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Járvány: tartani kell a
szabályokat

Magyarországon több mint 300 ezer legalább egyszer
beoltott és 383 ezer beazonosított fertőzésen átesett em-
ber van jelenleg. A gyógyultak száma több mint 296
ezer, de a fertőzések száma újra emelkedni kezdett, ezért
továbbra is tartani kell a szabályokat – mondta Orbán
Viktor miniszterelnök február 12-én reggel a Kossuth
Rádióban. A számok Európa-szerte romlanak. 

A szakértők szerint a háttérben a vírus angol mutá-
ciójának magasabb elterjedtsége állhat, de ebben még
van bizonytalanság – tette hozzá a kormányfő. A szak-
emberek szerint minden lazítás a járvány újbóli fellán-
golását okozná. A szabályokon enyhíteni tehát nem
lehet, így a hatályban lévőket meghosszabbítják március
1-jéig. Minden olyan vakcinát engedélyeznek Magyar-
országon, amellyel legalább egymillió embert már be-
oltottak a világban, de a használatuk előtt itthon is meg-
vizsgálja azokat az NNK. 

– Ha addig fegyelmezettek vagyunk, húsvétra biztosan
könnyebb lesz az életünk – vetítette előre már korábban
a lazítás első időpontját Orbán Viktor a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara „Gazdasági Évnyitó” című
rendezvényén, ahol bejelentette a gazdasági újraindítási
akcióterv részleteit.  A miniszterelnök szerint március
15-ére minden olyan 60 év feletti magyart beoltanak, aki
regisztrált. A magyar kormány is bevezet oltási igazol-
ványt, lefolytatták ezzel kapcsolatban a belső vitákat,
erősítette meg Orbán Viktor. 

Felújították a város
buszváróit

Igencsak ráfért a felújítás a város 9 autóbuszvárójára.
Hasznosságuk és szép kivitelezésük emeli a környezet
minőségét, javítja a településképet, és természetesen
védi az autóbusszal közlekedőket az időjárás sze-
szélyeitől. A beruházás során 4 új buszváró is felépült
ott, ahol eddig még nem volt. 

Az elhasználódott és műszakilag elavult szerke-
zetek újjáépítésére az önkormányzat tavaly kötött
szerződést a budapesti székhelyű Publimont Hirde-
tésszervező Kft.-vel, melynek munkatársai határidőre
elkészítették és felszerelték az új, egységes kivitelű és
tetszetős utasvárókat a városon körbe, az Alkotmány
utcától a Kolozsvár útig és vissza.

Az új buszvárók korszerű, esztétikus, időjárásálló

fém szerkezetű építmények, amelyek hővédő tető-
üvegezéssel vannak ellátva. A várókban fa ülőpad is
található. Ez a szerkezet a Publimont saját fejlesztésű,
modulos rendszerű terméke, amely a helyszín adottsá-
gai és az utazóközönség igényei szerinti méretben var-
iálható.

A cég magára vállalta a beruházás és a későbbi
karbantartás költségeit, cserében viszont jogot szerzett
arra, hogy az utasvárókban elhelyezett reklámfelü-
leteit a szerződés ideje alatt hasznosítsa. A fentiek ér-
vényesítésére szolgáltatási szerződést kötöttek az
önkormányzattal. 

A megállapodás példa arra is, hogy veszélyhely-
zetben, aminek következtében az önkormányzat
bevételei csökkennek, fel lehet kutatni olyan módsze-
reket, melyek nagyobb ráfordítások nélkül elősegítik a
város közfeladatainak fejlesztését.                   - gyz   

2. Fánksütő verseny •   4. Ökoiskola  •   8-9. Farsang •   10. Gépjárműadó   •   12. Iskolai félév

Főgyógyszerész: az oltásoktól nem kell félni!
- A járvány kezdete óta próbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a betegek, vásár-

lók és a dolgozók is minél nagyobb biztonságban legyenek, mondta dr. Németh Ákos, a Salvator
Patika vezetője (kép). – Nagyobb üvegfalat szereltettünk fel, rendszeresen használjuk a száj-
maszkot, gyakran fertőtlenítünk és szellőztetünk, emellett nem közösen, hanem egyénileg
étkezünk, kávézunk. Így szerencsére eddig sikerült elkerülni, hogy többen megbetegedjenek, és
a patikát be kelljen zárni. 
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A fertőzés szempontjából a gyógy-
szertári dolgozók is nagy veszély-
nek vannak kitéve, így a többi
egészségügyi dolgozóval egyetem-
ben mi is részesültünk már az ol-
tásból. Február 1-jén megkaptuk a
második oltást is, így már védett-
nek minősülünk, és így jóval ki-
sebb valószínűséggel fogunk meg-
betegedni és kevésbé fogjuk továb-
badni a vírust. Az oltás beadása
könnyen ment, az első után enyhe

csak úgy lesz elérhető, hogy előtte
bevizsgálják és engedélyezik. Je-
len állás szerint csak a védőoltás
tud nekünk abban segíteni, hogy
visszatérhessünk normális éle-
tünkhöz. Mindenkit arra biztatok,
hogy regisztráljon, és kérje az ol-
tást. Az oltásokkal kapcsolatban is
szívesen nyújtunk segítséget pati-
kánkban.         

- Dr. Németh Ákos, 
a Magyar Gyógyszerészi Kamara 

Vas Megyei Szervezetének Elnöke

Fánk viccek
Cukrászdában: - Elnézést höl-
gyem, fánk van? - Fánk az nincsen,
de bokrunk az van!

Két fánk beszélget.
- Képzeld, felvételiztem az egye-
temre.
- És felvettek?
- Hülye vagy? Egy fánkot?

Viccek

fájdalom jelentkezett a beadás
helyén, második alkalom után csak
ketten tapasztaltunk hidegrázást,
levertséget, megfázásos tüneteket,
ami várható is volt. Ez is csak egy
napig tartott, és még mindig jobb,
mintha a vírus döntött volna le a
lábunkról több hétre, és hónapokon
keresztül azon kellene izgulnunk,
hogy a későbbi Covid-szövődmé-
nyek nem fordulnak-e elő. Az oltá-
soktól nem kell félni, mindegyik

Főgyógyszerész: az oltásoktól nem kell félni!

Ha már nem lehetett igazi, vagyis
hagyományos nagy farsangot ren-
dezni februárban, legalább a tava-
lyi feelingje maradjon meg ben-

nünk. Vagyis legyen fánksütő
verseny, ki-ki otthon, a kony-
hájában végezve a munkát. – Így
ötölték ki amolyan pótfarsangi
mutatványként a művelődési ház

és Lőrinc – apácafánk
Szilágyi Ágnes és Erik – csöröge-
fánk
Sági Józsefné – gurulós fánk
Góczán Nóra – karamellás és
vaníliás fánk
Horváth Dóra – masnis fánk
Kiricsi Miklósné – szalagos fánk

A szakértő, közönséget is rep-
rezentáló zsűri nem is tudott dön-
teni, melyiket minősítsék a leg-
jobbnak. Kóstolták, csodálták min-
degyiket. Bölcs döntésként a fán-
kok sokfélesége miatt, és mert va-
lamennyi rendkívül finom volt, az
összes versenyzőt díjazásra java-
solta.

Az internetes, kóstolásmentes 
szavazás győztese a karamellás
fánk. A közönségdíj így Góczán
Nóráé lett.
A rendezvény a nehéz idők mű-
sorához illőn valódi élménnyé vált.
Köszönjük a szervezőknek és a
fánksütő mestereknek.       - gyz                    

munkatársai valóságosan, az im-
már egy éve csak „online” módon
szervezett rendezvények közé. 

A gondolatot tett követte, majd
amolyan felhívás
keringőre mód sze-
rint idősebbek, fia-
talabbak, sőt egy
család négy tagja
is kötényt kötött,
lisztezett, gyúrt,
majd ízesített a
saját konyhájában.
S lám Beke-Tolnai
Reni képei szerint
fánkcsodák szület-
tek a gondos kezek
nyomán. Lett is
hétféle ínyencség:

vaníliás, karamellás, csöröge-,
apáca-, masnis, gurulós és szalagos
fánk.

A fánkverseny résztvevői:
Gombás Marcell, Botond, Kristóf

Fánksütő verseny nem online módra 

folytatás az 1. oldalról
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folytatás az 1. oldalról

Járvány: tartani kell a szabályokat
A szórakozóhelyek újranyitása
kapcsán korábban elhangzott:
fontos, hogy óvatos és szakaszos
újranyitásra kerüljön majd sor. Ha
a trendek folytatódnak, akkor a ter-
vek szerint két ütemben, március
elejétől és április elejétől részleges

Pályázat
Vép Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet a tulajdonában ál-
ló 782. hrsz. alatti kivett be-
építetlen terület haszonbérletére.
Részletek a www.vep.hu hon-
lapon.

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

nyitásra sor kerülhet. Február 1. és
május 31. között az állami és önkor-
mányzati ingatlanok után nem kell
bérleti díjat fizetni az éttermeknek,
kávézóknak, konditermeknek.              

-VK

Vépi helyzetkép
Máskor ilyenkor már ezerrel
dübörögött a farsang, bál bált
követett, és csak kapkodtuk a
fejünket, hogy melyik az, ame-
lyiket kihagyhatjuk anélkül, hogy a
meghívókat megsértenénk. Az idén
nem. Február 1-jén és 15-én meg-

tartottuk kéthetenkénti vezetői
megbeszélésünket (kép), ahol az
alábbi lényegesebb témák merül-
tek fel:  

Városunkban a legutolsó ismert
adat szerint egy fő külföldről érke-
zett személy van karanténban. A
buszvárók elkészültek. A sportpá-
lyánál a régi szerkezetet is meg-
hagytuk. Átalakítás után kerékpár-
tároló célra hasznosul.

A múlt héten az iskola egyik
osztálya digitális oktatásra állt át,
de ez csak a hét végéig tartott. A
következő hétfőn visszatértek ők is
a normál oktatásra.

Az iskolai farsangot osztályke-
retben a hónap közepén tartották.
Kiosztásra kerültek a félévi bizo-
nyítványok. Az iskolai átlag rop-
pant jó eredményt mutat: 4,18
GRATULÁLUNK!
Az iskolában és az óvodában is sok
volt az influenzás, megfázott, be-
teg gyerek. Az óvodában 15-én 99

elérhető igényfelmérési lapot. Ez
egyelőre csak azt a célt szolgálja,
hogy induláskor mennyi gyerekre
számíthatunk.

Tapasztalom, hogy a napsütéses
hétvégéken egyre többen tesznek
hosszabb-rövidebb sétát a város
utcáiban. Ez nagyon egészséges és
jó gyakorlat, de igyekezzünk elke-
rülni a nagyobb létszámok találko-
zását, védekezzünk, hisz a veszély
még nem múlt el. Nem szeretnénk,
ha a második hullámot egy har-
madik követné.

Vigyázzunk egymásra, tartsuk be
a megelőzés szabályait. A vakcina

elfogadásával tegyük védetté
magunkat és a közösséget.            

– Kovács Péter 
polgármester

gyerekről gondoskodtak.
Az oviban február 11-én, csütör-

tökön öltöztek jelmezbe a gye-
rekek, ott is szigorúan csoporton-
ként. Pénteken nevelés nélküli
munkanapot tartottak az óvo-
dapedagógusoknak.

Köszönjük az óvodá-
ba, iskolába eljuttatott
adományokat. Gyűjtést
szerveztek a labdarú-
góink és az önkor-
mányzat dolgozói is az
édesanya nélkül ma-
radt kisgyermek és
családja segítésére. Az

összegyűlt adomány átadásra
került. A kultúrház március 1-
jéig még biztosan zárva lesz.
Online módon igyekeznek
segíteni a kultúra iránt érdek-
lődőknek. Már többen igénybe vet-
ték, de továbbra is lehet az intéz-
mény segítségével regisztrálni a
vírus elleni védőoltásra.

A bölcsődénk építése ütemesen
halad. (Képek) Kérjük azokat a vépi
szülőket, akik a szeptemberi indu-
láskor szeretnék gyermeküket itt
elhelyezni, töltsék ki és juttassák el
hozzánk, a vep.hu honlapunkon

Álláshirdetés
„Vép Város Önkormányzat
GAMESZ pályázatot hirdet kar-
bantartó munkakör betöltésére.
Részletek a https://kozigallas.gov.hu 
és a www.vep.hu honlapokon.

Vép Város Önkormányzat GAMESZ
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Örökös Ökoiskola címet kaptunk
Iskolánk, a Kisalföldi ASzC Vépi
Mezőgazdasági Technikum, Szak-
képző Iskola és Kollégium Örökös
ökoiskola lett az idei tanévtől. A
mezőgazdasági szakmák elvá-
laszthatatlanok a környezettől. 

Évek óta kiemelt nevelési terü-
let iskolánkban a környezeti neve-
lés, pedagógiai programunk mél-
tón képviseli a fenntarthatóságra
nevelés célkitűzéseit. 

Elsődlegesen az oktatói tevé-
kenységben jelenik meg a tanórá-
kon, de intézményi szintű dön-
téseknél is fontos szempont. A be-
szerzések során a takarékoskodás-
ra helyezzük a hangsúlyt. Energia-
takarékoskodás motiválta a napele-

meg a patakok szennyezettségét.
Versenyek, vetélkedők büszke

résztvevői vagyunk. A víz világ-
napján a Vasivíz Zrt. által szerve-
zett programokon, versenyen is
részt veszünk évről-évre. Somogy-
zsitfán minden évben sikerrel
szerepelnek szakgimnazistáink a
természetismereti vetélkedőn, fo-
tópályázaton. 

A helyi művelődési házban
minden évben az Országos Könyv-
tári Napok keretében az Öko
vetélkedőn kollégista tanulóink és
a helyi általános iskolások mér-
kőznek meg. 

Iskolán belül is vidám prog-
ramokat szervezünk: pl: ter-
mészettudományos délután, hul-
ladékcsökkentési témahét, füst-
mentes nap, fenntarthatósági té-
mahét. Igyekszünk ezekbe a prog-
ramokba bevonni városunk, kör-
nyezetünk megismerését is. 

A tangazdaságban számos
kísérlet zajlik, amelyek a fenn-
tartható gazdálkodást támogatják
pl.: mikroalgák használata szán-
tóföldi növényeknél, mulcsozás a
kertészeti kultúráknál, precíziós
technológiák. 

A környezeti nevelés a kol-
légista tanulók mindennapjaiban is
megjelenik. Az osztályközösségek
kirándulásain, az erdei iskola tábo-
rokban Magyarország gyönyörű
tájaira kalauzoljuk el tanulóinkat.

Az elmúlt 9 évben, amikor
ökoiskolaként tevékenykedtünk,
rengeteg programot valósítottunk
meg. 

Sok tervünk vár még megva-
lósításra a következő években is,
amelyekkel igazolhatjuk majd,
hogy érdemesek vagyunk a jövő-
ben is e kitüntető címet viselni.

Fazekasné Marton Mónika
ökoiskola-felelős

mek telepítését is, amely iskolánk
áramellátását biztosítja. Fontos,
hogy csökkentsük a hulladékok
mennyiségét. Szelektív hulladék-
gyűjtő sziget található a folyosó-
kon és az iskola területén is. A tisz-
títószerek kiválasztásánál környe-
zetbarát szereket használunk. 

Büfénkben a fiatalok egészsé-
ges ételeket és italokat fogyaszt-
hatnak. A korábbi években számos
olyan programban vettünk részt,
amely az ökoiskola koncepciót
támogatja. Minden évben részt
veszünk az országos TE SZEDD
hulladékgyűjtési akcióban. A
BISEL program során a vízi élő-
lények vizsgálatával állapítottuk
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Vépész Technokraták a Junior Bajnokságban
A Mezőgazdasági Eszköz- és
Gépforgalmazók Országos Szövet-
sége az idei tanévben a 9. évfolya-
mos diákok részére meghirdette a
Legyél Te is agrárgépész! Junior
Bajnokságot. Iskolánk, a Kisal-
földi ASzC Vépi Mezőgazdasági
Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium képviseletében a 9. C
osztály mezőgazdasági gépész-
technikus csapata indult.

A verseny 8 fordulóból állt,
melyek során többek közöttt ripor-
tot kellett készíteni olyan felsőbb
éves diákokkal, akik már az agrár-
gépész hivatást választották, illetve
olyan mezőgazdasági szereplővel,
aki évek óta ebben a szakmában
dolgozik. A csapatmunka ered-
ményeként az eredeti változatra
szinte a megszólalásig hasonlító
Dutra 4400-as traktormodellt állí-
tottak össze, (Kép) valamint
hangulatos Halloween jelmezes és
karácsonyi díszbe öltöztetett erő-
gépekkel is fotózkodtak. Fantázi-
ájukat megmozgatva design fotót
alkottak a jövő mezőgazdaságáról,
illetve a versenysorozat záró for-
dulójában az MKB Pénzügyi
Csoport kérdéssorát töltötték ki a
diákok közösen, internetes felü-
leten.

vácsolódtak, élményeket gyűjtöt-
tek, jó hangulatban az érdek-lődési
körükbe tartozó, értelmes szakmai
kihívásokat teljesíthettek.  

Pathy Antal oktató

Az első négy feladatot még a jelen-
léti oktatás során oldották meg,
majd a novemberben digitálisra
váltó oktatásban is versenyben ma-
radva sikerült a 4. helyen végeznie
csapatunknak. A megmérettetés
során a diákok igazi csapattá  ko-

Vadvirág óvoda:
példás összefogás

Január közepén sajnálatos esemény történt az egyik
óvodás kisgyermekkel: tragikus hirtelenséggel
elveszítette édesanyját. Mindenki hitetlenkedve
fogadta a rossz hírt, de az első megrázkódtatás után az
emberekben a részvét mellett a segíteni akarás is
megjelent. A Szülők kezdeményezésére óvodánk
gyűjtést szervezett. Az adománydobozba mindenki
név nélkül helyezhette el a segítésre szánt összeget.
Az összegyűlt adományokat az óvoda vezetője átadta
az édesapának, aki könnyeivel küszködve köszönte
meg a segítséget. 

-  APK

Kék hírek
Az elmúlt időszakban a vépi körzeti megbízottak
két férfivel szemben indítottak eljárást, akik
megszegték a kijárási korlátozást. Egy másik férfi
és egy nő pedig figyelmen kívül hagyta a
„Megállni tilos” jelzőtáblát, ezért a helyszínen
megbírságolták. Egy személygépkocsit vezető férfi
ellen szabálysértési eljárást indítottak, mert
engedély nélkül vezetett.              – Vépi kmb

Véradás lesz
Március 29-én véradást tartunk 16 órától 19 óráig a
Vépi Művelődés Házban! Kérünk mindenkit, aki
csak tud, jöjjön el, hogy minél több embertár-
sunkon lehessen segíteni! 
Köszönettel várjuk a jelentkezőket!          -Vali
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Ha megváltoztak a feltételek,
találd ki, hogy miként tudod tel-
jesíteni feladataidat – ez adta a

mottót arra, hogy idén is méltón
ünnepeljük meg a Magyar Kultúra
Napját Vépen. Nekem is beugrott,
hogy évekkel ezelőtt Jordán Ta-
más, a Nemzet Színésze – nem
mellesleg Kossuth díjas, a szom-
bathelyi Weöres Sándor Színház a
napokban 13 év után elköszönt igaz-
gatója – már évtizede is sok száz
diákkal mondatott szabadtéren ver-
set. 

Miért ne lenne ez a módszer ma
is jó arra, amire korábban Vépen is
volt már példa, hogy közös vers-
mondással
t i sz te leg-
jünk Köl-
csey Fe-
renc előtt,
aki 1823.
január 22-
én, Csekén
fejezte be
első nem-
zeti versün-
ket, a nem-
zet Him-
nuszát.

A világ-
válság miatt Iszakné Koszorús
Judit, a helyi művelődési ház
vezetője és munkatársai meg-
szervezték a közös tisztelgést, a
versmondásnak azt a kollektív for-
máját, ami kinek-kinek az ott-

honában, az óvodában, iskolában,
az idősek klubjában éppúgy hang-
zott el, hogy arról fényképek és

videó is készüljön.
Ebben a munkában

nagy szerepe volt Iszak
Dánielnek, aki a Nem-
zeti Művelődési Intézet
vasi munkatársaként egy-
beszerkesztette a felvé-
teleket, a videót, ami
méltón őrzi a nemes tö-

rekvés megvalósítását.
A videó valósággá tette azt,
amit máskor egy helyszí-
nen egyszerre sokan láthat-
tak, hallhattak. Ezúttal tehát
„élőben” – óvodában, iskolában,

gyógyszertárban, kinek-kinek la-
kásán, munkahelyén szólt a nem-

zet himnusza egy-két diák, cso-
port, család szájából vagy éppen
Kovács Péter polgármestertől

vagy Dömötör Gábor képviselő
otthonából.  

Ilyenkor sajnáljuk, hogy nem
„hangos” az újság. Köszönet min-
den résztvevőnek, akik haza- és

költészetszeretetüket ezúttal is
bizonyították. (Képeink)        -gyz

Kétszázötvenen szavaltak a magyar kultúra napján
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Ha kisléptekben is, de folytatódik a
tervszerű építkezés a vépi Gamesz
területén. A leendő munkacsarnok
célja, hogy megfelelő, az időjárás
szeszélyeinek ellenálló tárolást
tudjanak biztosítani azoknak a
gépeknek, berendezéseknek,
melyekkel a város üzemeltetését,
karbantartását végzik a szakem-
berek. Ne a szabadban kelljen áll-
nia a traktornak, más járműveknek,

pótkocsinak vagy fűnyíró gépek-
nek.

A Gamesz jelenlegi központjá-
val összekötött épület egy 60 négy-
zetméteres zárt és nyitott színből,
gépkocsitárolóból áll. Az épület-
ben a dolgozók is megfelelő szo-
ciális és étkezőhelyet kapnak. A
mintegy 15 millió forintba kerülő
beruházás építésére a helyi Geomé
Kft. kapott megbízást. Varga Elek,

a helyi kivitelező cég vezetője
elmondta: a hőszigeteléssel ellátott
acélszerkezetes és lemeztetős bo-
rítású tároló építését december-
közepén kezdték meg, és május
közepén fejezik be. Ezzel hosszú
távon megoldják a mindennapi
városgazdálkodási munkálatok
elvégzéséhez szükséges beren-
dezések sokoldalú védelmét.     

- gyz    

Eszköz- és géptároló munkacsarnok épül

sére jött létre. A lakópark elkészültekor
nem szűnt meg, az önkormányzat tovább-
ra is fenntartotta városszépítési feladatok
ellátására. Így elsőként a Széchenyi téren
lévő Mária-szobor felújításához az ala-
pítvány felhívására 2019-ben több mint
másfél millió forint gyűlt össze felajánlá-
sokból. A szobor felújítása elkészült. Most
nyilván új feladatokat tűz ki maga elé
Varga Elek, aki nagy várakozással és tett-
rekészséggel áll a tennivalók elé, közölte
lapunkkal. Jó erőt és egészséget kívánunk
neki olvasóink nevében is.               - gyz

Kajcsos György váratlan és nagyon fáj-
dalmas halálával új elnököt kellett
választani a Vép Fejlődésért Közalapít-
ványnak, közölte Kovács Péter polgár-
mester. Az új vezető Varga Elek (kép)
lett, aki mostanság tájékozódik a 2005-
ben létrehozott szervezet feladatairól,
anyagi helyzetéről, közölte érdeklődé-
sünkre a városban elismert vállalkozó,
aki társadalmi munkában eddig  is sokat
tett a Vépért.

Emlékezetes, hogy az alapítvány a
Kodály utca és környéke közművesíté-

Új elnöke van a Vép Fejlődéséért Közalapítványnak

Iparűzésiadóelőleg-csökkentés 
lehetősége a vállalkozásoknak

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.)
Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vál-
lalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a
Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet sze-
rinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes
esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot
tesznek.
A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot
kellett tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye sze-
rinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívántak az adófelezés
lehetőségével. 
Az említett nyilatkozat (2021NYHIPA) kizárólag az állami adó- és
vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság
által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.
A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével a vál-
lalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozat-
hozatal nélkül csökkentjük.

- Vépi Közös Önkormányzati Hivatal-

Csider Sándor:
Várj türelemmel
Nyílik a virág, ha fák rügyeit  
szeretve érinti szelíd sugár, 
nedű kering az éledő ágban, 
bimbókat csókol apró bogár. 

Lelkem házán
Lelkem házán a versek
lelkedre nyíló ablakok,
nézz be a legszebb szobába,
magadét megtalálhatod.

Vicc
- Képzeld, megszűnik az
APEH.
- Kaptam egy levelet tőlük, az
volt ráírva: “Utolsó fel-
szólítás”.
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9 órától pedig megkezdődött az
osztályok játékos vetélkedője, ahol
egy csokitorta volt az első díj,
melyet az Édes Otthon Cukrászda
és Kávézó ajánlott fel a

gyerekeknek.
Mindenki kive-

hette a részét a
feladatok meg-
oldásából, hiszen
az egész osztály
közös tudása,
ügyessége és
szerencséje is
kellett ahhoz,
hogy győztese-
ket hirdessünk.

Aki alkotni
szeret, lufifejet és farsangi masz-
kot készíthetett, míg a többiek vic-
ces, tréfás feladatokat oldottak
meg.
Zenélni kellett az osztályteremben
található tárgyakkal, szoborcsopor-
tot alkotni, vagy éppen egy ször-

Hatos-farsang másképpen
nyecskét 5 lábbal és 6 kézzel.

Megkérdeztük, kik az osztályok-
ban a legtöbb gombbal, legtöbb
színű ruhával rendelkezők és ki
tudja a legviccesebb arcot vágni. 

Iskolánk farsangi bohóca pedig
elveszítette a kalapját, melyet az
osztályoknak kellett időre meg-
keresni – kisebb-nagyobb sikerrel,
de ez is megtörtént. 

Az idén is voltak bátor jelmez-
beöltözők, akik most is megmutat-
hatták, milyen jelmezt választot-
tak, és ezért csoki jutalmat kaptak.
A visszajelzések alapján így is
nagyon jól sikerült a farsang, és a
diákok jól érezték magukat.

-Saly Rita Veronika, 
DÖK felelős pedagógus, felső tagozat. 

Fotó: Reiner Dóra

Február 5-én délelőtt rendeztük
rendhagyó módon a felső
tagozatosok farsangját.
A diákok osztályfőnökük segít-
ségével osztályprogramokat szer-

veztek. Voltak, akik táncot tanul-
tak, filmet néztek, beszélgettek és
játszottak közösen szabadon. 

A szülői munkaközösség jó-
voltából ropogtatnivalót is kapott
minden osztály a sütik és az üdí-
tőitalok mellé. 

jutalmazhattuk a legötletesebb jelmezeket. A szám-
talan szülői felajánlásnak, valamint a tombolajegyek
vásárlásából összegyűlt összegnek hála a legjobban
várt esemény, a tombolahúzás is megvalósulhatott.
Nagy tisztelettel köszönjük a szülői közösségnek a
felajánlott tombola-ajándékokat. Nagyon köszönjük
Szép Krisztinának a büfés ajándékkuponokat.

Köszönöm Szőllősi Melindának a rengeteg segít-
séget. Végül minden kisgyermek nevében köszönöm
a kedves szülők tombola-felajánlásait.

Tancsics Anett
DÖK felelős pedagógus – alsó tagozat

Covid-télbúcsúztató
Fergeteges hangulatú farsanggal búcsúztattuk az
általános iskola alsó tagozatában az idei covid-telet.
Február 5-ét megelőzően már karneváli hangulatot

varázsoltak az osztályok a termekben, folyosón. A
pénteket nagy izgalommal várta minden jelmezes kis-
diák és pedagógus. Ugyan a járványhelyzet ezt a prog-
ramot is egy kicsit újraterveztette, de semmiről nem
kellett lemondanunk, csak kicsit átalakítanunk, osz-
tályszintre szerveznünk. 
A Tudás Fája Közalapítványnak köszönhetően idén is
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illetve tündérek
világát idézte,
megvalósításuk a
szülők kreativi-
tását tette próbá-
ra. 

A járványhely-
zet miatt a közös

A Vadvirág alapfokú művészeti
óvodában február 11-én, csütör-
tökön tartottuk farsangi mulatsá-
gunkat. Minden kicsi és nagy izga-
tottan készülődött, várta a jelmez-
bál napját. 

A jelmezek változatossága, ötle-
tessége a mesék és szuperhősök,

tánc és mulatság elmaradt, de cso-
portokon belül jelmezverseny,
ügyességi versenyek és tombola is
színesítette a délelőttöt. 

A zene, tánc állandó kelléke a
farsangnak, a gyerekek felszaba-
dultan, önfeledten mulattak, és ter-
mészetesen az eszem-iszom sem
maradhatott el. Képünkön a búza-
virág és a pipitér csoport. Fotó Viki
és Klaudia óvónéni.         – APK – 

Óvodai farsang: kiscsoportokban állt a bál 

Tisztelt kisgyermekes szülők!
Városunkban nemsokára elkészül a bölcsőde, amely várhatóan 2021. szeptember 1-jétől megnyitja kapuit.

Előzetes bölcsődei igényfelmérést végzünk a vépi 20 hetes–hároméves gyermekek szülei körében. Jelentkezési
szándékukat a „Bölcsődei igényfelmérő lap” kitöltésével tehetik meg, mely a Vépi Közös Önkormányzati
Hivatalban kérhető, illetve letölthető a www.vep.hu oldalról.

Kérjük, hogy a kitöltött igényfelmérő lapokat 2021. március 31-ig aláírást követően, szkennelve vagy fénykép
formájában küldjék el az info@vep.hu email címre, vagy dobják be a Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
bejáratánál található postaládába.

Tájékoztatom Önöket, hogy a nyilatkozat kitöltése előzetes
igényfelmérést szolgál, kitöltése nem keletkeztet beíratási és Vép
Város Önkormányzata részéről ellátási kötelezettséget.

Felhívom figyelmüket, hogy a vépi bölcsőde megnyitása után önkor-
mányzatunk a más településen igénybe vett bölcsődei ellátás után
hozzájárulást nem fizet.

A nyilatkozat kitöltésével az önkormányzat feladatellátásának
megszervezését segíti elő.               
Köszönettel:   Kovács Péter polgármester
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Szépkorú köszöntése

Születésének 90. évfordulóját
ünnepelte január 25-én Balikó
Józsefné. A jubilánst oklevélben

köszöntötte Orbán Viktor minisz-
terelnök, aki kifejezte a szépko-
rúak iránti háláját és tiszteletét.
Megköszönte országépítő munká-
jukat, majd további jó erőt és
egészséget kívánt Roza néninek.
Az alkalomból Kovács Péter pol-
gármester (kép) virágcsokorral és
kis ajándékkal köszöntötte laká-
sán. 

Az idős hölgy meglepően köz-
lékenyen és mozgékonyan fogad-

ta a  gratulációkat. Mint mondta,
Tibi fiával él a kis családi házban,
ahol ő még ellátja magát, takarít és

vasárnaponként főz is. 
Étvágya jó, és főleg fánkot
szeret sütni. Hétköznapokon
a városi konyháról kapja az
ebédet. Elmondta, hogy ki-
lencen voltak gyerekek, de
már csak ő él közülük. Férje
21 éve meghalt, miként saj-
nos két másik fia sem él már.
Mégis szerinte a hosszú élet
titka a nyugalom és a vidám-
ság. Ez meg is látszott moz-
gásán és életkedvén annak

ellenére, hogy ingadozik a vér-
nyomása, szédül és fáj a lába.
Ugyan már nem tud eljárni a
fodrászhoz, de tavaly még felásta a
kertet. Napjai tv-nézéssel, rádió-
hallgatással telnek, de horgol és
köt is, néha még citerázik és síro-
gat is. Két unokája és egy déduno-
kája van. Olvasóink nevében to-
vábbi erőt és egészséget kívánunk
Roza néninek.                    

-gyz

10 VÉPI

Polgármesteri
napló 

2021.01.19. 8:00 Bölcsőde-koope-
ráció

10:00 TÖOSZ online
vezetőségi gyűlés

2021.01.25. A 90. éves Balikó
Józsefné köszöntése

2021.01.26. 8:00 Bölcsőde-koope-
ráció

2021.01.27. VEAB online konfe-
rencia

2021.02.02. 8:00 Bölcsőde-koope-
ráció

2021.02.09. TŐOSZ online
vezetőségi gyűlés

2021.02.10. 8:00 Bölcsőde-koope-
ráció

Költségvetés-tervezés az
intézményvezetőkkel

2021.02.11. 16:00 Leader
vezetőségi gyűlés

-pm-

Tisztelt Adózóink!
A gépjárműadó- és az iparűzési adó ügyintézésével kapcsolatban az aláb-
bi tájékoztatást adjuk:
Gépjárműadó-változások:

A 2020. december 31-ig keletkezett, megváltozott vagy megszűnt
gépjárműadó-kötelezettségek ügyében (hátralék, túlfizetés) továbbra is
az önkormányzati adóhatóságokhoz kell fordulni.
2021. 01.01-től a gépjármű-
adóval kapcsolatos adóztatási
feladatokat a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) veszi át. A
változás a gépjármű-üzemben-
tartókat (tulajdonosokat) nem
érinti, plusz teendőjük nem
lesz. A NAV minden érintettnek

határozatot küld a fizetendő adóról, az első részlet határideje április 15.
Különösen figyeljenek a gépjárműadó utalásakor, mivel az önkor-

mányzati adóhatóságnak a hozzá tévesen beérkezett befizetéseket nem
áll módjában továbbítani a NAV felé, kizárólag kérelem útján tudjuk az
adózók részére visszafizetni. 

Haláleset: 
Balázs Tibor (1961) Vép, 
Petőfi u. 64.  •   Csekné

Molnár Mária  (1974) Vép,
Dózsa u. 39.  •   Németh Zoltán
(1979) Vép, Petőfi u. 4.  •
Pankotay Ferenc Gábor (1953)
Vép, Dózsa u. 69.  •   Szemes
József Lajos (1958) Vép, Szent I.
u. 35.

Anyakönyvi hírek
Házasság: Matkócsik Anikó és

Szijj Marcell Ferenc

Születés: Takács Péter és Langa
Alexandra leánya Rozina    • 
Imre Zsolt és Szalay Réka leánya
Zora  
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Röviden a demenciáról
Mi a demencia? Mik a tünetei? Hogyan kezeljem, ha a családban demen-
ciával élő személy él? Mit tehetek én, a családtag? Hogyan tudok
segíteni? Hogyan lehet biztonságos környezetet kialakítani?
Megelőzhető-e a demencia, gyógyítható-e? Hova fordulhatnék segít-
ségért? Hogy tarthatom szinten, hogy ne romoljon gyorsan az állapota a
még korai stádiumban lévő demens személynek? És még sorolhatnám
tovább az ezerrnyi kérdést. 

Először is a legfontosabb, hogy a család, családtagok a közvetlen
környezet felismerjék és értsék, mi az a demencia.

A demencia: olyan, egyre fokozódó memóriazavar, amihez a magasabb
szellemi, intellektuális képességek romlása és pszichés tünetek egyaránt
járulhatnak. A tünetek problémát okoznak a beteg mindennapi életében, és
egy megelőző, magasabb teljesítmény romlását jelentik. 

A demencia tehát kihat a memóriára, gondolkodásra, viselkedésre és
az érzelmekre egyaránt. 
Kockázati tényezők: az életkor és a genetikai hajlam. Az esetek 90 száza-
lékában a háttérben Alzheimer-kór vagy agyi keringési zavar áll.
Utóbbinál hajlamosító tényező a cukorbetegség, a magas vérnyomás és a
magas vérzsírszint. 
Folytatás a következő számban. – Cs.V.

Felhívás
Felhívjuk a méhészek és a legeltető
állattartók figyelmét, hogy 2021.
március 20.-július 31. közötti idő-
szakban kerül sor a Győr-Sopron
Ebenfurti Vasút Zártkörű Rész-
vénytársaság üzemi területeinek és
vágányhálózatának gyomirtására.

A gyomirtás kizárólag vasúti
területeket érint!

A gyomirtásra használt vegy-
szerek munkaegészségügyi vára-
kozási ideje 0 munkanap, ezért a
vegyszer felszáradása után a per-
metezett te-rületeken munka
végezhető. Élő vízfolyások
közelében nem törté-nik
gyomirtás.

A növényvédelmi szakfelügyelet
ellátásáért felelős személy: 
Gál Tamás Lajos
e-mail címe: 
gal.tamaslajos@outlook.com; tele-
fonszám: 0630/943-1393

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

Humor - Gróf Rudolf  postájából
• Mi szeretnél lenni öcsi? – kérdezik a srá-
cot a pályaválasztási tanácsadáson.
• Télen medve, nyáron pedagógus. 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vép–Bozzai hírei
2021. február 9-én a déli órákban érkezett értesítés, miszerint Vépen a Rákóczi Ferenc utcában egy lakóház pin-
cerészénél tűz keletkezett. A bent lakók a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyták az épületet. A szombathelyi
tűzoltók kiérkezése előtt két vépi tűzoltó érkezett a helyszínre, akik egy porral oltó segítsé-
gével próbálták a kazántűz terjedését megakadályozni. Nem sokkal később a szombathe-
lyi hivatásos tűzoltók segítségével eloltották a tüzet – az nem terjedt át a lakótérre. 
Ezután az utómunkálat következett. Személyi sérülés nem történt.

Fűtsünk, de legyünk biztonságban!
- Évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét! A lerakódott por és 
szennyeződés nemcsak rontja a fűtés hatékonyságát, hanem balesetekhez is vezethet.
- Ne helyezzenek éghető anyagot a kazán, kályha közvetlen közelébe! A tüzelő- és a fűtőberen-
dezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell meg-
tartani, hogy az ne jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. A tüzelőberendezés füstcsöve legyen fém-
bilinccsel a falhoz rögzítve, ne tudjon szétcsúszni, kiesni a helyéről.
- Éghető padozatú vagy padlóburkolatú helyiségben a szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezés ajta-
ja elé olyan fémből készült parázsfelfogót kell elhelyezni, ami biztosítja, hogy a kihulló vagy kipattanó parázs
(szikra) ne juthasson az éghető padozatra, és az a tüzelőberendezés környezetében elhelyezett éghető anyagra
gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba vagy
a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni! Forró hamut tilos üríteni épületben vagy annak közvetlen közelében,
illetve ott, ahol az tüzet okozhat.
- A tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használatakor győződjön meg arról, hogy a szellőzés megfelelő, így
megelőzhető a szén-monoxid-mérgezés. Szellőztessen rendszeresen!
A fenti szabályok betartásával tovább növeljük családunk és otthonunk biztonságát a téli napok során is!                         

- Beke Szabolcs
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Foci: Jó felkészülés, új erők
A csonka ősz után minden csapat korábban kezdett készülni, köztük mi is. A felső szinten kialakított edzőterem-   

ben bárki elkezdhette az edzést már január elejétől. A csapat együtt január közepén állt munkába. Az edzéseknek
a Király műfüves pályája adott otthont, heti 3 alkalommal. Idén sok év után először a Gépész terme is zárva maradt előttünk
és a korosztályos csapataink előtt. Érdekesség, hogy a Lurkó csapatai edzhettek ott, mi nem! Ha az idő engedte, akkor az
U14 és U16, valamint az U19 tudott edzeni Vépen, de a felső pálya sem bírt el többet, sőt néha még ez is sok volt a talajnak.
Így Söptén a kis műfű bérlése jelentett időleges megoldást. Januárban megérkezett a csapat saját kisbusza, amellyel újabb
fejlesztési tervünk valósult meg! Nagy segítség lesz utánpótlás-mérkőzésekhez, ezúton köszönöm meg mindenkinek, aki
lehetővé tette, hogy ez létrejöhessen. Külön köszönet illeti Németh Attilát!
Az edzőmérkőzések során a csapat jól játszott, bár érezhető volt a kihagyás, mégis mindenki akart és küzdött teljes szívvel.
Játszottunk a Büki TK, Király SE, Illés Akadémia, Haladás U19 csapataival. Török mester folyamatosan forgatta és rotálta
a csapatot, mindenki kapott így lehetőséget.
A műfüvön megfáradt izmokat és ízületeket Bezdi Andrea kezelte, így mondhatni, a mostoha körülmények ellenére is jól
sikerült a felkészülés.
Vannak érkezőink is! Két játékos Ausztriából, egy pedig Szlovéniából érkezett hozzánk. Mindhárom játékos erősítés lesz, és
öröm látni őket Vépen! Név szerint Görög Ádám, Bene Dániel és a vépi Nagy Tamás!  A sérültek felépülése is jó úton halad,
tehát jó és hosszú szezon vár ránk, remélhetőleg nézők előtt! Úgy lenne az igazi! Hajrá Vép!  -pajor

KIMAGASLÓ FÉLÉVET ZÁRTUNK   
Véget ért az 1. félév a Hatosban. Lezártuk – nem is akárhogyan. Kiosztottuk a félévi értesítőket – reméljük sok diák
örömére. Tettük mindezt digitális munkarend nélkül, Covid nélkül, hagyományos módon. De miért is sikerült?  Mert betar-
tottuk a szabályokat, mindig, mindenki, minden körülmények között. Diák, szülő, pedagógus. 
Hála, köszönet MINDENKINEK!

AZ ISKOLA TANULMÁNYI ÁTLAGA: 4,18
EREDMÉNYEK – 1–2. osztályban: kiválóan teljesített 22fő, jól teljesített 31fő, megfelelően teljesített 6 fő, felzárkóztatásra
szorul 2 fő. A 3–8. osztályban kitűnő tanuló 11fő, bukott tanuló 10 fő.

GRATULÁLUNK a kitűnő tanulóknak:
1.A  Cser Lotti, Hegedüs Milán, Nagy Natália, Piti Dorina, Rádi Amina, Smuk Áron • 1.E  Babai-Mező Abigél, Bárdi Réka,
Csizmadia Dorka, Imre Ádám, Jurik András, Nagy Márk, Pados Dávid, Takács Hanna Jázmin, Torma Dávid, Vukits Kata • 
2.E Bolla Levente, Kéri Máté, Kurcz Ramóna, Polgár Balázs, Simon Dominik, Süle Emma • 3.B Imre Panna, Kovács Aliz,
Nagy Korinna Léna, Vigh Bora Betta • 4.A Nagy Regina Anna, Velladics Alíz • 5.A Simon Ármin • 6.A Vigh Misa • 8.A  Imre
Fanni • 8.B Beke Katrin, Németh Boglárka

HIÁNYZÁS - Mulasztott órák száma: 10 307 óra /nagyon magas szám!/ Ebből igazolatlan órák száma: 73 óra. Hálás
köszönet dr. Garda Károly gyermekorvos együttműködésének, segítőkészségének.
MAGATARTÁS - példás: 129 tanuló, jó: 77 tanuló, változó: 18 tanuló, rossz magatartású tanuló nem volt.
SZORGALOM - példás: 116 tanuló, jó: 67 tanuló, változó: 32 tanuló, hanyag minősítést 9 tanuló kapott. 
PROGRAMOK - Újragondoltuk a rendezvényeinket…A szabályokat betartva megemlékeztünk a zene világnapjáról.
Ősszel nagy sikerű papírgyűjtést rendeztünk. Természetismeret órát tartottunk az erdőn, verset mondtunk a magyar kultúra
napjára. A felsősöknek pályaorientációs napot szerveztünk, jött a Mikulás is, kiállításokat rendeztünk a kézműves tanulók
munkáiból, félévkor táncoltak a társastáncos tanulók  /igaz maszkban/. Megemlékezések, egy kimagasló karácsonyi kisfilm,
és sok-sok verseny, ahol nagyon büszkék lehettünk a tanítványainkra. 

KÖSZÖNET - Büszke vagyok a szülői közösségre, akik betartottak minden szabályt, akikkel a közös munka megvalósul-
hatott a járványügyi szabályok betartása szempontjából is. Ha szükségük volt bármilyen segítségre, telefonon, e-mail-en ke-
restek bennünket. Sikeres, biztonságos félévet tudtunk így közösen zárni. 
A járványügyi intézkedések folytatódnak a II. félévben is, ezért tisztelettel kérjük ezek maximális betartását továbbra is.
Példaértékű oktató-nevelő munka, kimagasló hozzáállás a tanulókhoz, emberség, türelem. Ez volt jellemző az iskola minden
pedagógusára. A technikai személyzet kimagasló munkája nélkül nem lettünk volna ilyen sikeresek. Ismét összefogtunk,
együtt, közösen, egymásért dolgoztunk. 
A nehéz időszakokban még jobban lehet érezni, MENNYI MINDENT megteszünk egymásért, a gyermekekért, az iskoláért. 

Molnár Krisztina intézményvezető
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