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Húsvétig bezárt az ország
Sajnos nem váltak be a korábbi remények, mármint
azok, hogy a Covid-járvány második hullámával véget
érhet a világjárvány. Március eleje óta itt a harmadik
hullám, megsokszorozódtak a megbetegedések, újabb és
újabb vírusmutációk jelentek meg. Óriási mértékben
megnőtt a hazai halálozási arány is. A kormány nem
tehetett mást, mint a már korábban is érvényben lévő
védelmi intézkedések szigorítását rendelte el március 4-
én. Orbán Viktor miniszterelnök szerint nem volt más
választásuk, mint a szabályok szigorítása, mert a jár-
ványügyi szakemberek egybehangzóan állították a kor-
mánynak, tragédia lesz, ha nem lépünk – mondta már-
cius 5-én a Kossuth rádióban, a reggeli interjúban a mi-
niszterelnök. Elmondása szerint március 15. után terve-
zik meg a nyitást húsvét körülire.

Az óvodákat és általános iskolákat április 7-ig

lezárták, digitális oktatásra átállva. A kötelező
ügyeletet az óvodákban és az iskolákban biztosítani
kell. Nem változtak a középiskolákra és egyetemekre,
főiskolákra vonatkozó szabályok. A kormány intéz-

kedése alapján március 8-tól március 22-ig két hétre

bezárnak az üzletek, kivéve az élelmiszerboltok,

patikák, drogériák és benzinkutak. A bankok és
dohányboltok nyitva maradnak, de a kaszinók nem.
Minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magán-
egészségügyet. Be kellett zárni a konditermeket két
hétre, az igazolt sportolók meccsei és edzései csak zárt
kapuk mögött tarthatók meg. 

Online ünnepség március 15-én

Múlton nyugszik jelen 
és jövő 

- A múlton nyugszik a jelen és a jövendő, hangsúlyozta
Kovács Péter polgármester nemzeti ünnepünk alkal-
mával tartott beszédében, melyet idén a súlyos
egészségügyi válság miatt nem lehetett nyilvánosan
megtartani. Az ünnepi köszöntő a Face-bookon, illetve
az Info Vép csatornán is látható.

A város vezetői március 12-én megkoszorúzták az
1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek
emlékművét a templomkertben. 

A szónok hangsúlyozta: – Nemcsak saját magun-
kért, családunkért, hanem az elkövetkező generáció-
kért is felelősséggel tartozunk. Rajtunk, csak rajtunk
múlik, hogy milyen Magyarországot hagyunk nekik
örökül. Mert a „Múlton nyugszik a jelen, s azon a
jövendő.” Széchenyi mondatával köszöntöm mindany-
nyiukat a hagyományos március 15-ei ünnepünkön,
mellyel az 1848-as forradalom és a szabadságharc em-
lékének tisztelgünk. Százhetvenhárom év telt el azóta,
hogy a pesti ifjúság idealizmusa győzedelmeskedett a
kishitűséggel szemben. Néhány ifjú szív, akik bátrak
voltak tenni, kilépve kortársaik sorából, társakat
toborozva maguk mellé, végrehajtották az elképzelhe-
tetlent.  A reformkor politikusai után jött egy fiatal, ra-
dikális generáció, az úgynevezett „országgyűlési
ifjak”, mint Petőfi, Vasvári vagy Jókai, akik tenni is
mertek a sorsdöntő pillanatban.

3. In memoriam   •  4. Vépi helyzetkép  •   7. Kiállítás •   9. Könyv a városavató jogászprofesszorról  

Pozitív költségvetés 20 milliós tartalékkal
Vép Város Önkormányzata az idén 1.068.603.035 forint kiadási és bevételi főösszeggel tervezi a költségvetést. A
gépjárműadó-befizetés 40 százalékát (16 millió forint) a 2020-as évhez hasonlóan 2021-ben sem kapja meg az
önkormányzatunk. Emellett közel 12 millió forint befizetési kötelezettségünk van "Szolidaritási hozzájárulási adó"
jogcímen. Ezek ismerete ellenére is a 2021. évi költségvetés pozitívan alakult. 

2021. március_2017 maj  2021. 03. 19.  12:59  Page 1



KRÓNIKA2 VÉPI

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

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

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

az elkövetkező generációkért is
felelősséggel tartozunk. Rajtunk,
csak rajtunk múlik, hogy milyen
Magyarországot hagyunk nekik örö-
kül. 

Az akkor huszonéves Petőfi,
Vasvári, Jókai bíztak, küzdöttek és
megharcoltak az idegen hatalmak
ellen. Megharcoltak, és miért? A
magyar nemzeti identitás meg-
őrzéséért. Azonban ma sokkal ne-
hezebb, hiszen a világ változásval,
a határok elmosódásával az esz-
mék terjedése szabadabbá vált.
TikTok, Facebook, trollok és influ-
enszerek – hogy csak néhány szót
említsek a legújabb hadszíntérről,
ahol nem egyszer szinte észrevét-
len módon próbálnak foglyul ejteni
bennünket. 
– A fiataloknak kell kiállniuk és
hirdetniük magyarságukat nap mint
nap cselekedettel is. Ebben nagyon
is számítunk rájuk, ahogyan szá-
míthattak 1848-ban, és számíthat-
tunk 1956-ban is. Hiszen a jövőnk
bennük, Önökben van! Önök dön-
tenek arról, hogy városunk aktív
közösségének tagjai akarnak-e len-
ni, vagy saját kis világukban meg-
bújva élik napjaikat. Én bízom ab-
ban, hogy a múlt kötelez, tette hoz-
zá a  polgármester. 
– „Az nem lehet, hogy annyi szív /
Hiába onta vért, / S keservben any-
nyi hű kebel / Szakadt meg a ho-
nért.” (Vörösmarty) 
De ez csak együtt, közösségként
sikerülhet, hiszen mit ért volna Pe-
tőfi egy szál magában, kokárdával,
a Nemzeti dalt lobogtatva…
Emlékezzünk erre, emlékeztessünk
erre – zárta beszédét Kovács Péter
polgármester.                       -VK

Petőfi naplója szerint a Pilvax
kávéházban született meg a for-
radalom „akcióterve”: a szervezők
először a tanulóifjúságot szólítot-
ták magukhoz az Egyetem téren,
aztán lefoglalták Landerer Lajos
nyomdáját. Elhangzott a Tizenkét
pont, a Nemzeti dal. Következett
Táncsics kiszabadítása és a betil-
tott Bánk-bán előadása. Röplapok
segítségével délután 3 órára a
Nemzeti Múzeum kertjébe gyűlést
hirdettek, ahol állítólag tízezer pol-
gár volt már jelen.

„Azon az esős napon a szabad-
ságot nem egy arctalan tömeg
vívta ki. Személyükhöz és nevükhöz
az idők végezetéig hozzátapad egy
szó: szabadság! – hangoztatta
Kovács Péter. Persze az a nap
hosszú évek küzdelmének a csúcs-
pontja volt. Ennek az időszaknak
köszönhetjük Himnuszunkat (1823)
és a mai napig használt zászlónkat
is, hiszen a piros-fehér-zöld színt,
mint hivatalos nemzeti színeinket,
az 1847–48. évi országgyűlésen
szentesítették törvényerővel. Ezek
magyarságunk legfontosabb szim-
bólumai, melyeket azóta féltve
őrzünk. 

Kossuth Lajos szavai még oly
sok év távlatából is figyelmeztet-
nek bennünket, hogy nemcsak
saját magunkért, családunkért, de

Múlton nyugszik jelen és jövő 
folytatás az 1. oldalról
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In memoriam Szijj Vilmos György
Szomorúan értesültünk, hogy
súlyos betegség következtében
2021. február 20-án elhunyt Szijj
Vilmos György (kép), városunk
alpolgármes-tere. 

A mindig tevékeny, vidám és
Vép felemelkedését szolgáló füg-
getlen képviselő és alpolgármes-
ter több cikluson át sokat tett a te-
lepülés modernizálásáért. Az em-
beri értékekre összpontosított
úgy, hogy egyre nívósabbá válja-
nak a közösségi szolgáltatások.
Támogatta az óvoda, az iskola, a
művelődési ház fejlesztésén kí-
vül a környezetvédelmi progra-
mokat, a megyeszékhely, vala-
mint Szom-bathely és Vép közti
kerékpárút és a bölcsőde mielőb-
bi megépítését, új játszóterek
megvalósítását. Ápolta a kisebbsé-
gi kapcsolatokat is.

Szijj Vilmos György pedagógu-
si pályáját 1978. szeptember 20-án
kezdte az Kisalföld ASzC Vépi
Mezőgazdasági Technikum Szakkép-
ző Iskola és Kollégiuma jogelőd-
jénél, a Mezőgazdasági Szakmun-
kásképző és Munkástovábbképző
Intézetben diákotthoni nevelőként.
A munkaviszonyban eltöltött negy-
ven év során 1990-ben kollégiumi cso-
portvezetői, 2007-ben kollégiumve-
zetői megbízást kapott, mely mun-
kakört nyugállományba vonulá-
sáig, 2018. február 14-ig töltötte be.

Oktató-nevelő tevékenysége kö-

tésében ért el sikereket. 2006-ban
ifjúsági világbajnok lett egy ta-
nítványa, majd a következő évben
ezüstérmet szerzett másik diákja
az ifjúsági világbajnokságon.

Tanulói számos megyei és
országos helyezéssel, kupával já-
rultak hozzá az iskola eredmé-
nyeihez. Sokat tett az iskola és a
város kapcsolatának erősítésért.
Ő volt az Agrárszakoktatás Fej-
lesztéséért Alapítvány kuratóri-
umának elnöke, mellyel hozzá-
járult a diákok külföldi és belföldi
szakmai tanulmányútjaihoz. 

Október végén még részt vett
a veszélyhelyzet előtti utolsó ön-
kormányzati testületi ülésen. Lát-
tuk, hogy nincs egészen jól, de ő
elhessegette aggodalmunkat az-
zal, hogy a legjobb úton van a gyó-

gyulás felé. Már sajnos tudjuk,
hogy nem így történt.

Vép önkormányzata saját halott-
jának tekintette alpolgármesterét.
Utolsó útján elkísérte nemcsak a
vépi, de a testvérvárosban, Tasná-
don és Sződemeteren megszólaló
harangok zúgása is. 
– Szijj Vilmos, Vili, férj, apa,
nagyapa, rokon, tanár úr, alpol-
gármester, barát! 
Búcsúzunk tőled, de nem felej-
tünk!  Nyugodj békében Vili! –
Így köszönt el tőle március 1-jei
temetésén Kovács Péter polgár-
mester.                               - gyz   

zéppontjában a tanulók érdekei áll-
tak. Kollégiumvezetőként volt diák-
önkormányzatot segítő, patronáló
tanár is. Nevéhez fűződik a diákna-
pok hagyományának bevezetése, az
örökös kollégista cím adományozásá-
nak elindítása. Ezzel párhuzamosan
ellátta az iskolában az ifjúságvédel-
mi felelősi feladatokat is. Napi kap-
csolatot tartott a gyermekjóléti szol-
gálatokkal, önkormányzatokkal. 
Szociális érzékenységét a hátrá-
nyos helyzetű tanulók segítésével
bizonyította.

Vezetett vöröskeresztes és mo-
dellezőszakkört, a teke népszerűsí-

„Az életnek véget kell érnie, de a szeretetnek nem” /M.Albom/
Vili, tudom, hogy sokan sokat tanultunk Tőled emberséget, empátiát, nyitottságot, szorgalmat és még sorolhatnám.
És ha nem is sorlom, de kiemelek még egyet a határozottságot is. Voltak értékeid, és azokból nem engedtél, szelíden,
de egy tapodtat sem.
Nem... Vili, Te nem haltál meg csak elmentél. Valami megváltozott. Még nem is tudom pontosan, mi! De Te továbbra
is itt vagy velünk.

Mindannyian úgy éljük az életünket, mintha örökké tartana, s ezzel nincs is semmi baj. Ha folyamatosan az el-
múlás gondolata lengene körül bennünket, bizony sok szépség, öröm szaladna el mellettünk, felfedezetlenül. De min-
dannyiunk életében előbb-utóbb bekövetkezik, hogy elveszítünk valakit, aki fontos volt nekünk, akit szerettünk.
Ilyenkor nehéz kapaszkodót találni, hogy elviseljük a ránk nehezedő fájdalmat. Az évek során saját szomorú tapasz-
talataim is ráébresztettek arra, mennyire fontos a segítő kéz, és néhány megnyugtató szó, egy kedves mosoly, életünk
egyik legfájdalmasabb időszakában. 

Tudom „El kell búcsúzni. Ha az ember nem teszi, örökre szilánkok maradnak a lelkében.” (Danielle Steel) és
„Csak az tér vissza hozzánk, akit elengedünk.” (Monica Feth) Nyugodj békében Vili! -Vajkovics Jánosné
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folytatás az 1. oldalról Húsvétig bezárt az ország
A parkok és arborétumok nyitva

maradnak, a szabadtéri sport-
tevékenység csak akkor engedé-
lyezett, ha betartják a másfél
méteres távolságot. A kormány
minden munkaadót felkért arra,
hogy lehetőség szerint engedélyez-
zék az otthoni munkavégzést.

Fontos, hogy szabadtéren is
kötelező a maszkhasználat minden-
hol. A szállodákra és vendéglátói-
parra érvényes kedvezményeket
minden érintett szektorra kiter-
jesztik a korlátozások időtarta-
mára. Március 7-én az is kiderült,
hogy 50 százalékos bértámogatást

fognak adni a most megszüntetett
szolgáltatásokban dolgozóknak, a
munkáltatói járulékot március
hónapra nem kell majd fizetniük.
Az átalányadósok, KATA-sok
adóját március hónapra elengedik.

-gyz

Vépi helyzetkép
Március 16-án négyen voltak
Vépen karanténban. Továbbra is
segítenek az oltások során az
oltópontra szállításban és az oltási
adminisztrációban, közölte Kovács
Péter polgármester, aki egyúttal
megköszönte valamennyi résztve-
vőnek a lelkes közreműködést az
online megszervezett ünnepi meg-
emlékezésen.
Elmondta: online történt a Leader
pályázatban vállalt helyiérték-kiál-
lítás megnyitása is. Reméli, hogy
nemsokára tágra tárhatják kapuit a
nagyközönség előtt.
Az óvodában akkor  három
gyermekről gondoskodtak, az óvo-

Az iskolában továbbra is digitális
oktatási rend van, két gyermekre
felügyelnek. – Mindent megte-
szünk városunkban, hogy komfor-
tosan, jól érezzük magunkat. Ebbe
sajnos néhány rendetlenkedő sze-
metelő több esetben belerondít.
Figyeljünk, és akadályozzuk meg
az ilyen felelőtlen, káros tevé-
kenységet. Tartsuk be a veszélyhely-
zet mindenkire érvényes előírásait,
hogy mielőbb megnyíljon újra a
világ. Vigyázzunk a családunkra,
barátainkra, ismerőseinkre – hívta
fel a figyelmet a városvezető.  
VÉP VELED!                   -VK

dapedagógusok közül egy pozitív
eset volt, ketten tesztelésre vártak.
A többiek az otthoni foglalkoz-
tatásra adnak javaslatokat, ötle-
teket a szülőknek. A konyha csök-
kentett adagszámmal üzemelt. Az
óvodások közül 12, az iskolá-
soknál 22 fő részére készítettek
ebédet.
A GAMESZ a tavaszi takarítási
munkákat végzi, rendezik a zöl-
dudvarba behordott hulladék össz-
erakását is. A fagyok elmúltával
elindul a temetői lezárt kútnál a
vízvezeték cseréje. A főtéri rózsa-
bokrok pótlását is elvégzik, tette
hozzá. 
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Pozitív költségvetés 20 milliós tartalékkal
Önkormányzatunk jól halad a
bölcsőde építésével, a tervek
szerint szeptemberben indulhat a
bölcsődei gondozás. A Vép–Szom-
bathely közti kerékpárút építé-
séhez is megkaptuk a támogatást.
Az idén a tervezés, a területek meg-
vásárlása, a közbeszerzési eljárás
lefolytatása valósul meg.
Mindezek után várhatóan az év
utolsó harmadában megkezdődhet
a kivitelezés is.
A helyi temető területének bőví-
tésére is sor kerül, illetve újabb

A felsorolt felhalmozási kiadások
mellett az intézmények fejlesztési
igényeit is beépítették a költség-
vetésbe.

A tervezett kiadások mellett az
önkormányzat közel 20 millió
forint tartalékot tudott képezni
egyéb váratlan kiadások fede-
zetére.
Ebben az évben is tervezzük újabb
pályázatok benyújtását, melyek
megvalósulása esetén a gyermeko-
rvosi rendelőt, járdákat, a konyhát
szeretnénk felújítani.            -VK-

urnafal építését tűzte ki célul a
képviselő-testület. 

A Gamesz épületéhez csatlakoz-
va egy többfunkciós tároló építése
van folyamatban. Ez az épület
szolgál  egyrészt gépek, szerszá-
mok tárolására, a mezőgazdasági
gépjárművek fedett tárolására,
másrészt az intézmény fizikai dol-
gozói részére szociális helyiséget
alakítunk ki.
A Pacsirta réten focipálya építésére
kötött az önkormányzat szerződést,
aminek a kivitelezése elkezdődött.

Haj ki, kisze haj – Jöjjön a tavasz,
menjen a tél!

Február 26-án a Vadvirág óvoda
hagyománya szerint az óvodások
elbúcsúztatták a telet.
A Pipitér csoportba járó nagycso-
portosok az óvó nénik közre-
működésével elkészítették „Maris-
kát” a kiszebábot. (kép)

A télkergetés az épületen belül
kezdődött, a nagyok énekelve, mon-
dókázva körbevitték a csoport-
szobákban a kiszebábot, ügyelve
arra, hogy a kiscsoportos gyere-

Újra itthon! -
szomorúan

Szomorúan fogadtam az újbóli
lezárást, több okból is. Egyrészt,
mert már egy éve digitális oktatás
van, ennek ellenére nincs olyan
program, amit az alsós gyermekek
szülői segítség nélkül tudnának
kezelni. Illetve egy olyan hálózat,
ami el is bírja, hogy az összes isko-
la felcsatlakozik rá. 

Másrészt a gyerekek miatt, akik
megint rákényszerülnek az otthoni
oktatásra, ami messze más, mint
beülve az iskolapadban tanulni.
Felborul a napirendjük, a szokás-
rendszer, a stabil háttér, amiben a
mindennapjaik zajlanak újra kicsú-
szott a lábuk alól. 

És a szülők! Ismét széthullik a
család a szabadságok nem egy-
idejű felhasználása miatt. Ismét
bevonjuk a nagyszülőket, mert a
szabadság sem végtelen, csak
ideig-óráig megoldás. 

Úgyhogy sajnos megint egy
idegőrlő időszak veszi kezdetét. 

-Lajosné N. Viktória 

keknél halkabban, a többi csoport-
ban hangosan, kiabálva, kereplő-
vel, ütőkkel kísérve űzzék a telet.
A rituálé az udvaron folytatódott,
ahol „Mariskát” körbeállva a
többi kisgyerek is elhelyezte az óvó
nénik segítségével előzőleg elkészí-

tett kiszebábját.
Majd a kiszebáb
meggyújtásával
hangosan kiabál-
va kergették el a
gyerekek a telet
és a betegségeket.
Minden csoport
elénekelt vagy el-
mondott egy-egy
tavaszi éneket
vagy verset, ezzel
hívogatva a ta-
vaszt, a jó időt.

A gyerekek na-
gyon élvezték ezt
a különleges játé-
kot és hangos kia-
bálással, sikonga-
tással fogadták,

amikor Forstóberné Pogácsás
Anikó és Györe-Takács Klaudia
óvó nénik zöld ágat vízbe mártva
meghintették őket, hogy még
egészségesebbek legyenek.  -óvoda

folytatás az 1. oldalról
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Nemzeti ünnepünk alkalmával a
rendezők nívós kulturális műsort
szerveztek úgy, hogy azt az ér-
deklődők – ha már a járvány miatt
nem lehettek jelen – legalább a
számítógépek képernyőin, a Face-
bookon, az Info Vép csatornán
láthassák.

Az Iszakné Koszorús Judit és
munkatársai által összeállított ren-
dezvényen a Hatos Ferenc Általános
Iskola és AMI tanulói, a Vadvirág
óvoda kicsinyei kis zászlókkal lá-
togatták meg a ’48-as hősök
emlékművét, (képeink) illetve sza-
valtak, néptáncoltak. 
Az eseményt a középiskolások

képviseletében Dömötör Han-
na hangolta össze. Tancsics
Anna narrátorként vett részt a
műsorban. 

A felnőttek sem maradtak ki.
Dömötör Gábor alpolgár-
mester, Szalay Márton kántor,
Tancsics Anett, Nagy Julcsi és

Iszakné Koszorús Judit előadták a Nemzeti dalt.
A zenés előadásban gitárjátékkal részt vett

Vígh Róbert és fia Misa, illetve kahon hangsz-
eren Babai-Mező Gábor. 

A műsor rendezője és felvétel készítője
Iszakné Koszorús Judit, illetve Iszak Dániel
voltak. - gyz 

Kulturális műsor az ünnep tiszteletére

A nőket ünnepeltük
„Csodálatos az, amit egy nő megbír! – Egy nő, aki anya; egy anya, aki szeret.”

- Jókai Mór idézetét választottam köszöntőmhöz, melyet olvasva eszembe jut, 
hogy mennyi mindent köszönhetünk a nőknek. A nőknek, akik életünket végig-
kísérik. Gyerekkorunktól egészen életünk végéig.

Anya, társ, barátnő, feleség, nagymama. Ezek csak szavak, amelyek jelzik, 
hogy mennyi mindent bírnak a „gyengébbik nem” képviselői.

A nő az életet jelenti. Az életet, melyet teremteni képes. Az Életet, melyet élete
végéig segít, bátorít, támogat, védelmez.

Szeretete, amit ad párjának és gyerekeinek, anyagiakban nem mérhető.
Köszönettel tartozunk nekik. Hisz sokszor, ha kell, a háttérbe vonulva teszik a dolgukat párjuk mellett.
Gondolok itt nemcsak a fizikai munka fáradalmaira, hanem bizony a támogatásra, szeretetre, de olykor a
nélkülözésre is.

Sok férfi munkáját, hobbiját, álmait, törekvéseit támogatja párjuk, akár a közös pillanatokról való lemondással.
A törődésük olykor csak apró kérdésekben, mint Hogy vagy?, Minden rendben? tudatosul bennünk. De persze
van úgy, hogy tettekben is. Hisz köztudott, hogy egy férfi, ha lebetegszik (akár a legkisebb náthával is), teljes
odafigyelést igényel.

Szóval hölgyek, van bőven miért köszönetet mondanunk. Köszönjük, hogy vagytok nekünk.

Ezekkel a sorokkal gondolok a Nőnap alkalmával minden vépi hölgyre!     - Horváth Péter önkormányzati képviselő
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Bozzai, Dozmat, Gencsapáti, Pe-
renye és Vép város kulturális ér-
tékeinek bemutatásával nyílt kiál-
lítás március 12-én a Vépi Kiál-
lítótérben. Az Értékek mentén a

szombathelyi járás északi
gyűrűjében „Kenyér és bor” szak-
ralitás címmel beadott konzorciu-
mi pályázatot a Pannon Élmény
Program – Komplex tematikus tu-
risztikai fejlesztések elképzelési-
nek megvalósítása jellemzi.

A tárlatot Kovács Péter, Vép pol-
gármestere online módon ajánlotta
az érdeklődők figyelmébe.
Beszédében kitért arra: – A pályá-
zat célja a települések turisztikai
vonzerejének növelése által gaz-
dasági és kulturális kapcsolatok
megerősítése úgy, hogy a megye-
székhely (Szombathely) és az azt
körbeölelő térség kapcsolatai élőb-
bé válhassanak. Fontos, hogy a kis-
térségben található értékek ismert-
té legyenek, és vonzóbbá váljanak
a közeli megyeszékhely lakossága
részére is. – Legyünk rá büszkék,
hogy a sokszínű kultúra számos,
településenként más-más sajátos
értékét fedezhetjük fel még Vas
megyében. A régi koroktól fogva a
kultúra ápolása beépült az itt élők
gondolkodásába, cselekedeteikbe,

ezért meg kell őrizni a vidék erede-
ti arcát. Láthatjuk azt is, hogy épí-
tett örökségünk, (templomok, kas-
tély, emlékművek), a meghatározó
személyek és családok életművei

mellett számos néphagyomány
és közösség is bekerült a
megőrzendő értékek tárházába.
De figyelmeztetett is: – A mai
fiatalok globális környezetben,
tanulásban és munkavállalás-
ban gondolkodnak. Ebben a
gazdasági és munkaerőpiaci
környezetben egyre több tele-
pülés vezetése érzékeli, hogy a
települések népességmegtartó
képességének erősítése a tele-
pülés létkérdésévé vált. Ezért
egyre fontosabbá válik a helyi,
lokális vagy területi identitás
tudatos építése, megerősítése.

Utalt arra is, hogy a kiállító
települések értékei a megyei
értéktárba is bekerültek. Ilyen a
Bozzai Battaliázó Pásztorjáték,
Gencsapáti Szentkút és a
Gencsapáti "Ördögkő", Gencs-
apáti tánchagyománya, a Gencs-
apáti hímes tojásfestés hagyo-
mánya, Gencsapáti Legénycéh,
Perenye népénekei, népszokásai és
népi szertartásrendjei az esztendő
ünnepei során, a Vépi Kántor-

könyv, a vépi Erdődy kastély és
park. Alsó képünkön a vépi 18.
századi Czestochowai Mária kép.              
A Pannon Térség Fejlesztő Egye-
sület által kiírt pályázat eredmé-
nyeként kisléptékű fejlesztések
valósultak meg: Gencsapátiban
felújították a Szentkutat, Vépen
elkészült a kiállítóterem bővítése a
galériával, megoldották a fűtését,
videokamerát, a település értékeit
bemutató roll-upokat vásároltak.
Ennek költségeire 4.6 millió forin-
tot nyertek a pályázaton. Perenyén
és Bozzaiban szabadtéri szalon-
nasütő helyet alakítottak ki és ke-
mencét építettek a szabadidős prog-
ramok komfortosabbá tételére.  

A megnyitót online színesítette a
Boglya Népzenei Együttes, mely-
nek műsorát a Covid-járvány miatt
szintén csak saját felvételről lát-
hatják, hallhatják az érdeklődők a

Facebookon, az Info Vep adásá-
ban. A videóösszeállításokat Iszak
Dániel, a Nemzeti Művelődési
Intézet munkatársa készítette.

-gyz

Öt település értékeinek kiállítása 
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Pedagógus Kar elnöke, Horváth
Péter nyitotta meg, akitől részlete-
sen hallhattunk az aktualitásokról,
az eredményekről, az előttünk álló
feladatokról, a Nemzeti Pedagógus

Kar 2021-es választá-
sáról.

A konferencia előadói
következtek. Elsőként
Keszei Balázs, a
Jurisich Miklós Gim-
názium és Kollégium
igazgatója, aki elköte-
lezett híve az Arany
János Tehetséggondozó
Programnak, előadásá-
ban is erről hallhattunk.
A következő két előadó
az Egyházasrádóci Kos-
suth Lajos Általános Is-

kolából érkezett, Süle Erika
intézményvezető és Horváth
Anikó intézményvezető helyet-
tes. A Környezetvédelemről
Fókuszban a víz címmel tartott
igazgató asszony előadást, aki pro-
jektmenedzsere, iskolája pedig a
vezető partnere egy Erasmus+ pro-
jektnek. Horváth Anikó az adaptív

Nemzeti Pedagógus Kar: online szakmai konferencia
oktatásról beszélt a részt vevő ven-
dégeknek, egy interaktív módszer-
tani gyűjtemény és egy játék-
gyűjtemény lehetőségeiről, hogyan
tehetjük élményszerűbbé, vál-
tozatosabbá a tanítás-tanulás folya-
matát. 

Konferenciánk zárásaként isko-
lánk pedagógusa, Stemler Mi-
hály (kép), aki mentálhigiénikus,
egyéni tanácsadó, mediátor és nem
mellesleg a kicsi első osztályo-
saink tanító bácsija tartott A pozitív
gondolkodás a pandémia tükrében
címmel nagy sikerű előadást.
Olyannyira sikeres volt, hogy még
további előadások megtartására
kérte fel a Nemzeti Pedagógus Kar. 
Remek konferencia volt, remek
előadókkal, szakmailag rengeteget
tanultunk belőle. Köszönettel tar-
tozom Budai Ádám rendszergazdá-
nak, aki a technikai megvalósítást
profin, hiba nélkül végezte, így
biztosítva a rendezvény sikerét. 
Szívesen teszünk eleget hasonló
felkérésnek a jövőben is.

Molnár Krisztina 
- intézményvezető, a NPK tagja

A Hatosban tavaly március 4-én
még személyesen, 2021. február
24-én pedig csak online lehettünk
házigazdája a Nemzeti Pedagógus
Kar Vas megyei Szakmai

Konferenciájának. Közel száz
pedagógus regisztrált a ren-
dezvényre. 
Nagy megtiszteltetésben lehetett
részünk, hiszen a Szombathelyi és
a Sárvári Tankerület igazgatóját,
Fodor Istvánt és Rozmán Lászlót is
köszönthettem a vendégek között.
A szakmai konferenciát a Nemzeti

Ezer jutalomkönyv
A Hatos-iskola nevében ezúton
szeretnénk köszönetet mondani
BODA LÁSZLÓNAK, a B.K.L.
Kiadói és Reklám Kft tulajdonosá-

nak, ügyvezetőjének, aki isko-

amit eddig más forrásból kellett
előteremtenünk.

Vannak még önzetlenül segítő
emberek, akik szívből támogatnak,
segítenek iskolánknak, tanuló-
inknak.  (- hatos) 

Fotók: Budai Ádám

lánknak adományozott közel ezer
darab jutalomkönyvet. Az 1995-
ben alakult B.K.L. Kiadó fő
profilja a turisztikai, isme-
retterjesztő könyvek, fotóal-
bumok és reprezentációs
célú kiadványok megjelen-
tetése. Ezidáig több mint
100 alkotóval, szerzővel
dolgozva körülbelül 200
könyv gondozása fűződik
nevükhöz. A kiadó számára
nagyon fontos – hosszú-
távra mutató irányultság – a
Kárpát-medence, a törté-
nelmi és a mai Magyarország
értékeinek feltárása és könyv alak-
ban való megjelentetése. Ilyen
gyönyörű könyveket tudunk majd
jutalomból kiosztani tanulóinknak,
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Kiderült az is,
hogy fel kellett
kérni egy „magas
rangú” személyt,
legalább állam-
titkári szintű rang-
ban, aki a város-
alapító oklevelet
(és a Kajtár Fe-
renc, helyi kovács
-mester által ké-
szített míves vá-
ros-kulcsot) az
avató ünnepély
keretében átadja.
Olyan személy-
ben gondolkod-
tak, aki Vas me-
gyei kötődésű,
országos meg-
becsülésnek ör-
vend és az önkormányzatiság ava-
tott szakértője. Akire pedig ez
mind ráillett, az Dr. Kiss László, a
jánosházi születésű alkotmánybíró
volt, aki Varga Gyula polgármester
kérését első szóra elfogadta. 

És hogy Lacit ettől fogva már
mint keresztapát jobban megismer-
jék, erről jó keresztszülőként ő
gondoskodott. Kirándulásra hívta
a vépieket az Alkotmánybíróságra.
Ő viszont részt vett a város nagy-
rendezvényein. A vépi művelődési
házban rendezett Közéleti Tea-
délután egyik első vendége volt. A
humorral átszőtt beszélgetésekben
hallgatóit elbűvölte a talán az ín-
séges gyermekkorából fakadó sze-
rénysége és őszintesége, szóki-
mondása. Az is kiderült: benne
sokszor összeveszett az alkot-
mánybíró és az egyetemi tanár. –
Ugyanis arra akarom felkészíteni
hallgatóimat, hogy ne úgy kerülje-
nek ki az egyetemről, hogy azt higy-

Hetvenedik születésnapján Ünnepi
írások címmel Pécsett könyvet
adtak ki a Jövő Közigazgatásáért
Alapítvány támogatásával prof. Dr.
Kiss László (kép) egyetemi tanár,

az állam- és jogtudományok
akadémiai doktora, nyugalmazott
alkotmánybíró tiszteletére.  A pro-
fessor emeritust így köszöntötte a
Pécsi Tudományegyetem Állam és
Jogtudományi Kara. Életét, mun-
kásságát számtalan jogtudós, ma-
gas rangú közéleti személyiség,
polgármester és egykori diákja
méltatja a 300 oldalas műben

A jogtudós azonban Vép
„keresztapja” is, hiszen Ő avatta
2009 őszén várossá a nagyköz-
séget. Ebben a műben így kapott
helyet Varga Gyula korábbi és
Kovács Péter jelenlegi polgár-
mester írása is, melyben bemutat-
ták a nagyközséget, a városfej-
lesztés feltételrendszerét, majd a
pályázatot, mely végül megte-
remtette, hogy Vép városi rangra
emelkedett. 

gyék: egy ideális, tökéletes világ-
ban élnek – mondta. Kedvenc
témái voltak a humoros jogi meg-
fogalmazások, rendeletek . 

Példaként említett egy kistele-
pülési állattartási rendeletet, mely
így szólt akkoriban: „ A viharlám-
pát a pajta falára oly magasra kell
elhelyezni, hogy azt se ember, se
állat farka le ne verhesse”.
Ahogyan ő nevezte: „szamár jogi
megoldásokból” - vélhetően szám-
talan lesz abban a műben, melyet
nemcsak jogászok olvasnak majd,
hanem gyönyörű nyelvünk avatott
tudorai is. Mi sem természetesebb,
hogy első szóra igent mondott a
meghívásra a városavató 10 éves
évfordulóján 2019-ben rendezett
ünnepélyre is.

A város és a keresztapa kapcso-
lata folyamatossá vált. Kívánni
sem lehetne Lacinál jobb keresz-
tapát, vallják ma is a város korábbi
és mai vezetői. -gyz  

Könyv a városavató jogászprofesszorról

Megszegték a kijárási korlátozásokat
Az elmúlt időszakban a vépi körzeti megbízottak öt férfivel szemben eljárást indítottak, mert megszegték a kijárási
korlátozást. Két másik férfit pedig elővezettek, mert nem fizették be a kiszabott pénzbüntetésüket. Egy személyt
garázdaság szabálysértés miatt előállítottak a Szombathelyi Rendőrkapitányságra, ellene eljárás indult.        -kmb
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Aki megkedvelte az online oktatást 
– Az újabb szigorítások miatt csak arra tudtam gondolni, hogy miként
tudok megfelelni a tantárgyi követelményeknek. Aztán arra gondoltam,
hogy eztán is olyan lesz, mint korábban volt, vagyis, amikor elkezdődött
az online oktatás. Akkoriban ugyanis nem volt semmilyen rendszerem
arra, miként tudom beosztani az időmet. Szerencsére a korábbi tapaszta-
latok alapján megoldódott ez a problémám, a tavalyi helyzethez képest

megkedveltem az online oktatást. Vannak pozitívumok és negatívok egyaránt. Pozitívok közé sorolnám azt,
hogy magam osztom be az időmet, itthon tanulhatok, kipihenhetem magam. Negatív viszont, hogy több anyagot
kapunk, mint a tantermi oktatásban. Ez viszont nem feltétlenül gond, ugyanis rájöttem, hogy így is haladunk a
tananyagban. Pozitívnak ítélem azt, hogy nagyon segítőkészek a tanárok, mivel ők is tudják, hogy nem egyszerű
ez nekünk sem. Szerencsére bármi kérdésünk és kérésünk van, tanáraink azonnal segítenek. Most ebben a for-
mában én élvezem is az online oktatást, de minél előbb jobb lenne visszamenni, és újra a barátokkal lenni.

- Elekes Marcell, 11/c, Agrárszakképző, Vép 

KRÓNIKA

Az újraélesztés iskolai oktatása
A Hatos helyi pedagógiai prog-
ramjában fontos szerepet kap az
egészségfejlesztés és az elsőse-
gélynyújtás egyaránt. Az elmúlt
héten a 7. osztályos tanulók az

Országos Mentőszolgálat által
támogatott rövid képzésen vettek
részt (kép). A képzés alapvető
célkitűzése volt, hogy olyan isme-
retanyagot adjon át, amellyel fel-

hívja a figyelmet az elsősegély-
nyújtás fontosságára, és elérje a
célját: a felkészítést követően a
résztvevőkben kialakuljon az a
szemlélet és viselkedésmód, amely-

lyel félelem nélkül képesek laikus
szintű életmentő eljárásokat alkal-
mazni a szaksegítség megérke-
zéséig.     Kovácsné Csákvári Beatrix 

- ÖKO-Sport munkaközösségvezető

10 VÉPI

Polgármesteri
napló 

2021.02.15. Vezetői értekezlet
2021.02.16. 8:00 Bölcsőde koop-
eráció
2021.02.26. Megkaptam az első

oltást
2021.03.01. Szijj Vilmos alpol-

gármester temetése
2021.03.02 8:00 Bölcsőde koope-

ráció
2021.03.03 Biztonságos város:

online konferencia
2021.03.09 8:00 Bölcsőde koope-

ráció
2021.03.12 Koszorúzás a temp-

lomkerti kopjafánál
2021.03.16 8:00 Bölcsőde koope-

ráció
8:30 Vezetői értekezlet

-pm-

Anyakönyvi hírek
Házasság: Merkli Vanessza Éva

és Pál Zoltán János

Születés: Katavics Márk és
Faragó Friderika fia Kevin Márk
• Kiss Ervin és Mógor Kitti
leánya Noémi    
Bozzai: Szilágyi Tibor és
Kovács Ágnes Lilla fia Dávid   

Haláleset: 
Bezdi Vincéné sz. Joó

Zsuzsanna (1950) Kossuth
u. 29. • Fiedler Béla (1938)

Béke utca 38.  •  Hende Lajos
(1946) Vasút u. 39.  •  Mester
József (1951) Táncsics u. 56.  •
Paukovics József (1952) Béke u.
41.  •  Szijj Vilmos György (1954)
Rákóczi u. 13. •     

ZÖLDHULLADÉK!
A Vasber Épker Kft. Dózsa utcai telepén a zöldhulladékhoz, 

melynek az elszállítása április 22-én lesz, 
220 Ft-ért 170 literes zsákot lehet vásárolni. 

A gyűjtő napon ezeket elszállítják. Nincs korlátozva, hogy egy háznál
hány zsákot lehet kirakni. További gyűjtő napok a hulladéknaptár 

szerint novemberig havonta.
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Imre Fanni: „Tartsunk ki!” 
Eltelt egy év és ismét itt vagyunk
elszigetelve, online, egyedül.
Tavaly ugyanebben az időpontban
jelentették be, hogy az iskolák
bezárnak, sajnos ezt most újra
átéljük. 

Ezúton egy kicsit máshogy,
felkészültebben vágtunk bele az
újabb követelmények teljesítésébe.
Bevallom őszintén, nagyon féltem
attól, hogy megint elzárnak a kül-
világtól. 8. osztályos diákként ta-
lán egy kicsit még nehezebb.

Elszomorító, hogy nem láthatom
az osztálytársaimat, iskolatársai-
mat, nem tölthetjük együtt az utol-
só félévünket. 

A napok viszont így is pörögnek,
hiszen van két kistestvérem, akik
szintén iskolába járnak. A saját
leckéim mellett nekik is segítek,
magyarázok, tanulok velük. Ha le-
het ilyet mondani, én még így is
jobban jártam, mint jó pár társam,

A pozitív hatásai is megvannak
ennek a másfajta oktatásnak. Né-
hány dolog lazább lett, például
nem kell korán kelni, rohanni.
Előnyünkre válhat, hogy mivel
magunknak kell beosztani az időn-
ket, utánanézni a tananyag hát-
terének, egyedül kell megtervezni
a napirendet, így mindenki meg-
tanul gondoskodni magáról, önál-
lósodik. 

Véleményem szerint ez lehet egy
jó emlék is, amit majd különle-
gességként mesélünk el gyere-
keinknek. Az egész attól függ,
hogyan éljük meg. Azt kívánom az
összes sorstársamnak, hogy tart-
sunk ki, és hozzunk ki minél többet
ebből a nem mindennapi hely-
zetből!    

- Imre Fanni 
Hatos Ferenc Általános Iskola 

8. A osztály

akik magányosan töltik napjaikat,
vagy azok, akik a négy fal közé
vannak bezárva. Második nekiug-
rásra sokkal gördülékenyebben
megy az online felületek kezelése.
Mindenki felkészültebb és nyu-
godtabb, nem úgy, mint tavaly. 

A demenciáról: mielőbb orvoshoz kell fordulni (2)
A demencia nemcsak a betegre, de a hozzátartozókra is emberfeletti terhet ró. A legtöbb ember úgy gondolja,
hogy vele ez nem történhet meg. Nem veszi észre, elbagatellizálja a problémát, pedig ha időben szakemberhez
fordulna, késleltető terápiákkal évekkel kitolhatóvá válna az önellátás időszaka. A beteg és a hozzátartozó is
elzárkózik, hárítja magáról a problémát, így a háziorvosok már csak a súlyos, illetve középsúlyos stádium
legvégén találkoznak a beteggel, ekkor már 24 órás segítségre lenne szükség. Nagyon nagy a hangsúly tehát a
korai figyelmeztető tünetek észrevételén, felismerésén. A betegség két leggyakoribb típusa az Alzheimer-kór és
a Vasculáris demencia. A tünetek közt, már kezdetben is különbségek mutatkoznak. Az Alzheimeres demencia
kórlefolyása lassan, fokozatosan fejlődik ki, a primer demenciák közé tartozik, nincs kiváltó betegség a háttér-
ben, a sejtpusztulás pontos oka nem tisztázható. Progresszív, romló jellegű, az intellektuális hanyatlás, végül
gyors testi leépülés és halál követi.  A kórkép általában 8-10 év, de egyénenként eltérő lehet. Tüneteire jellemző:
a kognitív funkciók beszűkülése (emlékezetzavar, végrehajtó működések zavara, beszédzavar, begyakorolt
mozgások zavara, tárgyak, ismerősök fel nem ismerése.) Nem kognitív tünetek: szorongás, hallucinációk (valaki
járkál a lakásában) téveszmék, nyugtalanság, neurológiai tünetek, például járászavar, vegetatív zavarok. 
Ellentétben az előzővel, a vascuáris demencia jellemzői: a kórlefolyását illetően hirtelen jelentkező, hullámzó
lefolyású, lépcsőszerű rosszabbodás jellemzi. Gyakori az éjszakai zavartság nyugtalansággal.  Hangulati és testi
panaszok mellett a személyiség változása nem kifejezett.  A vasculáris demencia az agyi vérellátás valamilyen
zavara miatt alakul ki, ez lehet stroke vagy nem ismert érbetegség, mely hatására károsodik egy-egy agyterület
vérellátása.  A vasculáris demenciánál általában a szív, vese, alsó végtagok érelmeszesedése is kimutatható.
Korai tünetei: rövidtávú memóriazavar (az új dolgokra nem emlékszik, például arra, hogy mi történt vele aznap),
mindennapi tevékenységben nehézségek, nyelvi kifejezőkészség zavara, nem találja a szót, mást mond helyette,
időbeli, térbeli dezorientáltság (ismerős környezetben eltéved, összekeveri a napszakokat), csökkent
ítélőképesség ( évszaknak nem megfelelően öltözik), figyelemhanyatlás, a beszélgetést nem tudja követni,
figyelme elterelődik. Folytatás a következő számban.                     

–CS.V
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Foci: győzelmek után...
Csapataink a korai felkészülés után sokszor fogat csikorgató hideg-
ben kezdték meg a bajnokság elmaradt meccseit. Elsőként Kőszeg
csapata ellen kellett bizonyítani kis városunk labdarúgóinak.
Sikerült is nyerni egy fagyos meccsen, melyen minden játékos
maximumot teljesített. Majd következett az alaposan megerősödött
Szentgotthárd. Játékban egyenlő partner volt a Gotthárd, de az
egyéni teljesítményeknek hála, mondhatni, sima győzelem lett a
vége. Ezt követően utaztunk Csepreg csapatához, ők minden pon-
tért keményen megdolgoznak, hiszen a kiesés szele nyomja őket
előre. Kemény meccsen egy jól felkészített ellenfelet győztünk le.
Újra utaztunk, most Szarvaskendre tettünk egy hétvégi kitérőt.
Ellenfelünk próbálta tartani velünk a lépést egy darabig, ám a vépi
kontrákkal nem tudtak mit kezdeni, megint egy szép győzelemmel
hagytuk el a pályát. 
Következett a várva várt nagy meccs itthon, sajnos zárt kapuk
mögött Sárvár csapata ellen. Itt dőlt el melyik, csapat ugorhat az
élre. Jól kezdtük a mérkőzést és jöttek a helyzetek is, ám az első
félidő derekán 10 főre fogyatkoztunk. Ezt kihasználta ellenfelünk,
és megszerezte a vezetést. Akartunk, küzdöttünk, de az egyenlítés
már nem jött össze, így hosszú idő után újra vereséggel hagytuk el
a pályát.
A szezon még hosszú, sok meccs vár ránk. Előre kell nézni és hozni
minél több mérkőzést! A cél továbbra is a dobogó, lehetőleg minél
fényesebb éremmel. Ezért dolgozunk hétről hétre, remélhetőleg
nemsokára már szurkolók előtt, ami plusz motiváció mindenkinek!
Hajrá Vép! – Pajor Tamás
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Minden olvasónknak

betegségmentes húsvéti

ünnepeket kívánunk.

A Krónika munkatársai

Csider Sándor: 
Hóvirág emlék 

Kibújt a földből, fényre vágyott,
fagyott, amikor kivirágzott,    
félretolt fanyar levelet,
zöldszín ruhája sáros lett:
harangja tiszta hófehér,
Tavaszországból fújt a szél.
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