lik – az ott dolgozóknak kötelező a maszkviselés, a
vendégeknek nem. Mindenesetre a védőtávolságot (1,5
méter) tartani kell.

A helyi polgármesterek jogot kapnak arra, hogy a
vendéglátóhelyek közterület-használatának elősegítésé-
re, vagy annak méretének növelésére intézkedéseket
hozzanak. Azonban augusztus 15-ig óvatosságból nem
lehet semmilyen tömegrendezvényt tartani. Tehát Vépen
elmarad a Világ Közepe Fesztivál. Jobb az óvatosság,
nehogy kiújuljon a járvány.

Minőségi összeköttetés Vép
és az M86-os között

Ágh Péter országgyűlési képviselő és Böröcz Miklós,
a Magyar Közút vasi igazgatója lapunknak beszámolt
arról, hogy 2,6 kilométer hosszan újult meg a Vép–
Nemesbőd közötti út, amely minőségi összeköttetést
biztosít az M86-osra. 

Ágh Péter (kép) elmondta: 
A végleges táblák kihelyezésével és a burkolatjelek
felfestésével 2020. április elején befejeződött a Vépet
és az M86-os autóutat, illetve a 86-os főutat
összekötő útszakasz felújítása.
Vép település, valamint annak nyugati határában lévő
ipari és szolgáltató üzemek kiszolgálása javarészt
ezen az úton történik, és az ide irányuló, innen induló
forgalom, köztük több száz kamion a valamikor nem
erre a terhelésre épült utat alaposan igénybe vette.
Az út fokozott igénybevételéből adódóan az itt élők
régi kérése volt, hogy keressük a lehetőséget, amely
módot ad az átfogó felújításra. Közös munkánk ered-
ményeképpen ennek megvalósítása a Kormány által
2019-ben indult Magyar Falu Program keretében
indulhatott el. E program célja, hogy az ötezer fő alat-
ti települések életminőségét javítsa. A beruházás tel-
jes egészében hazai, központi költségvetési forrásból,
mintegy nettó 491 millió forintból készülhetett el.
Köszönet jár Magyarország Kormányának, amiért
befogadta ezt a felújítási igényünket!

folytatás a 3. oldalon folytatás a 3. oldalon

2. Kormányablak •     7. DASZK •      9. Elismerés      •     11. Kerékpárút

Hatos : 
Mégis lesz ballagás !  
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KRÓNIKAfolytatás az 1. oldalról

Minőségi összeköttetés Vép és az M86-os között
Böröcz Miklós (kép) elmondta: 

A felújított útszakasz hossza 2,6
kilométer, ebből 800 méter a
település belterületén halad át. A
munkát a STRABAG Építő Kft.
végezte. 

Az építés ideje alatt félpályán vál-
takozva haladt a forgalom, ezen
kívül az érintett üzemek, telephe-
lyek folyamatos ki- és behajtási
lehetőségének, valamint a lakóin-
gatlanok megközelítésének biz-
tosítása rendszeres egyeztetést és
alkalmazkodást igényelt az érintet-
tek és közreműködők részéről. 

Az útról eltűntek a burkolathi-
bák, ezzel együtt az egyenetlen
úttest és az emiatt szükséges sebes-
ségkorlátozó táblák is. 

A türelem, a tolerancia, az óva-
tosság azonban a jó úton is szük-
séges. Tekintettel a jelenlegi
járványhelyzetre az ünnepélyes
átadás később várható. 

-gyz

Az építés során a régi pályasz-
erkezetet a szakemberek felmarták,
majd cement hozzáadása és újbóli
helyszíni átkeverés után új alap-
réteg készült 20 cm vastagságban.
Az innovatív, környezetbarát tech-
nológia alkalmazásával a meglévő
anyag helyben hasznosult, keve-
sebb volt a szállítás és az ebből
eredő környezeti terhelés. Az elké-
szült útalapra 3 rétegben 6 méter
széles aszfaltburkolat épült. Az
önkormányzat kérésére a templomi
útcsatlakozásnál az út alá áteresz
épült, majd a folytatásban a Szent
Imre utca mellett árokrendezés
történt, így megszűnt az állandó
vízállás a gyalogátkelőhelynél.
Ezeket a költségeket az önkor-
mányzat vállalta. 

2 VÉPI

Hogy is volt?
Többször hallottam már olyan
véleményeket, hogy a zajren-
deletünk egy kicsit korai. „Falu
vagyunk mi még” ahhoz, hogy
vasárnap tiltsuk a zajos gépek
használatát.

Hogy is volt ez régen Vépen a
faluban? Jól emlékszem rá, hisz a
szomszédunkban is gazdálkodtak,
az istállóban tehenek, lovak voltak.
Az udvar még gazdasági udvar
volt, annak minden kellékével, a
kazaltól a trágyadombig.

Nos, akkor a háziasszony vagy a
serdülő lányok szombatonként
kitakarították a lakást, kirázták a
szőnyegeket, és a ház előtt az út
„felezővonaláig” összesöpörték a
szemetet. Ez legtöbb esetben a hét
során csak a takarmányt és a szénát

elkészítették az állatoknak az esti
etetésre a takarmányt. 

Aztán a gyerekek beköltöztek a
nagyvárosba. Továbbra is szívesen
vették a házi élelmiszer-utánpót-
lást, de csak hétvégente tértek visz-
sza szüleikhez. A lelkiismeret meg-
kívánta, hogy valamit tegyenek a
gazdaságért, így az eddig pihenős
hétvégékre kerültek a zajos tevé-
kenységek. (fafűrészelés, fűnyí-
rás, a gazdaság karbantartási mun-
kái) Elvesztette a hetedik nap
vasárnapi nyugalmát.

Egy rendelettel nem lehet ezt
egyik napról a másikra vissza-
hozni, de ha csak pár embert visz-
szatart a zajongástól és ez az
agyakba beágyazódik, egy idő után
biztosan ez lesz a követendő példa.

-PM- 

szállító szekerekről lehulló hul-

ladék volt, ami a trágyadombon
kötött ki.

És mi történt vasárnap? A gazda
reggel megetette az állatokat,
elment misére, majd a kocsmába,
nem elsősorban inni, hanem in-
kább beszélgetni. A déli ebéd után
vagy elment a focicsapatnak szur-
kolni, vagy lepihent egy délutáni
szunyókálásra. Vasárnap maxi-
mum annyi zaj keletkezett, hogy

Kormányablak-busz
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kormányablak-busz 2020. június 04-től újra elérhető lesz az

Önkormányzati Hivatal épülete mellet, minden páratlan héten, csütörtökön 13.00-15.00 óráig.
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Hatos : Mégis lesz ballagás !  
Tisztelt Szülők! Kedves Ballagó Diákok!

Értesítem Önöket, hogy a fenntartóval egyeztetve, 

megfelelő biztonsági előírásokat betartva 

2020. június 20-án 10 órakor 
tartjuk a 8. osztályosok ballagási ünnepségét. 

A részletekről a későbbiekben tájékoztatást adunk.

Molnár Krisztina
intézményvezető

KRÓNIKA 3VÉPI

A járvány enyhülése lehetővé tette
egyes edzésprogramok újbóli
beindítását a létszámkorlátok és a
rendelkezésre álló hely figyelem-
bevételével. Így „visszaszállingóz-
tak” a művelődési házba olyan cso-
portfoglalkozások, mint például a
jóga és az aerobic. Visszatérnek a
megszokott programok, foglalko-
zások, melyeket már nagyon igé-
nyelt a lakosság. Csak megemlít-
jük: Vépen többek között elmaradt
a május elsejei nosztalgikus hagyo-
mányos felvonulás. Maszkot varr-
tunk a világnak. A 2015-ben a
Világ Közepe Fesztiválra készült
földgömb, amely akkor „jelenléti
ívként” szolgált, került ki egy óriás

televízión online követhetett a hívő
közösség. Május 11-től újra elfog-
lalhatták helyüket a hívek temp-
lomban. A kötelező maszkviselés-
hez az önkormányzat 100 db orvo-
si maszkot ajándékozott a plébá-
niának. 

A gyermekorvosi rendelő fel-
újítására, orvosi eszközök beszer-
zésére már benyújtotta a pályázatot
az önkormányzat. 

Most folyik a városüzemeltetési
eszközök beszerzése, a kultúrház
felújítása és a játszótér-építési pá-
lyázatok előkészítése szintén a
Magyar Falu Programban.

-gyz

maszkkal a főtérre, mintegy frics-
kát mutatva a körülöttünk setten-
kedő vírusnak. (A földgömb áta-
lakításának munkálatai során a
Török Kft. felújította a vázat,
Szabó Szilvia megvarrta a Kovács
Péter polgármester által tervezett
maszkot. A gömböt a művelődési
ház munkatársai lakkozták, majd
ráragasztották a szájat, orrot fedő-
maszkot, közölte Iszakné Koszorús
Judit művelődési-ház igazgató.)

A szentmiséket eleinte ugyan
egészségügyi okok miatt szemé-
lyesen nem lehetett látogatni, de
Németh Tamás atya a miserendnek
megfelelően megtartotta az isten-
tiszteleteket, melyeket a helyi

Feloldották a korlátozások nagy részét
folytatás az 1. oldalról

• A közterületek tisztaságáért
felelős munkatársaink védőfelsze-
relésben, fokozott figyelemmel
végzik  munkájukat, a hulladéktá-
roló edényeket gyakrabban ürítik.
• A konyhai dolgozók kesztyűben
és szájmaszkban látják el fela-
datukat. A munkakörnyezet tisz-
tántartásán és fertőtlenítésén folya-
matosan dolgoznak. Az ebéd ada-
golása és szállítása kizárólag egy-
szer használatos edényekben tör-
ténik. A kiszállítás során használt
gépjárművünket kollégánk napon- Császár KároIy igazgató

ta fertőtleníti és takarítja.
• A kialakult helyzet okán bezárt
játszótéren munkatársaink karban-
tartást végeztek. Kigyomlálták a
kavicságyakat, illetve kicserélték
az azokat szegélyező pallókat, a
játékokon elvégezték a szükséges
javításokat, a fákat megmetszették.
A játszótér május 15-én  kinyitott,
szeretettel várjuk a látogatókat.

Ezúton is kérjük  a Tisztelt Szü-
lőket, hogy a járványügyi szabá-
lyokat és ajánlásokat a játszótér
használata során is tartsák be.

A GAMESZ tevékenységéről
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KRÓNIKA4 VÉPI

Rendszeres elemzések, tájékoztatások
Minden hétfőn reggel vezetői
értekezleten tekintik át a város in-
tézményvezetői a koronavírussal
kapcsolatos helyi teendőket, és
meghatározzák a szükséges intéz-
kedéseket.   

Lapzártáig a következő főbb
tevékenységekről tárgyaltak és
hoztak döntéseket:

A várost szerencsére csak kis
mértékben érinti a vírus. Eddig
fertőzött személyről nem tudnak, a
kötelező házi karanténba rendelt
személyeknél nem volt megbete-
gedés.

A védőnői ellátás elsősorban
elektronikus kapcsolattartással
folyik, de igény szerint előre
egyeztetés után, korlátozott idő-
tartamban, személyes tanácsadásra
is lehetőség van.

Az időskorúak ellátása szintén
a kialakult rendben zajlik. A szo-
ciális étkezésre az igényszám
folyamatosan emelkedik.
A konyhában a kisebb adagszám
miatt karbantartási munkákat is
végeztek. Az új húspároló be-
építése megtörtént.
A GAMESZ befejezte a játszótéri

Csider Sándor:
Várj türelemmel
Nyílik a virág, ha fák rügyeit  

szeretve érinti szelíd sugár, 

nedű kering az éledő ágban, 

bimbókat csókol apró bogár.

javítási munkákat. Május 15-től
pedig a közösségi szabályok betar-
tásával a játszótér kinyitott.

A kultúrházban a kis létszámú
edzésprogramok beindultak. (gyógy-
torna, aerobik, jóga)

Az óvodában lapzártakor 7 gyer-
mek kötelező felügyeletét látják el,
két csoportban. Az idén nem lesz
nyári leállás az óvodában.

Az iskolába 38 gyermek iratko-
zott be a szeptemberi első osztály-
(ok)ba. Öt kisdiák a beiskolázási
körzeten kívülről érkezik. Tervezik
nyári napközis tábor megszer-
vezését 2 hétre, de ennek feltételei
még nem tisztázottak. Jelenleg 2 fő
kötelező felügyeletét látja el az
iskola.
A művelődési házban is tervezünk
nyári napközis tábort július végére
és augusztusban. A jelentkezők
számától és a feltételektől függően
3 heti turnusban gondolkodunk.

Továbbra is vigyázzunk egymás-
ra, tartsuk be az együttélés szigorú
szabályait, hogy aztán együtt örül-
hessünk a vírus végének, kéri a
lakosságot a polgármester.      -VK 

ELADÓ 
Vép Város Önkormányzata GAMESZ, első tulajdonos, megvételre felajánlja a tulajdonában levő HEZ-783
rendszámú fehér színű Citroen Jumpy 9 személyes kisbuszt. 

Gyártási éve: 2000. Forgalomba
helyezve 2000.04.10. Km: 344.453 
A műszaki szakértő által megállapí-
tott forgalmi értéke: bruttó 285 ezer
Ft.
Műszaki vizsga 2020.07.26-ig
érvényes.

Érdeklődni a GAMESZ 94/543-063
telefonon lehet munkaidőben. 

Megtekinthető telefonos egyeztetés
után, a GAMESZ udvarán. A
vételárat szerződéskötés után egy
összegben kell fizetni. 

-önkormányzat
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KRÓNIKA 5VÉPI

Szépítik és egészségesebbé teszik az óvoda udvarát
– Óvodánk zárva tartott március
20-tól. A gyerekek felügyeletére
vonatkozó igény április 20-tól
történt. Az intézmény jelenleg is
ellát gyermekfelügyeletet: lapzár-
takor 7 gyermek felügyeletével
foglalkoztak.

A zárás ideje alatt az óvoda
udvarának felújítására nyert 3,8

milliós pályázat kivitelezése meg-
kezdődött, amely a hónap közepén
80 százalékos készültségi foknál
tartott. 

járófelülettel, például kavics,
homok, murva, fenyőmulcs és
tobozok felhasználásával, a ter-
mészetgyógyászat erejével pezsdíti
fel a talp vérkeringését – is meg-
valósulhatott Dr. Garda Károly
helyi gyermekorvos, a Magyar-
országi Kneipp Szövetség orszá-
gos elnökének segítségével. Az
ehhez szükséges anyagokat fela-
jánlásokból teremtették elő. 
A munkálatok elvégzését a Geomé
Kft. munkatársainak közremű-
ködésével Varga Eleknek köszön-
hetik, közölte Kovácsné Halász
Éva intézményvezető.

A nevelési év május 29-vel
lezárul. Az óvodai ballagás a
koronavírus-járvány miatt nem
valósulhat meg, ezért virtuális
keretek között búcsúznak el bal-
lagó óvodásaiktól, fogalmazott az
óvodavezető, Kovácsné Halász
Éva.

- VK

A felújítás során kialakítottak egy
3x3 méteres  babakocsi- és kerék-
pártárolót.

Többek közt megszüntették az
óvoda bejáratánál lévő baleset-
veszélyes mélyedést, majd a bejá-
rati kapunál lévő járdát megfele-
lően átalakították, illetve az épület
mellett lévő terasz térburkolása is
megtörtént. Az udvar felső részére

kavicsburkolat került. Megtudtuk:
dédelgetett álmuk volt, hogy az
úgynevezett Kneipp-út, – egy
mezítlábas ösvény változó anyagú

Fájt az unokák hiánya
„Kilenc hete a korlátozások, a
vírus miatt önkéntes karanténban
élek. Néha kimozdulok itthonról,
ez 4-5 alkalom volt. A fájó az,
hogy boltba, ide-oda elmehetek, de
a legkedvesebb unokáimhoz nem”,
írta Ságiné Anci (kép) lapunknak.
„Féltenek, tiltanak, nehogy elkap-
jak tőlük valamit. Főleg a leg-
kisebb unokám, aki Pesten él a
veszélyzónában. Nagyon nehezen
élem meg, hogy csak weben lát-
hatom. Ez is valami, néha estén-
ként mesét olvasok fel neki, más-
kor mondókákkal foglalom le. De
a személyes találkozást nem pótol-
ja semmi. Amikor átöleli a nyaka-
mat, puszit ad, az a világ legjobb
érzése. Bízom abban, hogy most
már nem tart sokáig, túl leszünk
rajta, és hamarosan újra ölelhetem,
puszilhatom, személyesen mond-

hatom a mondókákat, amit nagyon
szeret és mondja velem. 

Most már nagyon-nagyon vá-
rom, tűnjön el a vírus, és legyen
újra a megszokott életünk. 
Találkozhassunk, megölelhessük
egymást” zárta gondolatait Ságiné
Anci.
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6 KRÓNIKAVÉPI

Foci: VÉP VSE
az első helyen 

A labdarúgó szövetség tájékoz-
tatást adott ki, amelyben minden
bajnoki sorozatot jelen állapotában
lezárt. Nincs kieső, nincs feljutó,
és nem lesz bajnokavatás sem. A
lezárt tabella alapján a Vép VSE
végzett az első helyen. Május vé-
géig heti két edzéssel még igyek-
szünk szinten tartani magunkat,
hogy ne legyen túl sok a kihagyás,
majd a pihenő után már készülünk
a következő őszre. A cél a hasonló
eredmény elérése, így összegez-
hető a csapat kiváló eredménye a
világjárvány idején, írta Pajor
Tamás. 

Az elemző szerint a koronavírus
miatt kialakult helyzet úgy hozta,
hogy a remek formában lévő Vép
VSE is kényszerpihenőre szorult.
Utolsó hazai rangadónkat pont a
harmadik helyen álló Rum csapata
ellen játszottuk, bár a mérkőzés
zárt kapus volt, az interneten ke-
resztül sokan követték az
eseményeket. Magabiztos győze-
lemmel kezdtük a pihenőt, és
mivel a Celldömölk nem játszott
Kőszegen, így a Vép csapata
vezette a megyei 1. osztályú pont-
vadászatot. Hogy a játékosok ed-
zésben tudjanak maradni, kialakí-
tottunk egy kisebb edzőtermet,
amit kétfős csoportokban tudtak
használni a sportolók, és kis lét-
számú csoportokban volt szabad-
téri foglalkozás is jól elkülönített
pontokon a pályán, hogy minden
szabálynak meg tudjanak felelni.

Ennél többet jelen helyzetben
nem lehetett tenni. Az egyesület
számára is a legfontosabb a bizton-
ság! Bár mindenkinek hiányzik a
sport és a játék, reméljük, hogy a
járvány végén újra remek
eredményekről tudunk beszámolni
szurkolóinknak.
Hajrá Vép!                         - VK

COVID – HATOS 1:0? 
– Hiányoltuk a ballagást

Szokatlanul érdekesen zárul a vépi
suliban töltött 8. évünk. Ismeretlen
és bizonytalan kimenetű feladatok
elé állított minket is a világjárvány.
Természetesen volt bennünk egy
kis kajánság, amikor március köze-
pén bejelentették, hogy bizonyta-
lan időre bezár az iskola. Hát ez
szuper! Előrehozott és meghosz-
szabbított tavaszi szünet? Ez járt a
fejünkben, és örültünk a lazaság-
nak. Nem úgy keltünk hétfőn, hogy
„ma miből írunk dogát” vagy
„miből felelünk a héten”. Töltöttük
a jól megérdemelt szünetünket.
Aztán….! Jött a következő infó:
egy darabig nem lesz tanítás a su-
liban, de megindul a digitális ok-
tatás. HÚ! Megint egy jó fejezet.
Hisz mindenki folyamatosan a
számítógépén akar lógni. Hát most
megtehetjük legálisan. De ez nem
ugyanaz. Kapjuk a feladatokat
folyamatosan. Ott vannak a határ-
idők. 

Ott volt a kezdeti kapcsolódási
probléma. S igaz, ahhoz, hogy
eredmény is legyen, bele kellett
jönnünk. Nekünk is és taná-
rainknak is. És persze nem mind-
egy, hogy valamelyik internetes ol-
dal böngészése helyett a hasonló-
ságról, vagy az idegrendszer mű-
ködéséről kell megnéznünk egy
kisfilmet. (és ezekből még dolgo-
zatot is kell írnunk). De megy,
működik.
Úgyhogy a jelen állás: COVID –
Hatos 1:1
Az sem mindegy, hogy most a
szüleink agyára megyünk, tőlük
várunk magyarázatot, amit eddig
szuperül megkaptunk Kati nénitől
vagy Éva nénitől. És az sem mind-
egy, hogy egyedül vagyunk.

Hiányzik az iskola. Hiányzik a
Hatos. Hiányoznak a diáktársak, az
órai fegyelmezetlenségek, a moraj,

a szünetek, a zsibongás. És valljuk
meg őszintén, hiányoznak a taná-
raink is. Talán még a leszidás,
figyelmeztetés is. Túl sok a szü-
netből így, korlátok közé szorítva.
Most még azt is megértjük, hogy
miért volt fontos a törin tanult,
vagy magyarórán a versekben
megírt szabadság utáni vágy.

Lehet, hogy hamarosan már újra
együtt lehetünk, és újra iskolába
járó diákok. Addig is fel a fejjel,
tegyük a dolgunkat és tanuljunk.
Hajrá Hatos, hajrá digitális oktatás.
Változtassuk meg az eredményt:
COVID – Hatos 1:2.

És, hogy el ne felejtsem (igaz,
és-sel nem kezdünk mondatot): mi
vagyunk idén a ballagó nyolcadik.
Reméljük, hogy lesz módunk elbú-
csúzni társainktól, tanárainktól, a
jó öreg iskolától. Reméljük, lesz
méltó lezárása az itt töltött 8
esztendőnek. Reméljük, hogy lesz
annyira nemes az ellenfél, és visz-
szavonulót fúj, megegyezhetünk
döntetlenben, és visszatérhetünk a
régi kerékvágásba. Reméljük,
hogy végül mégiscsak megölel-
hetjük egymást.

Dömötör Hanna (kép) 8/A, 
az iskola diákelnöke
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Peterdi József a 
„ballagásról”

Akkor is…

Négy esztendő után
Elhallgatnak a csengők.
Kézen fogva ballagnak
A csokrok és a nyakkendők.

Ha nem is a termek
A folyosók csendjében,
De ballag a vén diák
A sík képernyők fényében.

Küldjétek egymásnak
A köszöntő szavakat.
Akkor is, ha a világ
A félelemtől hallgatag.

Akkor is dal, mosoly
És szép remény éltessen,
Ha nem is látsz ünnepet,
Csak videón vagy képekben.

Most szíveddel ballagsz,
Nem ifjonti lábaddal.
De eljön még az idő,
Hogy felrepülhetsz szárnyaddal.

Eljön még az ünnep,
A vidámság nagy napja,
Amikor a sors keze
Az elvettet visszaadja.

Négy esztendő multán
A csengők elhallgatnak.
A csokrok és nyakkendők,
Kézen fogva elballagnak.

Peterdi József (DASzK)
2020. 04.28.

Sajátos körülmények között kez-
dődtek el a szakgimnazista és szak-
középiskolás tanulóink szakmai
gyakorlati vizsgái, hiszen az idei
vizsgákon a maszk, kesztyű, fer-
tőtlenítő elengedhetetlen kelléke a
gyakorlati vizsgának.  

Az egészségügyi előírásoknak
megfelelően a vizsgákat kis lét-
számban, a vizsgázók közötti meg
felelő védőtávolság betartásával
bonyolítják.

A kötelező maszk használata
sem veszi kedvét a vizsgázóknak,
fegyelmezetten hajtják végre a
feladatokat. 

A gyakorlati vizsgák lebo-
nyolítására június elejéig kerül sor,
az írásbelit május 25-én és 29-én
írták a diákok. A szakmai vizsgák
végeredménye a szóbeli vizsgák
eredménye nélkül lesz megállapít-
va, hiszen a vizsgázóknak az idei
évben nem kell szóban vizsgát
tenni. 

A mezőgazdasági szakmacso-
porton belül: gépésztechnikusok,
gépészek, gépjavítók és gazdák
adnak majd számot gyakorlati
felkészültségükről. 

A képen Pivonka Csaba Patrik 12.
A osztályos mezőgazdasági gép-
javító szakos gyakorlati vizsgán.

Az élelmiszeripari szakmacso-
portban a kitermelői élelmiszerel-
látó, falusi vendéglátó diákok
mutatták be a három év alatt elsa-
játított gyakorlati tudásukat. 

A rendészet, honvédelem és
közszolgálat szakmacsoportban a
közszolgálati ügyintézők tesznek
szakmai vizsgát.

Az iskolánkban szakmát szerző
diákok jó eséllyel indulhatnak
majd a munkaerőpiacon, hiszen az
itt tanult szakmák mindegyikéről
elmondható, hogy az elmúlt évek-
ben jelentősen változott megíté-
lésük, nőtt a presztízsük, hiány-
szakmának számítanak hazánkban. 
Mutatja ezt az is, hogy nemcsak az
ifjúsági képzés keretén belül,
hanem a felnőttoktatásban és
felnőttképzésben is egyre többen
keresik iskolánkat az új szakma
megszerzésének lehetősége miatt.

Savanyó Ferencné
gyakorlati oktatásvezető

DASZK: Szakmai vizsgák maszkban
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DASzk: Búcsú nélkül 
Szakgimnazista, szakközépiskolás,
technikus végzőseinknek az idén
formális búcsú nélkül kellett
itthagyniuk iskolánkat. 

Pont a vizsgára való felkészülés
utolsó, fontos heteiben hirtelen
önállóbbakká, felelősségteljesebbé
válhattak – ugyan tanáraik által
online segítve, mégis elsősorban
saját maguknak kellett beosztaniuk
az idejüket, tanulnivalójukat. 

A nagyobb szabadság nagyobb
felelősséggel is járt, ezt érezték ők
is. „Tanárnő, tudom, hogy furcsa
ezt pont tőlem hallani, de én sokkal
szívesebben tanulnék most a pad-
ban! Annyival egyszerűbb volt a
tananyagra koncentrálni, követni

azt, hogy hol tartunk!” – hallottuk
sok diáktól.
Nemcsak a vizsgára való felké-

szülésben való segítség volt nehe-
zített. A ballagás előtti hetek min-
dig maradandó élményeket tarto-
gatnak. A közösségek általában
összekovácsolódnak, a „gyerekek”
közelebbről is megismerhetik taná-
raikat a szerenádon. Van idő, lehe-
tőség a lezárásra, az egy-három-
négy-öt évtől való elbúcsúzásra.
Búcsúra egymástól, a tanároktól –
a diákévektől. Most ez is csonkán
maradt. Amint rendeződik a világ
helyzete, reméljük, mindegyikő-
jüktől személyesen búcsúzhatunk!

Babai-Mező Borka

Anyák napjára: az én anyukámról
Mikor kicsi voltam, mindig veled
voltam. Karodon vittél, becézget-
tél, öledben ültem és meséltél.

Sokszor mondtad: „Én kicsi Reginám!” Tanítgattál, nevelgettél, féltőn,
óvva vigyáztál rám. Mikor beteg voltam, egész nap ápoltál. 

Három éves lettem, és óvodába mentem, ott sokszor pityeregtem, mert
nem voltál velem. Arra kértél, hogy csukjam be
a szemem, és akkor ott állsz majd előttem. Én
ezt tettem, és már nem is sírtam, mert tudtam,
hogy mindjárt jössz értem.

Most már iskolába járok, de azért még néha
tanulás közben is Rád gondolok. Kedves arcod
eszembe jut, és ettől szebb lesz a napom.

Köszönöm a gondoskodást, a sok dicséretet,
szeretetet és azt, hogy te vagy az én ÉDES-
ANYÁM!

Nagy Regina Anna 
3. A (kép)

Kék hírek
Az elmúlt időszakban a vépi
körzeti megbízottak egy férfit a
helyszínen bírságoltak, mert lejárt
vezetői engedéllyel közlekedett.
Két másik elkövető ellen azért
indítottak szabálysértési eljárást,
mert közúti közlekedésből kivont
gépjárművet vezettek. Egy szemé-
ly eltiltás hatálya alatt közlekedett
motorkerékpárral, ellene szabály-
sértési eljárás indult.

Egy kötelezett megszegte a házi
karantén szabályait, ezért szintén
szabálysértési eljárást kezdemé-
nyeztek ellene. A rendőrség folya-
matosan ellenőrzi a karantén sza-
bályainak betartását, illetve az
elrendelt magatartási szabályokat,
jogsértés esetén minden esetben
szankciókat alkalmaz. Vépi KMB
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Kiérkezésünkkor már a legma-
gasabb, V. kiemelt fokozat lépett
érvénybe. Először a Táplán ÖTE
oltóvíz-továbbítási munkálataiban

és a

Körmendi út lezárásban se-
gédkeztünk, míg a rendőri
egységek nem értek ki a hely-
színre. Később egyik tagunk a
szombathelyi vízszállító mun-
káját segítette a vízfelvételnél,
majd a fecskendők táplálá-sá-
nál, másik tagunk a zalaeger-
szegi egységeknél, három fő a
körmendi egységeknél vett részt az
oltási munkálatokban. Az össze-
fogásnak köszönhetően sikerült a
tűz terjedését megakadályozni. 

KRÓNIKA 9VÉPI

Szombathelyi elismerő oklevél a tűzoltóknak
Dr. Nemény Andrástól, Szombat-
hely polgármesterétől elismerő
oklevelet vehettek át az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület VÉP-Bozzai

tagjai, a szombathelyi hulladékud-
varnál 2020. április 15-én
keletkezett tűz megfékezésében
nyújtott áldozatos munkájuk elis-
meréséül. (kép)

Történt ugyanis, hogy április 15-
én 20 óra 15 perckor riasztás
érkezett egyesületünknek, mert
Szombathelyen, a Körmendi útnál
található szeméttelepen fanye-
sedék égett, és a tűz terjedt. Rövid
időn belül 5 fővel megkezdtük a
vonulást a jelzett kárhelyszínre.

Az oltási munkálatokban Vas
megyei, zalaegerszegi, soproni,
kapuvári hivatásos, Vas megyei
önkormányzati és a Szombathely,
Táplán ÖTE, Ják, Horvátzsidány
önkéntes egységei vettek részt. 

Szükség volt munkájukra április
23-án is, amikor Vép és Porpác kö-
zött, a vasút mellett aljnövényzet
kapott lángra, a tűz továbbter-
jedését rövid időn belül sikerült
megállítani, majd teljesen eloltani.

2020. május 1-jén, 23 óra 50 perc-
kor érkezett a riasztási értesítés,
miszerint Vépen a Petőfi utcában
egy autó ég. 10 percen belül 4 fő-
vel megkezdtük a vonulást, és a
szombathelyi hivatásos tűzoltókkal
közösen sikerült megfékezni a
tüzet. Az autó teljes terjedelmében
kiégett.

A tűzeseteknél személyi sérülés
nem történt, tudósította lapunkat
Beke Szabolcs. 
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Hulladék átvétele, újrahasznosítása
Vép vezetése tavaly elhatározta,
hogy szervezetté teszi a zöldhul-
ladék gyűjtését is a településen
élők számára. A helyszín a Gamesz
hátsó udvara lett, ahova azóta is be

lehet szállítani a zöldhulladékokat,
melyet a közszolgáltató ledarál,
ezzel újra felhasználhatóvá téve
azt. Fontos új lépés volt az idei év-
ben, hogy a területen, már kitáblá-
zottan is külön kell rakni a fás és
lágy szárú zöldhulladékot, hiszen
ezek további kezelése eltérő.

Kérünk azonban mindenkit, hogy
a műanyag zsákokat ne hagyja a
területen, hiszen azok szelektálása
további nehézséget és költséget
jelent. Kérünk továbbá mindenkit,
hogy csak zöldhulladékot hozzon a
területre. Az építési-bontási hul-
ladék lerakása tilos!

Az építési-bontási hulladék –
térítés ellenében – elhelyezhető a
Borostyán Rec Kft. inert hulladék

feldolgozó telepén, Vép határában
a 86-os számú főút mellett, továb-
bá lehetőség van konténeres hul-
ladékszállítás megrendelésére is
tőlük.

Információ: https://borostyan-
rec.hu

Sokan nem tudják, de a város
hulladékszállító közszolgáltatója
az STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft. nem-
csak a vegyes települési és a sze-
lektíven gyűjtött hulladékokat
szállítja el a városból, hanem
Szombathelyen a Büntetés Végre-
hajtási Intézettel szemben egy hul-
ladékudvart is üzemeltet. 

A hulladékudvarban a Vépi
lakosok is térítésmentesen adhat-
ják le nem rendszeresen keletkező
hulladékaikat, például lom, elektro-
nikai hulladékok, gumiabroncs.
Információ: https://stkh.hu/szol-
ga l ta tasa ink/zo ldudvarok-
uzemeltetese

Fentiek miatt már érthető, miért
szigorított a város vezetése a zöld-
hulladék égetésének szabályain,
mely intézkedéssel jelentős mér-
tékben javítható volt a város

levegőminősége. 
Tegyünk együtt a jövőnkért!

Gyűjtsük a hulladékot szelek-
tíven!

- Pados Róbert 
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Polgármesteri
napló 

2020.04.20. 8:30 Vezetőségi
gyűlés
2020.04.27. Veszélyhelyzet-ér-
tekezlet az intézményvezetőkkel
2020.04.28. Vasi munkaügyi
paktum zárórendezvénye online

TÖOSZ vezetőségi gyűlés
online
2020.05.04. Veszélyhelyzet-ér-
tekezlet az intézményvezetőkkel
2020.05.05. TÖOSZ online
vezetőségi gyűlés
2020.05.06. Óvodaudvar mű-
szaki átadása
2020.05.08. Sport vezetőségi
gyűlés
2020.05.11. Veszélyhelyzet-ér-
tekezlet az intézményvezetőkkel
2020.05.12. TÖOSZ online ve-
zetőségi gyűlés
2020.05.16. Megbeszélés Ágh
Péter képviselő úrral a kerék-
párútról
2020.05.18. Veszélyhelyzet ér-
tekezlet az intézményvezetőkkel

-pm-

Mint már írtunk róla, a Vép–
Szombathely közötti kerékpárút
Szombathelyhez tartozó szakasza
támogatói döntést kapott.

Most megszületett a vépi sza-
kaszt érintő pozitív döntés is. A Vas
megyei Önkormányzattal konzor-

ciumban benyújtott TOP-3.1.1-15-
VS2-2019-00001 pályázat szerin-
ti út, a Vépet Szombathellyel
összekötő 8443. sz. út déli olda-
lán épül meg kétsávos széles-
séggel. A Vépet érintő szakasz
hossza 2.073 m. A 100 százalékos
támogatás összege 281.884.644,-
Ft.

Ágh Péter országgyűlési
képviselő, Kovács Péter polgár-
mester és Dr. Kondora Bálint a
megyei közgyűlés alelnöke közö-
sen tekintették meg a megvaló-
sulás helyszínét. (képünkön) 

A sok-sok éve elindított mozga-
lom, melynek során minden évben
a képen is látható mellényben
kerekeztek be a vépiek a szombat-
helyi főtérre, most eléri célját,
mondta Ágh Péter képviselő.

A találkozás során a kerékpárút
folytatásáról is szó esett, a városon
és az erdőn keresztül, Porpác és

Bögöt érintésével, egészen Sár-
várig. 

A Dr. Kondora Bálint tolmácsol-
ta megyei elképzelések szerint ez
része lehet egy nagyobb, közel 100
kilométeres Észak-Vas megyei
kerékpáros túraútvonalnak. A

Szombathely–Sárvár szakasz első
nagy lépése a megyeszékhely
irányába, várhatóan a jövő év
során jut a kiépítés fázisába.

VK-

Mert biciklizni mindig és mindenhol jó!
A bicikliút pedig biztonságos!

Megérkezett a támogatói döntés
KRÓNIKA
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Hol Járunk Vépen?
Sorozatunk most véget ért. Az áprilisi képünk megfejtési határideje még nem járt le, így a végeredményt csak
a következő számunkban közöljük. A márciusi kép a jelenlegi posta-takarék-rendelő emeletes épület helyén az
akkori posta udvara, előtérben a mérleggel. pm

Haláleset: 

Dávid Józsefné sz. név: Horváth Erzsébet

(1950) Vép, Petőfi u. 67.  • Balogh József (1943)

Vép, Kolozsvári u. 6.   •    Fekete Lászlóné sz. név:

Pintér Mária Magdolna (1953) Vép, Petőfi u. 19.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés nem történt

Születés:
Kolocz Miklós Gergő és     
Kustánczi Szkarlett Barbara 
fia Nataniel Kunó  
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