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Meghosszabbították a
járványügyi készültséget

Február 1-jéig meghosszabbították a koronavírus-
járvány miatt korábban elrendelt korlátozó intézkedése-
ket, jelentette be a miniszterelnök január 8-án. Orbán
Viktor hangsúlyozta: nem egyszerűen elhárítani akarja a
válságot, hanem azt akarja, hogy 2021 jó éve legyen a
magyaroknak. Mint emlékezetes, szentestére, azaz de-
cember 24-re az operatív törzs december 21-i ülésén fel-
függesztette a kijárási tilalmat. Az is enyhítést jelentett,
hogy a családi eseményeken maghatározott maximum
tíz fő létszámába nem számították be a gyerekeket.  

Magyarország technikailag készen áll a koronavírus
elleni oltások tömeges és gyors beadására, amennyiben
nagy mennyiségben érkezne vakcina az országba,
mondta a kormányfő. A vakcinákat az oltási terv alapján
az orvosok és más, az egészségügyben dolgozók kapják
meg elsőként.

Lakossági tájékoztató az oltási terv alapján
A Covid-19 vakcinával történő oltás a TAJ-számmal
rendelkező 18 év feletti állampolgárokat érinti, akiknél
az elmúlt 6 hónapban nem igazolódott a COVID-19
fertőzés (függetlenül attól, hogy volt-e tünetekkel járó
megbetegedés). 

Évértékelő Vépről
Vép város képviselő-testülete a választások utáni nagy
lendülettel kezdte meg az évet. Az elfogadott költ-
ségvetés kiegyensúlyozottan
biztosította mindazt, amit az
év során beterveztünk, emlé-
keztetett Kovács Péter pol-
gármester. (kép)  

Két kiemelt TOP-beruhá-
zás is elindult. A kétcsopor-
tos bölcsőde a sokadik neki-
futásra az építés szakaszába
jutott, jelenleg már a tetőfó-
liázás elkészült, a válaszfalak
állnak, a villanyszerelők is
dolgoznak. Minden remény megvan arra, hogy
szeptemberben fogadhatjuk az első vépi apróságokat,
köztük néhányat azok közül, akiket a két veszélyhely-
zet között megrendezett Tündérkert alkalmával fogad-
tunk városunk polgárává.

Másik nagy beruházásunk, a Vép és Szombathely
közötti kerékpárút megépítése. Ebből ma még semmi
sem látszik, mert jelenleg a tervek és a szükséges ta-
nulmányok elkészítése van folyamatban.

Ahogy a legtöbb településen, Vépen is a szokásos
bálok sorával indítottuk az évet, és készültünk a
ta.vaszi és nyári nagyrendezvényekre, bátran tervez-
gettünk. Aztán beütött a járvány és a tavaszi veszély-
helyzet. Hihetetlen összefogást tapasztaltam a város-
ban. Mindenki nagyon optimistán állt hozzá a felada-
tokhoz. Az önkéntes segítőkészség minden területen
utat tört. Így volt ez a maszkokhoz szükséges anyagok
és azok kiszabása, megvarrása terén is, melyekből
minden háztartásba jutott. Igazi összefogás, tettre-
készség alakult ki a láthatatlan ellenség legyőzésére.
Ekkor még minden információt megkaptunk városunk
érintettségéről.

A nyár folyamán kicsit fellélegeztünk. Napközis
táborokban gondoskodtunk a dolgozó szülők gyer-
mekeiről. 

2. Ágh Péter írása •   5. In memoriam  •   7. Új óvodavezető •   11. Egyház   •   13. Online oktatás

Az első hó ragyogó napsütésben
Vártuk is a havat, meg nem is. Féltünk a beharangozott
nagy hidegtől is, bár tudjuk, szükséges, hogy kifagy-
janak a kártevők. 

A vírusjárvány azonban a múlt évben a lelkünket is
tönkretette. Mégis, valami nyugalom szállt meg január
17-én reggelre, amikor felébredve 1-2 centi hó lepte be
a tájat, és megtelepedett a délelőtti napsütésben a szél-
mentes időben a fákon, nyugalmat sugározva. A népi
mondás jutott eszemben: január, február, itt a nyár.
Reménykedjünk tehát: lesz még igazi, egészséges nyár
is. De addig sem tehetünk mást, mint betartani az óvin-
tézkedéseket és elfogadni az oltásokat.  - gyz   foltó MK
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KRÓNIKA2 VÉPI

Tehát, aki a tavaszi hullámban áte-
sett a fertőzésen, az nem oltható.

A lakosság tömeges oltásánál pri-
oritási sorrendet kell felállítani,
amelynek alapját az önkéntesség
és a COVID-19 koronavírus okoz-
ta megbetegedés szempontjából

díjasok papír alapon is beküldhetik
a védőoltásra való jelentkezésüket.
A vépi polgároknak segítség: aki-

nek nincs internetkapcsolata, az
felkeresheti a művelődési házat,
ahol a munkatársak segítenek a re-
gisztráció lebonyolításában!

való veszélyeztetettség képezi.
Elindult a www.vakcinainfo.gov.hu
internetes oldal, amelyen a védő-
oltásra lehet előzetesen regisztrál-
ni. Az oltás nem a regisztráció sor-
rendjében fog történni, hanem az
oltási terv szerint. Emellett a nyug-

Lakossági tájékoztató az oltási terv alapján

Az első szó a köszöneté: idén
olyan kihívások értek minket, ame-
lyekre senki nem számított.
Minden vépinek elismerés jár, aki
a szabályok betartásával vagy a
hivatása révén tett azért, hogy a
koronavírus okozta helyzetet ke-
zelni lehessen. 

Jó volt megtapasztalni az össze-
fogást és az egymásra figyelést! A
tavaszi veszélyhelyzet után a pol-
gármesternek átadtam a város
valamennyi lakosának szóló kö-
szönő emléklapot. Akkor elmond-
tam, hogy nem tudjuk, mit hoz a
következő hullám, de vigyáznunk
kell egymásra. Most már tudjuk.
Köszönet mindenkinek, aki 2020-
ban tett azért, hogy felléphessünk a
vírus ellen. A vakcina már elké-
szült, így közös bizodalmunk le-
het, hogy 2021-ben megkezdődhet
a járvány legyőzése!  

A védekezés mellett a település
érdekében az értékteremtés is fon-
tos feladat volt. Vépen régi tervek,
elképzelések megvalósítása érde-
kében történtek komoly lépések
2020-ban. 

A Kormánnyal közös munkánk
révén, a Magyar Falu Program
lehetőségeit kihasználva 2,6 km
hosszan, 491 millió Ft-ból meg-
újulhatott az M86-os irányába
vezető út. 

Polgármester úrral bejelenthet-
tük a városért végzett lobbi munka
újabb eredményeit: 315 milliós
támogatást kapott a város bölcső-
defejlesztésre és 282 milliót Szom-

fantasztikus hely!
Külön elismerés a Vép–Bozzai

Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek,
amely 2020-ban ünnepelte fennál-
lásának 140 éves jubileumát. Jó
volt részt venni az ünnepségükön,
Isten éltesse tagjaikat! 

2021-ben is vigyázzanak vala-
mennyien otthonukra, Vépre és
egymásra! 

-   Ágh Péter országgyűlési 
képviselő

bathelyre vezető kerékpárút építé-
sére. Vép az év végén nevesítve
lett abban a listában, amely felso-
rolja azokat a helyeket, ahol igény-
be vehető a Falusi CSOK, ez pedig
az otthonteremtés feladatát teheti
könnyebbé. 

Közös célunk Vép fejlődése idén
is! 

Szeretném megköszönni a Vé-
pért végzett tavalyi munkát min-
denkinek, akinek szívügye ez a

„A védekezés és az értékteremtés volt a feladat”
Ágh Péter országgyűlési képviselő 2020-ról 

folytatás az 1. oldalról
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KRÓNIKA 3VÉPI
folytatás az 1. oldalról Évértékelő Vépről
Elindult a megyei labdarúgó-baj-
nokság, melyben megerősödött
csapatunk kiváló eredményt pro-
dukált egészen a mérkőzések leál-
lításáig. Néhány rendezvényt is
megtartottunk, köztük a „Vírus-
búcsúztató Főzőversenyt”. 

A vépi búcsú napjára időzített
versengés nagy közönségsikerrel
zajlott le, bár a kétszeresen is bú-
csú sajnos korainak bizonyult. Bíz-
tunk abban, hogy míg a szakem-
berek váltig a második hullámról
beszéltek, az majd elkerül bennün-
ket. Nem így lett. Új, a tavaszinál
sokkal erőteljesebb megbetegedés-
sorozat következett, amely kihatott
az intézményeinkben dolgozókra
is, a tavaszinál lényegesen na-
gyobb mértékben. A hivatal műkö-
dőképességét sikerült fenntartani,
időnként otthoni munkavégzés
beiktatásával. Az óvodában a lét-
számot korlátoztuk azokra a gyere-
kekre, akikről a munkavégzés mi-
att a szüleik nem tudtak gondos-
kodni napközben.

Nagy segítség ebben, hogy a kor-
mányhivatal közreműködésével
központi elosztású szereket is átve-
hettünk, átvehetünk.

2020 sajnos a vírus éve volt nem-
csak Vépen, de az egész ország-
ban, az egész világban.

Szeretnénk, ha 2020 után nem
egy kötőjel következne, ami több
évet ölel át. Tervezünk, de a ter-
veink bizonytalansági tényezője
még nagy, ennél csak a bizakodá-
sunk nagyobb, hogy a védőoltások
megérkezésével úrrá leszünk a
bajon, életünk visszatér a meszo-
kott kerékvágásba.

Köszönöm valamennyi vépi pol-
gár, valamennyi támogatónk segít-
ségét, hogy az év nem mélyrepülés
volt a város életében, hanem egy
bizakodással teli, a fejlődésre kész
közösség lép át a 2021-es évbe.
Egészségben gazdag, boldog új-

évet kívánok valamennyi vépi pol-
gárunknak és sok-sok támoga-
tónknak.                                 

-kovácspéter 

Az őszi időszakban, már a ta-
vasszal megszerzett ismeretek
alapján igyekeztünk a maximális
biztonságra törekedve működtetni
az intézményeinket, kivéve a
kötelezően bezárt kultúrházat.

A képviselő-testület csak néhány
értekezletet tudott tartani, melye-
ken igyekeztünk a város irányítását
zökkenőmentesen elvégezni.

Folyamatosan figyelni kell a
költségvetésünk alakulására, hisz a
gépjárműadó elvonása jelentős be-
vétel kiesést jelent nálunk is, mint-
egy 16 millió Ft értékben. 

A második hullám átszervezte a
megszokott év végi programjain-
kat is. Elmaradtak a nagy össze-
jöveteleink, valamennyit felváltot-
tuk „házhoz szállító” üzemmódra.
Így látogatta végig a Mikulás a
város gyerekeit a tűzoltóautó segít-
ségével. Házhoz vittük a 70 év fe-
lettiek karácsonyi ajándékát is.

Folyamatosan gondoskodtunk az
egyéni védőeszközök és higiéniai
szerek biztosításáról. 

"Hogy mi van az
oltásban? 

Az elfelejtett puszik és ölelések. Az iskolai
kirándulások. A nagymamák és nagypapák
az ünnepi asztalnál. Egy jó film a moziban,
pattogatott kukoricával és nagy kólával.
Egy telt házas színházi este. Egy párezres
koncert. Egy éttermi vacsora barátokkal,
ahol belekóstolunk egymás előételébe.
Egy hétvégi kiruccanás valahova repülővel,
előző héten kitalálva. A pizsamaparti,
ahová mindenki saját készítésű nasit hoz. A
sportversenyek. A kézfogás bemutatkozás-
kor. A nyugodt álmok és a nyitott határok.
A padsorok között sétáló tanárok. 
A percenként induló repülők és a tömeg a
pályaudvaron. A szabadság, hogy akkor
maradok otthon, amikor szeretnék..." 

Domokos István (internet)

„ - Nem ez volt a legjobb évem”
A 2020-as év ugyanúgy kezdődött, mint az előzőek. Fergeteges szil-
veszteri rendezvényekkel és hangos tűzijátékokkal.

Azután március közepén valami olyan dolog történt, ami az életem
során még nem fordult elő. Bezárták az iskolákat a terjedő Covid-
vírus miatt. Digitális oktatásra kellett átállnunk az iskolába járás
helyett. Örültem, hogy nem kell korán kelni, lehet lazítani. Egyszer
csak a KRÉTA-rendszeren keresztül érkeztek a feladatok. Először
csak kapkodtam a fejem. Az elején tiszta káosz lett az életem. Aztán
lassan felvettem a ritmust, és már meg tudtam birkózni a feladatokkal.
Tavasz után jött a nyár. Örültem, hogy találkozni tudtam a barátokkal,
osztálytársakkal. Elmehettünk focizni, biciklizni. Egy rövid időre a
Balatonhoz is elmehettünk, ahol egy kicsit elkezdődött a tanév. Ez a 3
hónap kemény tanulással telt el, mert pályaválasztás előtt állok.
December elején már nagyon vártam a karácsonyt. Reméltem, hogy a
vírus terjedése lelassul, és újra összejöhetünk a rokonokkal. A ren-
delkezések ezt is felülírták. A karácsonyi ünnepeket is csak szűk csalá-
di körben töltöttük. Szilveszterre finom sütiket sütöttünk és bevac-
koltuk magunkat a nappaliba. Éjfélkor pezsgőt bontottunk, nekem
persze alkoholmenteset.

Nem ez volt az eddigi legjobb évem. Remélem, hogy ez az év már
sokkal jobb lesz, mint az előző. Habda Patrik 8.B
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A negyedik adventi gyertya meggyújtásától napjainkig… 
Áldott karácsonyi ünnepet és
boldog újévet kívánt Kovács Péter
polgármester a jelen-
lévőknek még decem-
ber 20-án, a negyedik
adventi gyertya meg-
gyújtása alkalmával a
szentmise keretében
tartott főtéri rendez-
vényen. 

A negyedik lángot
Szalai Márton kántor
gyújtotta meg, majd
vezetésével elénekel-
ték az Ó jöjj, Ó jöjj
című egyházi éneket.

Az alkalomból a polgár-
mester a jelen lévő gyerme-
keknek szaloncukorral, a fel-
nőtteknek pedig a művelő-
dési ház dolgozói által gyár-

vecskével kedveskedett. 
A köszöntőt követően Kiss

Károly alkalomhoz illő szavalata
hangzott el, majd a városvezető
Németh Tamás atyának karácsonyi
ajándékként átadta Ferenc pápa
Álmodjunk együtt című könyvét. 

-VK

tatott arcmaszkkal, illetve a Vépről
készített, nagy sikert aratott köny-

A Vépi Filmklubról
A Vépi Filmklub 2013 óta műkö-
dik elsősorban a településen élő és
tanuló emberek számára. 

Terveink szerint mindig is a
filmművészet kevésbé ismert,
illetve új, de a mainstreamtől távol
álló filmalkotásait szerettük volna
megismertetni a város lakosságá-
val.

A régióban, térségben, megyé-
ben nem sok hivatalosan bejegy-
zett és szervezett keretek között
működő filmklub van, ezek közé
tartozik a vépi is. Sokkal több ilyen
klub működhetne, csak elhivatott
filmszerető szakemberekre van
szükség.

2020-ban is hasonló kvalitá-
sokkal és tervekkel kezdtünk neki
a munkának. Jó alapot jelentett
ehhez a már egyre jobban működő
kapcsolati háló, továbbá a telepü-
lésünkön meghonosított közös-
ségszervező programok, fesztivá-

ségiek, de kétkezi munkások is.
Továbbá Szombathelyről, Tana-
kajdról és távolabbról is jönnek
rendszeresen az értő filmnéző
emberek.

Az elmúlt években egy erős mag
alakult ki a filmszerető vépi közön-
ség soraiból, de természetesen
továbbra is várjuk új látogatók
csatlakozását.

Terveink szerint, ahogy elmúlik
a veszélyhelyzet, illetve lehetővé
teszik a kultúra helyi felleg-
várainak látogatását is, a Vépi
filmklub megkezdi vetítéseit.

Meskó Krisztián filmklub-vezető

lok sora, illetve az eddigi időszak-
ban kialakult filmklubba járók
köre.

Fontos megemlíteni a helyi
szakképző iskola diákjait, akik
rendszeresen tiszteletüket teszik a
vetítéseken.

Ha nagyszabású rendezvénynek
ad helyet a város, akkor mindig
kapcsolunk hozzá filmes prog-
ramot is, így sokan kerültek/kerül-
nek kapcsolatba a mozgóképpel.
Szeretnénk, ha a Vépi Filmklub
újra sok nézőt vonzana, és meg-
maradna a vidéki filmklubozás
egyik erősségének.

Fontos megemlíteni, hogy 2018-
ban a városba költözött a nagy ha-
gyományokkal rendelkező film-
fesztivál, a VAS-FILM, ami leg-
utóbb 2020. október 10–11-én sike-
resen lebonyolódott.

Látogatóink között mindig vol-
tak diákok, felnőttek, értelmi-
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In memoriam Tancsics/Réti/ Sándor
December 28-án, életének 86. évében egy
budapesti kórházban elhunyt Tancsics /Réti/
Sándor, Vép díszpolgára. Sándor bácsi
elsősorban jótékonysági cselekedetei révén
vált ismertté. Jelentős támogatást nyújtott a
vépi önkormányzatnak, vépi és környékbeli
civil szervezeteknek, alapítványoknak.

Sándor bácsi vépiként, 1935. február 8-án
látta meg a napvilágot a szombathelyi szülés-
zeten. Általános iskoláját helyben végezte,
majd Szombathelyen tanult a kereskedelmi
középiskolában. Ezt követően 1955-ben fel-
vételizett a Budapesti Közgazdasági Egye-
temre. Az ’56-os forradalom után Ausztriába
menekült, majd a németországi Kielben, ké-
sőbb pedig Münchenben telepedett le.

Hosszú évtizedekig a Siemens cégnél töl-
tött be különböző funkciókat. Németország-
ban alapított családot. Magyarországra a
rendszerváltás után, 2000-ben jött vissza.
Megtakarításait pénzügyi műveletekkel igye-
kezett növelni, általában jelentős sikerrel. Az
így szerzett jövedelméből támogatta Vépen a
Táncsics utca felújítását, melyben hajdani
szülőháza is áll. A pénzből jutott az Önkéntes
Tűzoltó Egyesületnek, a Tudás Fája Köz-
alapítványon keresztül pedig az iskola felsze-
relését és a tanulókat is támogatta. 2017-ben
minden diáknak fejenként 20 ezer forintot
adományozott karácsonyi ajándékként.

Gondolt a kórházra is, ahol megszületett. A
Markusovszky-kórház gyermekosztályának
alapítványát jelentős összeggel támogatta. 

A város önkormányzata nagyra értékelve
mecénási tevékenységét 2018-ban díszpol-
gári címet adományozott Tancsics Sándornak.
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Haláleset: 
Balikó József (1955) Vép, Berzsenyi u. 40. • Dala János    

(1938) Vép, Hunyadi u. 9. • Habda Aladár (1946) Vép,
Hunyadi u. 51. • Jávorics Józsefné szül. név: Marcz Anna

(1934) Vép, Rákóczi u. 83. • Kajcsos György (1955) Vép, Rákóczi u.
47.  •  Kiricsi Imréné szül. név: Takács Mariánna (1931) Vép, Táncsics
u. 14. • Kolocz János (1943) Vép, Berzsenyi u. 34.

Anyakönyvi hírek
Születés: Sinkó Ervin és Horváth Alexandra leánya Janka   •    Dancsi
Péter és Németh Bianka fia Olivér   •    Kálovics Gergő és Hérincs
Petra fia Olivér

Gyászolja Ilona testvérén kívül családja, rokonai és azok,
akikkel személyes ismeretség nélkül is jót cselekedett. Hamvait
a vépi temetőben a szülei sírjában helyezik el. 
Nyugodjon békében. Emlékét megőrizzük!           -VK     

Megszegték a 
karantén szabályait

Az elmúlt időszakban a vépi körzeti
megbízottak egy férfivel szemben el-
járást indítottak, mert megszegte a
kijárási korlátozást. Két másik férfi
ugyancsak figyelmen kívül hagyta a
karantén szabályait, ezért velük szem-
ben szintén eljárás indult.
Egy tehergépkocsi-vezetőt pedig a
helyszín bírságoltak, mert gépkocsijá-
val sárfelhordással beszennyezte a
közutat.     – vépi kmb
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Az első vezetői értekezleteken
elhangzottakról: 
Az év első munkanapján, hétfőn az
óvoda fogadott minden gyermeket,
akiket a szülők nem kívántak a
vírushelyzet miatt otthon tartani.
Így a kezdő létszám 91
főre nőtt. 

Az ünnepek a város-
ban nyugodt körülmé-
nyek között teltek, sem-
milyen kirívó esetről nem
kaptam értesítést.

Lapzártakor Vépen 7
fő van karanténban, eb-
ből egy fő a pozitív, a
többi kontaktszemély,
vagy határátlépés miatt
szankcionált. Remélem,
ez már a második hullám
csillapodását jelenti.

Az év végén problémamentesen
megszülettek a két ünnep közé várt
apróságok.

Az óvodában jelenleg 102 gyer-
kőcről gondoskodunk. Néhányan
megfázási tünetekkel vannak ott-
hon. A gondozók közül senki sem

beteg. A szülői értekezletet kisebb
csoportokra bontva tartják meg. A
gyerekek egyik kedves programja,
a farsang, csoportonként lesz meg-
tartva.

A gondozási központ is elindí-

totta az évet, folyik a házi gondo-
zás és a nappali ellátás. Az intéz-
mény dolgozói megkapták az első
védőoltást a szombathelyi kórház
oltópontján.

A konyhában még az egyszer
használatos edényekben történik a
kiszállítás. Jelenleg 280-290 adag

étel készül.
A Gamesz az ünnepi dekoráció

bontását, takarítási munkákat vé-
gez. Az elszáradt fák kivágása is
sorra került. A lefagyott talaj segít
abban, hogy nehezen megköze-

líthető helyeken is
elvégezzék a feladatokat.
Az iskolában két tanuló
rekedt külföldön. Az
egyikük visszatért és
karantén-kötelezettsége is
a végéhez közeledik, a
másikról nincs informá-
ció. 

A pedagógusok közül
ketten vettek részt a tesz-
telési lehetőségen. Az ő
eredményük negatív lett.
Köszönhetően a diákok és

a szülők szabálykövető maga-
tartásának, Vépen egy osztálynak
sem kellett eddig online oktatásra
átállni.
Továbbra is védekezzünk haté-
konyan, és vegyük igénybe a védő-
oltások kínálta biztonságot!   

- polgármester

Évindítás

Koszorúzás a doni hősök emlékművénél 
– Vépen csaknem minden családot
érintett a doni áttörés, melynek
gigászi csatájában 78 évvel ezelőtt
69 helyi katona veszítette
életét. Rájuk, a hősökre
emlékezünk évente a tem-
plomkertben lévő emlék-
műnél – hangsúlyozta
Kovács Péter január 12-
én. A kegyelet koszorújá-
nak elhelyezése előtt a
jelenlévők elénekelték a
Himnuszt, majd a város-
vezető, Molnár Krisztina
iskolaigazgató és Alpárné
Pálma Kinga óvodavezető
helyezték el a koszorút és
gyújtottak gyertyát. (kép)
Mint emlékezetes a II.
világháborúban 1943. ja-

hidegben. A magyar csapatok
szívósan ellenálltak, azonban az
irgalmatlan orosz túlerő térdre

kényszerítette honvéd-
jeinket. 

Több mint 200 kilo-
méteres frontvonalat
kellett volna megtarta-
niuk. Mindezt nyári ru-
hában, mert a téli felsze-
relés nem érkezett meg,
a német hadvezetés
nem látta el a magyar
csapatokat a beígért
korszerű fegyverek-
kel. A harcokban és a
hosszú visszavonulás
alatt 100-120 ezer ma-
gyar katona vesztette
életét.                 -gyz

nuár 12-én a Vörös Hadsereg of-
fenzívája a reggeli órákban indult a
Keleti fronton, a Donnál -40 fokos
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Mint ismert, Kovácsné Halász Éva
távozása miatt új vezetője lett
január elsejével a vépi Vadvirág
Óvodának. Az önkormányzat Vas
Népében közölt pályázati fel-
hívására olyan szombathelyi sza-
kember jelentkezett, akinek vépi
pedagógiai múltja és szép emlékei
is vannak. 

Alpárné Pálma Kinga (kép)
1994-99 között már dolgozott
Vépen az óvodában. Képesítés nél-
kül került ide, majd az itt kapott

tapasztalatok és élmények hatására
választotta az óvodapedagógusi
pályát. Az évek múlásával is tartot-
ta a kapcsolatot az óvodapedagó-
gusokkal. Közben tanítói és német
nemzetiségi óvodapedagógus dip-
lomát is szerzett. Előző munkahe-

lyén, a szombathelyi Donászy
Magda Óvodában óvodapedagó-
gusként és vezető-helyettesként
dolgozott, így rálátása volt az óvo-
davezetés szépségére és persze
nehézségeire. A kihívás azonban
elgondolkodtatta. Munkáját ott is
nagyon szerette, de valamiféle jel-
nek tekintette a pályázati felhívást,
mely egy kör-körös üzenetként visz-
szahozta Vépre. Ehhez az is alapot
adott, hogy az évtizedek múltával a
Facebookon sok-sok üzenetet ka-
pott a ma már felnőtté vált egykori
vépi, majd szombathelyi ovisoktól
is. Ezek a visszajelzések nagy
örömmel töltik el ma is. Tehát va-
lamit valóban jól csinált, tette hoz-
zá.

És eztán is jót és szépet akar
tenni itt is.  – A Vadvirág Óvoda
pedagógiai programjában jó dolgo-
kat találtam, állapítja meg, hoz-
zátéve, hogy neki szívügye a
környezeti nevelés, a környezet-
védelem. Reméli tehát, hogy a
Covid-járvány elmúltával a kicsi-
ket még közelebb lehet majd vinni
a természethez, a zöldhöz, az erdő-
höz, az állatvilághoz. Célja megte-
remteni az alapokat ahhoz, hogy a
nevelés hatására egyre tudatosab-
ban környezetvédő felnőttek vál-
janak az óvodásokból.

-gyz

Hogy új életre
keljen…

Sokan talán úgy mentek el a jár-
dán, hogy észre sem vették, hogy
a fenyőfák árnyékában egy szo-
bor vigyáz a vizeinkre. Aki meg
észrevette, az biztosan elször-
nyülködött, hogy milyen mostoha
állapotban van. Most ez a szobor
is útra kelt, hogy a restaurátor
műhelyében megújult külsőt
kapjon.

Városunkban nagyon sok ilyen
szobor található. Van, ami már új
életre kelt, és van több sorban ál-
ló. A Vép Fejlődéséért Alapít-
vány számlájára lehet utalni: a
12094507-00127839-00100005
számlaszámra, de megtehetik fel-
ajánlásaikat a 06-30-491-4955
telefonszámon Dömötör Gáborral
egyeztetve, vagy befizetéssel a
Pityu bácsi boltjában elhelyezett
perselybe.

Fogjunk össze városunk
értékeinek megmentéséért   - VK

Legfőbb feladata a környezeti nevelés
-  vallja az új óvodavezető

Január 4-én "újraindult" a 2020-
2021-es nevelési év. Az óvoda ve-
zetését Alpárné Pálma Kinga vette
át. Az első héten érkező poron-
tyokat már Ő és az óvodai dolgo-
zók teljes létszámban fogadták.
Mindenki egészségesen kezdte az
újévet. Az ovisok kezdeti létszáma
90 főről mára 120 főre emelke-
dett. Nagyon nagy öröm minden
óvodapedagógus, asszisztens és
dadus számára, hogy a korrekt és

gan. A csoportok a Bóbita Ala-
pítvány jóvoltából csodaszép új já-
tékokat kaptak, ami ugyancsak se-
gítette a beilleszkedést. Lassan
készülnek a kicsik és a nagyok a
februári farsangra. Jelenleg ennek
az előkészületeivel telnek a nap-
jaink. Sajnos ez a rendezvényünk
sem lesz még nyitott a közönség
számára, de csoportszinten min-
denki megtartja. 

Jónás Anikó

rugalmas hozzáállásnak köszönhe-
tően zökkenőmentesen átvészelte
mindenki az elmúlt hetek nehéz-
ségeit. Az újraszoktatás meglepő,
de váratlanul könnyed volt. A szü-
lők továbbra sem léphetnek az ovi
épületébe, de a gyerekek már oko-
san, ezt is megszokva gyorsan visz-
szailleszkedtek. Nagyon hiányoz-
tak egymásnak, és a sok szép ott-
hon szerzett élményt és az ünnepi
meglepetéseket mesélték boldo-

Óvoda: könnyed újraszoktatás
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kozás és testmozgás iránti igényt
alakítjuk ki. 

Nem felejtjük el azonban, hogy
az elmúlt nyolc év sikereit, ered-
ményeit nagyon sok minden-
kinek köszönhetjük. Segítő, elhi-
vatott pedagógus kollégáink és
szorgalmas, érdeklődő tanulóink
nélkül mindez nem valósulhatott
volna meg. Folyamatos támo-
gatást és egyben elismerést kap-
tunk a Vépi Önkormányzattól és
a Szombathelyi Tankerülettől, a
művelődési háztól és megannyi
cégtől, civil szervezettől. Hálás
köszönettel tartozunk hűséges
támogatóinknak, a szülőknek és
magánembereknek, akik azóta is
önzetlenül, odaadóan állnak
mellettünk és nyújtanak segít-
séget.

Mélyen hiszünk abban, hogy
„szemléletet csak úgy lehet for-
málni, ha minden tantárgyban
és minden iskolán kívüli prog-
ramon törekszünk arra, hogy
diákjaink ne elszigetelt isme-
reteket szerezzenek, hanem
egységes egészként lássák a ter-
mészetet és benne az embert.
Megtanítjuk őket arra, hogy a
természetben tapasztalt je-
lenségek okait keressék, kutas-
sák a köztük rejlő összefüggé-
seket. Így válhatnak a gyerekek
majd tudatos környezetvédővé,
a természetet féltő, óvó fel-
nőttekké.”

„Az Ökoiskola Cím azon
iskolák munkájának legma-
gasabb szintű állami elismerése,
melyek iskolafejlesztési, peda-
gógiai munkája kiemelkedően
magas színvonalon képviseli a
környezeti nevelés, a fenntartha-
tóság pedagógiája értékeit.”
Nagyon büszkék vagyunk rá!
Köszönjük szépen!

Kovácsné Csákvári Beatrix és
Bándoliné Pájer Éva

Örökös Ökoiskola: büszkeség és elköteleződés
Nagy örömmel értesültünk, hogy a
2020. évben benyújtott Örökös
Ökoiskola Cím pályázatunkat a
szakmai bizottság támogatásra
javasolta, és iskolánk elnyerte az
Örökös Ökoiskola címet. 

A cím viselésével elköteleződé-
sünket nyilvánítjuk ki Magyar-
ország természeti örökségének
védelme és a fenntarthatóságra
nevelésre történő elköteleződés
mellett. 

Fontosnak érezzük, hogy növen-
dékeink számára természetessé
váljon az egészség- és környe-
zettudatos életmód, a globális és
helyi kihívások iránti nyitottság,
valamint az, hogy aktívan cse-
lekedjenek a felismert problémák
megoldásában.

2013-ban és 2016-ban is elnyer-
tük a három évre szóló Ökoiskola
címet, így iskolai oktató-nevelő
munkánk miden területét áthatotta
az „ökoarculat” megformálása.  Az
évek során tevékenységeink 6 fő
témacsoport köré szerveződtek, és
továbbra is kitartóan, ezt az utat
járva igyekszünk fejlődni.

Az ökoprojektjeink témaheteket,
táborokat, erdei iskolát, témana-
pokat, szakköri tevékenységet
környezeti neveléssel kapcsolatos
pályázatokat tartalmaznak. Nagy
figyelmet fordítunk az iskolánk
természeti (udvar, Tündérkert) és
tárgyi környezetének (folyosók,
tantermek, ökofal) szebbé tételére.
Hulladékgyűjtési programunk és
energiaprogramunk gyakorlati út-
mutatást jelenthet a gyerekeknek a
jelen és a későbbi háztartásaik fen-
ntartásakor. Szabadidős program-
jaink magukba foglalják a jeles
környezetvédelmi napok megélé-
sét, kirándulások, kerékpártúrák
megvalósulását, vetélkedőkön,
előadásokon való részvételt.  Az
egészségtudatos gondolkodás fej-
lesztésével pedig testi és lelki
egészségünket, a helyes táplál-
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Pályázati 
felhívás

Vép Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet önkormányzati
lakás piaci alapon történő bér-
beadására. 
Részletek a https://vep.hu hon-
lapon.           

-önkormányzat-
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A mintegy ötven
vépi család ado-
mányát a helyi
önkormányzat
szállította január
11-én a megye-
s z é k h e l y r e ,
ahonnan a többi
a d o m á n n y a l

Kovács Péter polgár-
mester kezdeményezé-
sére – a Szombathelyi
Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzat és a Szom-
bathelyi Horvátok Egye-
sülete felhívása alapján
– gyűjtést szerveztek
Vépen a horvátországi
földrengés -áldozatainak
megsegítésére. 

Petrinjában és Sisak
városában több száz ház
vált lakhatatlanná, és
mintegy 17 ezren maradtak hajlék
nélkül. Egy kis teherautónyi lisz-
tet, cukrot, tejet, palackozott ás-
ványvizet, toalettpapírt, száraz-
tésztát, konzerveket, pipere- és
tisztítószereket, valamint étolajat
gyűjtöttek össze a vépiek, hogy ez-
zel is támogassák a természeti tra-
gédiában érintett családokat. 

együtt szállították ki Horvát-
országból érkezett kamio-
nok.Az Egyházmegyei Kari-
tász is szervezett Vépen gyűj-
tést, valamint a templomban
is pénzadományozásra hív-
ták a híveket, közölte Iszak-
né Koszorús Judit, a műve-
lődési ház igazgatója. 

–VK

Vépi adomány a horvátországi földrengés 
károsultjainak 

aki szakmai tanácsokkal is ellátta a
vállalkozó szellemű gyerekeket.
Bizony sokszor nehéz volt döntést
hozni! 

Az első korcsoport résztvevői: 

Turay Zalán 1.A
Babai-Mező Abigél 1.E
Bárdi Réka 1.E

Decemberben hozzánk is
megérkezett a Reményik Sándor
Evangélikus Iskola felhívása: „A
szép hagyományt őrizve, ebben az
évben is megrendezzük a Gazdag
Erzsi vers-és mesemondó versenyt,
mely a Magyar Kultúra
Napjához, Himnuszunk
születésnapjához kapc-
solódik”. 
Azonban idén rendhagyó
módon, csak online for-
mában tudtuk megvalósí-
tani az iskolai fordulót,
valamint a továbbjutó
tanulóink sem személye-
sen folytathatják a
versenyt. A korcsoportok
külön-külön mutatták
meg tehetségüket a
zsűrinek: Molnár Kriszti-
na igazgatónőnek, Bándoliné Pájer
Éva igazgatóhelyettesnek, vala-
mint Ágoston Andrea tanárnőnek,

Kéri Máté 2.E
Lajos Nikola Zora 2.E
Polgár Balázs 2.E

A második korcsoport:
Kolcsár Anna 3.E
Páli Mátyás 3.E
Takács Ramóna 3.E
Nagy Regina Anna 4.A

A produkciókat videófelvé-
tel formájában fogjuk eljut-
tatni a versenyt kiíró iskolá-
ba, ezt az érdeklődők a mi
iskolánk honlapján is meg
tudják tekinteni.
Köszönjük minden tanuló-
nak a felkészülést, a peda-
gógusoknak, szülőknek a
segítséget!

-Boldizsár Katalin
alsó tagozatos munkaközösség-

vezető

Gazdag Erzsi vers- és mesemondó verseny  
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Vízkereszt, vagy amit akartok

A karácsonyi ünnepkört Egyhá-
zunk Urunk megjelenésének ünne-
pével zárja. Ezekben a szent
napokban nagyon sok ünnep és
így, a szentmisékben hallott szen-
tírási esemény követi egymást.
Karácsonykor ott időzünk a betle-
hemi jászol mellett Máriával,
Józseffel és a pásztorokkal együtt
imádva az Üdvözítő Kisdedet.
Majd mindjárt másnap Szent Ist-
ván vértanú áldozatára emléke-
zünk, aki elsőként adta életét
Krisztusért. Tovább haladva
előttünk állnak Heródes betlehemi
gyermek-gyilkosságának tanúi, az
Aprószentek. A polgári évet Szent
Szilveszter pápávál zártuk és
adtunk hálát a mögöttünk álló
2020-as esztendő minden kegyel-
méért, majd pedig Szűz Máriával,
mint Isten Édesanyjával kezdtük a
2021. évet.
Vízkereszt ünnepét a régi téli nap-
forduló (tévesen) ünnepéhez igazí-
tották. Január 6-án a napkeleti
bölcsek, vagy, ahogy a népnyelv
mondja: háromkirályok hódolatára
emlékezünk, akik messze keletről,
hosszú hónapokon át utaztak, hogy
a próféciák szerint megtalálják a
Megváltó Gyermeket. Az idei év
abban is különleges volt, hogy sa-
ját szemünkkel láthattuk azt az
asztrológiai együttállást, ahol a
Jupiter és a Szaturnusz ugyanúgy
közelítette meg egymást, mint
ahogy a bölcsek láthatták.
Ehhez az ünnephez több egyházi
hagyomány is tartozik. Mindjárt az
ünnep elnevezése kapcsán, vagyis
a vízkereszt elnevezés abból ered,
hogy a szenteltvíztartóban talál-
ható vizet ezen a napon áldják
meg. Ezt a vizet használják még a
különböző tárgyak megáldásánál
(kegytárgyak, autók, házak, …),
vagy épp halottak beszentelésére.
Nem összetévesztendő a keresztelő
vízzel, amit a nagyszombati litur-
gia keretében szentelünk, és csakis

a keresztelésnél használunk. A
következő hagyomány is a vízhez
kapcsolódik, jelesül a házszente-
lés. Ez az idei évben elmaradt, de
máskor szenteltvízzel hinti meg a
plébános atya otthonainkat és az
ajtófélfára a következőket írja: 20
+ G + M + B + 21. Itt az aktuális
évszámot olvashatjuk és a köztudat
szerint Gáspár, Menyhért és Bol-
dizsár neveinek kezdőbetűit. Ám
az ősibb eredet valószínűsíti, hogy
inkább a latinból származik, vagyis
a „Christus Mansionem Benedi-
cat” – „Krisztus áldja meg e
házat!”.
Itt-ott még szokásban van a
„Háromkirályozás”, amely hason-
lóan a Betlehemezés, a Pásztorjá-
ték vagy a regölés hagyományához
a házaknál keresi fel a híveket, és
köszönti őket a nép nyelvén, fel-
elevenítve a bölcsek hódolatát.
A vízkereszt utáni vasárnap Urunk
megjelenésének ünnepét üli az
Egyház, amely szintén kapcsolódik
a vízhez. Ekkor már a felnőtt, 30
éves Jézus áll elénk, és kezdi meg
tanítását azzal, hogy a bűnbánat
jeleként alámerítkezik a Jordán-
folyó vizében.
Végül pedig majd hallhatjuk az
Evangéliumban a kánai menyeg-
zőről szóló tanítást, ahol ismét fon-
tos szerepet kap a víz. Itt ugyanis
az ominózus lakodalomban elfogy
a bor, ami abban a korban nagy
szégyen volt – ma is. Jézus első
csodatételével siet a násznép segít-
ségére, amikor a vizet borrá változ-
tatja.
Ezek az ünnepeink mind azt igyek-
szenek hangsúlyozni, hogy mind a
Szentírás történeteihez, mind pedig
az Egyház életéhez szorosan kap-
csolódik a víz. Az a víz, amely az
egyik legelemibb anyag a ter-
mészetben, de nélkülözhetetlen
életünkhöz, nélkülözhetetlen hi-
tünkhöz.

Szalay Márton

10 VÉPI

Polgármesteri
napló 

2020.12.08 Bölcsődei kooperá-
ció

TÖOSZ vezetőségi gyűlés 
online

2020.12.10 GAMESZ raktár 
munkaterület-átadás

2020.12.11 Vasivíz-taggyűlés
2020.12.13 Harmadik gyertya a 

főtéri adventi koszorún
2020.12.15 Közvilágítás-
korszerűsítés ügyben egyeztetés
2020.12.17 Bölcsődei kooperá-

ció
2020.12.20 Negyedik gyertya a 

főtéri adventi koszorún
2020.12.21 8:30 Vezetőségi ülés
2020.12.22 8:00 Bölcsődei koo-

peráció
2021.01.05. Vezetői értekezlet
2021.01.06 Bölcsőde kooperá-

ciós megbeszélés
2021.01.05. Vezetői értekezlet
2021.01.06 Bölcsőde kooperá-

ciós megbeszélés
2021.01.12 Bölcsőde kooperá-

ciós megbeszélés
Egyeztetés a gépészben a 
konyhánk leállása miatt
11:00 Koszorúzás a II. 
Világháborús emlékműnél

2021.01.15 Az igazgatási 
munkára pályázók meghallgatása
2021.01.18 Vezetői értekezlet

-pm-
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Egyházközségünk programjai
Február 2-án, kedden Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. Az
este 1/2 6 órakor kezdődő szentmisén tartjuk meg a gyertyaszentelés szer-
tartását és a körmenetet. Szeretettel hívom és várom az ünnepi szent-
misékre a kisgyermekes édesanyákat, különösen azokat, akiknek az
elmúlt esztendőben született gyermekük, hogy a Boldogságos Szűzanya
oltalmába ajánlva megáldhassam őket és családjukat. Február 3-án,
szerdán és február 7-én, vasárnap a szentmisék után, Szent Balázs
püspök és vértanú közbenjárását kérve Balázs-áldásban részesítem a
Kedves Híveket. Február 13-án, szombaton a Boldogságos Szűz Mária
fatimai kérésének eleget téve engesztelő napot tartunk. Igyekezzünk
egész nap böjttel, imádsággal engesztelni Szűz Mária Szeplőtelen Szívét
a bűnökért és megbántásokért! Az esti szentmise előtt 3/4 5 órai kezdettel
rózsafüzért imádkozunk, majd a szentmise keretében ünnepélyes
körmenettel hordozzuk körül Mária Szeplőtelen Szívének kegyszobrát. A
körmenetre gyertyát vagy mécsest is hozzunk magunkkal! Minél többen
halljuk meg Mária kérését, és vegyünk részt ezeken az engesztelő
ájtatosságokon! Február 17-én, Hamvazószerdán megkezdődik a szent
negyven nap, a Nagyböjt, melynek célja Húsvét ünneplésének lelki
előkészítése. Buzdítom a Kedves Híveket, hogy használják fel a negyven
napot a bűnbánatra és a lelki megújulásra! Hamvazószerdán az esti szent-
mise keretében hamuszentelés és hamvazás lesz. Hamvazószerda szigorú
böjti nap! Ez azt jelenti, hogy a 18 és a 60 év közöttiek ezen a napon húst
nem fogyaszthatnak, csak háromszor étkezhetnek és egyszer lakhatnak
jól. Hamvazószerdán és nagyböjt péntekein a hústól való megtartóztatás 
14 éves kortól kötelező! Itt felső korhatár nincs! 
A nagyböjti időben templomunkban minden pénteken 5 órai kezdettel, a
szentmise előtt keresztutat imádkozunk.
Szeretettel hívom a Kedves Testvéreket az imádságos részvételre!

Németh Tamás plébános

Csider Sándor:    
Ha én forrás lennék
Ha én felhő lennék, két hazám is
lenne, 
földről égbe szállnék, onnan le a
földre,
naponta meghalnék és újjá 
születnék,
örökké búcsúznék, örökké
érkeznék. 

Ha napsugár  lennék, szeretni
szeretnék,
bátor esőcseppek szerelmese
lennék,
átölelném őket mind a hét 
színemmel, 
percig élnénk együtt örök
szerelemmel.

Ha víztükör lennék, soha nem
hazudnék,
minden tekintetnek igazat 
mutatnék,  
olyannak láttatnám, amilyen a
lelke,
tükrömben mindenki önmagára
lelne. 

Ha én forrás lennék, azzal nem
törődnék,
kristályos vizemből ki és mennyit
innék,
gyűjteném cseppjeit égnek és a
földnek,
csillapítnám szomját minden
érkezőnek.   

Ha én folyó lennék, csak szabadon
járnék, 
tengerek ölébe önfeledten folynék,
nem volnék birtoka egyetlenegy
tájnak, 
csak az Úristennek és a 
nagyvilágnak.

Ha én harmat lennék, titkokat
őriznék,
minden jót és rosszat tiszta cseppé
szűrnék,
mire kiolvasnád, mire 
megfej-tenéd, 
eltűnnék, de holnap újra 
visszajönnék. 

Törvény a kutakról 
Módosították a vízgazdálkodásról szóló törvényt, amely megoldást nyújt
az engedély nélkül kialakított, mezőgazdasági öntözést szolgáló kutak
helyzetének rendezésére, valamint egyszerűsíti az ilyen kutak nyilván-
tartásba vételét és vízjogi engedélyezését.

Az Agrárminisztérium becslései alapján Magyarországon tízezer és
százezer közé tehető az ilyen engedély nélkül üzemelő öntöző kutak
száma, amelyek a felszín alatti vízkészletek védelmének szempontjából is
kockázatot jelenthetnek. 

A törvénymódosítás célja, hogy megoldódjon az évek óta súlyosbodó
probléma, amelyet az engedély nélkül kialakított kutak jelentenek a
mezőgazdaságnak és a környezetnek.

A január 1-jén hatályba lépett jogszabály alapján az Agrárminisztérium
kútamnesztiát hirdet a korábban engedély nélkül létesített, az első víz-
záró réteget el nem érő mezőgazdasági öntözési célú kutakra: a bejelen-
tésük a Nemzeti Földügyi Központhoz 2023. december 31-éig szankció-
mentes lesz. 

–VK
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Ezt a hobbit annyira kedvelik,
hogy például a vépi versenyzők a
rábatöttösi, csapodi, igali, gyenes-
diási pályán évek óta sikert sikerre

halmoztak. A Hungaroringen pedig

gyors és látványos vezetéssel szó-
rakoztatták a nézőket nagy sikerrel.
Jó szívüket mutatja, hogy a beteg
gyerekek hangulatát jótékony
autóztatással igyekeznek javítani.

Országos első helyek a roncsderbi-bajnokságokon
Fényképeinken látható, hogy az
elmúlt években a csapat tagjai
mennyi kupát és más elismerést
szereztek az egyesületnek. 2018-

ban „széria” kis kate-
góriában országos bajnok
lett Lakatos Róbert és
Barbalits Benjámin.  A
következő évben Hetyei
Patrik lett országosan el-
ső. Sikert sikerre halmoz-
nak, tavaly is első helyen
végeztek speciális Ladá-
ikkal ő és Németh Bertold
is. Nemcsak itthon, ha-

nem horvátországi Santa Domi-
nikai Szilveszter, vagy a Mikulás
Rallyn is rangos helyen végeztek.   

Az egyesület vezetője szerint
annyira ragadós az ilyen autók
iránti szeretetük, hogy a legifjabb
generáció tagjai is versenyezni
akarnak kiskocsikkal. Erre az
ifjúsági kategóriában idén (ha a
veszélyhelyzeti szabályokat felold-
ják) lehetősége is lesz például
Lakatos Marcellnek és Bajdó
Dominiknak.                      -gyz

Évek óta jól szerepelnek a roncs-
derbi-bajnokságokon a vépi
egyesület tagjai. 
Lakatos Róbert alapító tag el-
mondta, hogy a 2017-
ben alapított helyi Speed
Car Autómotor
Sportegyesületnek 17
tagja van. Közülük 14-
en aktív versenyzők is,
akik saját elképzeléseik
szerint alakították ki
azokat a rendszám nél-
küli speciális személy-
kocsikat, melyekkel
dunántúli és országos versenyeken

indulnak. Ezek az Opelek, Ladák,
és Suzukik megfelelő védőfel-
szereléssel és jól gyorsuló moto-
rokkal teljes biztonsággal veszik a
kanyarokat, dagasztják a sarat. 

HORGÁSZVERSENY
A gázszerelők és a vépi pecások immár nyolcadik alkalommal mérték össze tudásukat és szerencséjüket. Ezúttal
a szombathelyi Pontytanyán mindkét csapat 17-17 versenyzője várta a nagy fogást. A kifogott halak
versenyében a vépi horgászok csapata 247,5 kiló, míg a gázszerelők  241,2 kiló halat zsákmányoltak.
Az egyéni verseny alakulását az alábbi eredmények mutatják. Egyéni:
I. hely     ifj. Habda Gábor    79,1 kg Vép
II. hely     Baráth László             41,6 kg Gázszerelő
III. hely     Horváth Károly          39,6 kg Vép
IV. hely     Horváth Márk             39,2 kg Gázszerelő
V. hely     Habda Gábor              26,6 kg Vép
A kiváló idő és a jó hangulat, no meg a szerencse szoros csapatversenyt hozott, szép fogásokkal. Az eseményt
rengeteg családtag szurkolta végig sok vendég részvétele mellett.    - VK
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A téli szünet után a terjedő koron-
avírus-járvány miatt a középisko-
lában az oktatás ismételten a digi-
tális térbe helyeződött át, digitális
tanteremben folytatjuk munkánkat. 
Tanárainknak az E-Kréta, Google
Classroom, Skype, Zoom lett a
munkahelyük.

Az oktatók a munkájukat több-
nyire otthonról végzik, a gyakorlati
oktatás kis csoportokban az isko-
lában folyik, a szigorú járványügyi
szabályok betartása mellett.
Prioritást élvez a végzős tanulók
érettségi és szakmai vizsgákra
történő felkészítése.

Egy kívülálló talán azt gondol-
hatja, hogy az online oktatás a
pedagógusok és diákok számára
kevesebb munkával jár, és egy
kényelmes, könnyű formája a
tanításnak-tanulásnak. Sajnos az
utóbbi időszak online oktatásban
eltöltött tapasztalatai nem ezt
mutatják. A diákok magukra ma-
radtak a monitorral, hiányzik a tel-
jesítményre ösztönző tanári jelen-
lét, az osztályközösség támogató
ereje. 
Az oktatók és diákok részéről
egyaránt sokkal több időt és ener-
giabefektetést igényel, hogy a tel-
jesítményük maximumát adják. 

A kollégák videóanyagokat ké-
szítenek, Skype, Zoom alkalmazá-
sok segítségével webes konferen-
ciát tartanak, amellyel hatékonyab-
bá teszik a tananyagok elsajá-
títását. 

Képünkön Somogyi Bálint 12/C

osztályos mezőgazdasági gépész-
technikus. A tanulóink többsége
gond nélkül használja a digitális
teret tanulásra, de komoly figyel-
met kell fordítanunk a lemaradó,
nehéz helyzetben lévő diákok
megsegítésére.

Sajnos az online térben keve-
sebb az információ a diákokról,
nem tudjuk, hogyan telnek a nap-
jaik, mi történik velük, hogyan
birkóznak meg azzal a sok
tananyaggal, amit naponta 4-5
pedagógustól kapnak. A tájékoz-
tatásban különösen nagy szerep
hárul az osztályfőnökökre, akik
mindennapi oktatói munkájuk mel-
lett a tanár-diák kapcsolattartást
koordinálják, és a szülőket tájékoz-
tatják

A diákok szemszögéből nézve
sem egyszerű a helyzet, gyakran

tanácstalanok, elkeverednek a
tananyaghalmaz útvesztőjében. 
A tanuláshoz való hozzáállás is
nagyon változatos. Már azt is pozi-
tívumként könyvelhetjük el, hogy
a munka folyamatos, és ennek a
diákok aktív szereplői.

Azok a diákok, akik kevésbé
motiváltak, és úgy érzik, hogy ma-
gukra maradtak a tananyaghalmaz
elsajátításában, nagyon hálásak a
támogató tanári segítségért, biz-
tatásért.

Hamarosan itt a félév, a diákok
megkapják a félévi értékelést. A
körülményeket figyelembe véve
igyekszünk reálisan értékelni.
Azoknak a diákoknak, akiknek
szükségük van a támogatásra, kis
csoportokban biztosítjuk a szemé-
lyes jelenléti oktatást. 

Az elmúlt időszak online oktatásá-
nak ideje alatt sok tapasztalattal
gazdagodtunk. Ami azonban min-
denképpen pozitív hozadéka a dig-
itális oktatásnak, hogy meg kellett
tanulni diáknak és tanárnak
egyaránt, hogy a sikeres oktatás
nem nélkülözheti az együtt-
működést, egymás segítését, a
bizalmat és az érzelmi intelligen-
ciát.   

Savanyó Ferencné
szakmai igazgatóhelyettes

Az online oktatás kihívásai 
a Kisalföldi ASzC Vépi Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola Kollégiumában

A HATOS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJAI:

• Február 4. – Félévi nevelőtestületi értekezlet /13.45-ig lesz iskola/

• Február 5. – ISKOLAI FARSANG – Tanítás nélküli munkanap – DÖK NAP /osztályszintű megrendezéssel/

• Február 11. – Szülői értekezletek online formában

• Február 25. – A kommunista és egyéb diktatúra emléknapjára emlékezünk történelemórákon
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Foci: ígéretes az utánpótlás-nevelés
U14
Létszámgondokkal küzdöttünk a bajnokság elején, ebből kifolyólag nehéz szezonra számítottam, mivel tartalék
játékosunk sem volt, egy-egy betegség könnyen közbeszólhatott volna. Ennek ellenére remek teljesítményt nyúj-
tottak a gyerekek, még ha a végeredmény nem is mindig ezt sugallja. Ebben a korosztályban meghatározó
tényező a fizikális különbség, így számomra jó eredmény, ha az edzésen gyakorolt játékok mérkőzésen is
előjönnek, nem mellesleg a srácok tudják, a jó játékban ott rejlik a jó eredmény!  Minden játékosommal
elégedett vagyok, mivel a heti két edzés, egy bajnoki mérkőzés mellett többen az U16-os csapatban, többen
pedig a hétvégi Bozsik-tornákon is kiválóan szerepeltek!
U16
Akárcsak a fiatalabb korosztályban, itt is heti két edzésen vettek rész a gyerekek, sőt vannak, akik az U19-es
csapat edzéseit is látogatják vagy éppen meghatározó játékosai. Ebben a korosztályban már a jó játék mellé
nyerni is meg kell tanulni, amivel némi hiányérzetem van, mivel sokáig dobogóesélyesek voltunk, ami a
képességeik alapján a csapatban benne van, de 1-2 váratlan vereség közbeszólt. Mindent összegezve eredményes
fél szezonon vagyunk túl. Mindkét csapatomban vannak olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékosok, akik
az idősebb korosztályban is szerepet kapnak, és mi lehetne nagyobb eredmény számomra, mint látni, hogy azok
a gyerekek, akik mellettem nőnek fel és velem dolgoznak, egyszer a vépi felnőtt csapatban kapnak lehetőséget,
vagy éppen magasabb osztályban. Az idén például a Vép felnőtt csapatában bemutatkozó ifjúsági játékosok:
Pogácsás András, Cseresznyák Adrián, Szijártó Bálint Dancs Zoltán edző

Árok, árok, de mély (?) árok…
Sokan nem tudják, de még mindig hatályos az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet. Ez a rendelet foglalkozik
az ingatlanok és közterületek tisztántartásával is. A lakosságot érintően az alábbi előírásokat tartalmazza:
Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is
van, az úttestig terjedő teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (behajtók), továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület
tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Sajnos azt tapasztaljuk, hogy sokan elfelejtik ezt a kötelességüket, és az évek során feltöltődött árkok rendbetételét
nem végzik, végeztetik el. Az árok nem feltétlen arra szolgál, hogy a csapadékvizet elvezesse, hanem feladata az is,
hogy a környezettől mélyebb kialakítása miatt a keletkezett csapadékvizet összegyűjtse, és a talajba elszivárogtassa.

Fontos, hogy az utcában ez az árokrend-
szer folyamatos legyen, mert ennek hiá-
nyában az összegyűlt csapadékvíz elosz-
lása nem lesz folyamatos, hanem egy-
egy ingatlan előtt feltorlódik, esetleg ki is
önt. Ezeken a helyeken a szivárgás meny-
nyisége megnő, ami akár az épületek
alapjainak, falszerkezeteinek stabilitását
is veszélyeztetheti. Azok tehát, akik az
árkokat, átereszeket nem tartják meg-
felelően karban, számítsanak rá, hogy
ezek elvégzésére figyelmeztető felszó-
lítást fognak kapni. A kötelezettség elmu-
lasztása esetén az önkormányzat a mun-
kákat elvégezteti, és annak költségeit az
ingatlantulajdonos felé érvényesíti!

-önkormányzat-
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