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Az év legjobb
meteorológiai észlelője a
vépi Dombai László
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VÉPI

KR Ó N I K A
VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

Részlegesen kinyitott
az ország
A várakozások és az egészségügyi rendszabályok
betartásának eredményeként Orbán Viktor miniszterelnök nemrég bejelentette: április 14-én elérték a 3 millió
magyar állampolgár beoltását a Covid-ellenes vakcinákkal. Ennek hatására megváltoztak a korábbi veszélyhelyzeti intézkedések.
Így a kijárási tilalom az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszakra módosult. Az üzletek reggel 5 óra és este
9.30 között lehetnek nyitva. Köztük a március 8-óta
zárva tartók újfajta, négyzetméter alapú szabályok betartásával lehetnek nyitva. Tíz négyzetméterenként egy
vásárló lehet az üzletben. A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszűntek, így
kinyithattak a fodrászok, kozmetikák és más szolgáltatók.
A járvány megfékezése érdekében a kormány meghosszabbította a többi érvényben lévő védelmi intézkedést. Továbbra is kötelező a közterületeken a maszkviselés, a távolságtartás, valamint érvényben marad az
este 10 órakor életbe lépő esti kijárási tilalom is. Az oltási program előrehaladásával ugyanakkor közeledik a
védelmi intézkedések feloldásának második szakasza.
Április 19-től az óvodák megnyitottak és az iskolák alsó
tagozatai visszatértek a tantermi oktatásra.

folytatás a 2. oldalon

Ritka az olyan ember, aki óriási vihar, villámlás,
jégeső vagy hatalmas hóesés idején nem fél semmitől,
hanem kimegy az utcára, és élvezi a veszélyes természeti jelenségeket. A vépi Dombai László (kép)
azonban már gyermekkorában sem félt a több ezer voltos „ménkütől” és más természeti csapásoktól. Nem
véletlen tehát, hogy már meszleni és szombathelyi
általános iskolás korában is a természetet és a földrajzot szeretette a legjobban. De úgymond tudományos
megfigyelőként felnőttkorára Vépen lett a klíma és az
időjárási jelenségek hivatott szakértője, észlelője,
megfigyelések lejegyzője, értékelője. Önkéntes munkásságát olyan jól végezte az elmúlt években, hogy az
„Év MET-ÉSZ észlelője” címben részesült. Oklevelét a
Covid-válság miatt később kapja meg.
– Mi a feladata egy észlelőnek? – kérdeztük az
amúgy főállásban kamionsofőrként dolgozó szimpatikus férfit, aki minden nap hajnalban kel azért, hogy
a családi háza kertjében felállított mérőállomások segítségével megmérje a csapadékmennyiséget, többször
is a levegő hőmérsékletét, a szél erejét.

A remény húsvétja

folytatás a 3. oldalon

– Az idei évben is a megszokottól eltérő volt a húsvétunk. Tavaly ilyenkor
otthonainkban követtük Jézust a Golgotára, és vártuk a feltámadás első fényeit,
remélve, hogy ennél már minden csak jobb lehet. És jobb is volt. Aztán
elérkezett az idei nagyböjt, és megint leterített minket a vírus. Vért izzadunk,
mint Jézus az Olajfák hegyén, fájnak a kínzó ostorcsapások, amikor nem
lehetünk együtt szeretteinkkel, és szenvedünk, amikor Máriával együtt csak
távolról nézhetjük beteg testvéreinket, ahogy Ő nézte Fiát a keresztúton
gyötrődni.
folytatás az 3. oldalon
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Részlegesen kinyitott az ország

A felső tagozatok és a középiskolák május 10-től térhetnek vissza a
normál oktatáshoz. A vendéglátóhelyek teraszainak, kerthelyiségeinek nyitása az azt követő napon
történhet meg, amikor a beoltottak
száma eléri a 3,5 milliót. A jogszabály szerint a teraszok, kerthelyisé-

gek reggel 5 óra és este fél 10 között lehetnek nyitva. Az itt tartózkodó vendégeknek nem kell maszkot viselni, de a felszolgálóknak
igen – áll a rendeletben. Felhívták
a figyelmet arra is, hogy a védelmi
intézkedések betartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni.

A kormány május 23-ig meghosszabbítja a határellenőrzést, amelynek
célja változatlanul a járvány megfékezése. Továbbra is érvényes, hogy a
hazatérő magyaroknak 10 napos hatósági házi karanténban kell maradniuk, ez alól csak 2 darab negatív
PCR-teszttel kaphatnak felmentést.
- gyz

Vépi helyzetkép
Az április 12-i vezetői értekezleten
Kovács Péter polgármestere elmondta: a városban akkor 3 fő volt karanténban, ebből egy pozitív teszttel.
A védőnők már túl vannak a
második oltáson. A gondozás az eddig bevált rendszerben folytatódik. Az oviban 17 gyermek felügyeletéről gondoskodtak. A
jövő heti nyitásra a felnőttek oltása rendben megtörtént. A gondozási központ
minden alkalmazottját beoltották.
A GAMESZ végzi a
városi karbantartást, megindult a fűnyírási szezon. Idén
nem alvállalkozó végzi a főtéri
parkgondozást.
Többen dicsérték a GAMESZ dolgozók munkáját.
Április 22-én, csütörtökön első

alkalommal végzi az STKH a zöld
hulladék zsákos elszállítását.
Novemberig havonta egyszer
lehet a megvásárolt zsákokban a
kerti hulladékot kirakni, a hul-

ladéknaptár szerint. Ez mindig csütörtöki nap, májusban 27-én lesz. A
zsákok a VASBER tüzép telepén, a
Dózsa utcában vehetők meg.
Házhoz menő lomtalanítás május

11-12-13-án lesz. Részletek a
külön felhívásban.
A vépi iskolában megtörtént a
jövő tanév elsőseinek online és
személyesen is teljesíthető beíratása. A beíratókat az aulában
fogadták, egyszerre egy fő
léphetett be az iskolába.
A nevelőtestület oltása az
igényeknek megfelelően
megtörént.
– Sajnos a vírus továbbra
is jelen van, fogalmazott a
városvezető, és hozzátette: ő
is megkapta már a második
oltást, de ennek ellenére be
kell tartani minden előírást,
hogy útját álljuk a betegségnek.
Továbbra is segítünk a regisztrációban. Vigyázzunk egymásra!
VÉP VELED!
-VK

ÉRTESÍTÉS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022. nevelési évre a
VÉPI VADVIRÁG MŰVÉSZETI ÓVODÁBAN AZ ÓVODAI
BEIRATKOZÁS 2021. május 4-5 napjáig tart. Az óvodába a
gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel. A
felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. A gyermeknek
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától /szeptember 1. /
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az
óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2021. augusztus 31.
napjáig betölti a harmadik életévét. Az óvodai felvételről hozott döntést 2021. május 30. napjáig az óvoda írásban közli a szülővel. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A „Jelentkezési lap” átvehető az
óvodában, illetve letölthető a www.vepiovoda.hu honlapról. A szülő a jelentkezési lapot elektronikusan –
nagyon kivételes esetben személyesen – nyújthatja be az óvodába 2021. május 4. napjától 2021. május 5.
napjáig. Az óvodai beiratkozásról bővebb információ a www.vepiovoda.hu weboldalon található.
– VK

2021.április_2017 maj 2021. 04. 22. 16:51 Page 3

V ÉPI

3

A remény húsvétja

folytatás az 1. oldalról

A halál sokszor diadalt aratva,
kegyetlenül bánik el közeli
ismerősökkel, barátokkal és
szeretettekkel, akárcsak azon a
pénteken, amikor féktelenül
tombolt a Golgotán.
De nekünk az út nem itt ér véget.
Jézus áldozata egyszer és mindenkorra legyűrte a bűn és a halál győzelmét felettünk. Az üres sír láttán hinnünk kell, hogy egyszer ezt a vírust
is le tudjuk győzni, túl fogjuk élni,
és ebből a mostani beteges állapotból új életre támadunk!
folytatás az 1. oldalról

K RÓNIKA

Az osztályban húsvétra készülődtek a gyerekek. A tanító néni üres
műanyag tojásokat adott a gyerekeknek, hogy tegyenek bele valamit,
ami az új életet jelképezi. El is
érkezett a húsvét, így a gyerekek
kihozták az asztalra a tojásaikat,
köztük a fogyatékkal élő kisfiú,
Zsolti is. Az első tojásban egy kis
virág volt, a másodikban egy apró
hernyó. „Milyen szép jeleit találtátok az új életnek!” – dicsérte őket a
tanító néni. Ám amikor Zsolti
tojása került a kezébe, érezte, hogy

üres. Megpróbálta félretenni, nehogy zavarba hozza a kisfiút.
„Az enyémet ne tessék kihagyni!” –
szólalt meg Zsolti. „De hiszen ez
üres!” – mondta szelíden a tanító
néni.
„Bizony!
–
válaszolt a fiú –
A sír is üres volt,
és ez új életet jelent mindenkinek!”
- Szalay Márton kántor

Az év legjobb meteorológiai észlelője
a vépi Dombai László

Emellett több ezer fotóval örökítette meg eddig a másnak is különös, a Nap közelében megjelenő,
tudományosan halónak nevezett
légköroptikai jelenséget. Ez a hobbija. Ha éppen dolgoznia kell, akkor családtagjai – lánya Bogi, vagy
felesége Éva – végzik el és írják fel
az észlelési adatokat.
Miért hasznos ez a tevékenység?
– Akár az óránkénti előrejelzések
is nagyon fontosak például a mezőgazdaságnak, a termékek szállításában, forgalmazásában dolgozóknak éppúgy, mint a köz-, vízi- és
légi utakat használóknak. Érdekes
az is, hogy az észlelések eredményeit még a biztosító társaságok is
felhasználják a kármegállapításokkor.
Megfigyeléseiről éppen ezért naplót vezet. Adataiból kitűnik például, hogy 2018. szeptember 1–5. között volt Vépen a legcsapadékosabb idő: akkoriban egy nap alatt
73,9 milliméter és a négy napon
160,4 mm csapadékot mért. A legszárazabb pedig 2011 novembere
volt főként ködszitálás okán összesen 1, 8 milliméternyi értékben.
Éves szintes egyébként 2014 volt a
legcsapadékosabb 870,3 millimé-

ter esővel, míg a legszárazabb év a Mai korunkban minden bizony2011 volt 514,0 milliméternyivel. nyal Dombai Lászlót tekinthetjük
A mennyiséget a kertben felállított azok méltó utódjának, akik száza1 méter magasan lévő Oláh-Cso- dok óta figyelték a földi és égi jemor-féle kettősfalú, Hellmann- lenségeket, hogy így segítsék és
típusú állomási csapadékmérővel
állapítja
meg, mely az Országos
Meteorológiai Szolgálat
tulajdonát képezi.
Képünkön a kezében a
rovátkázott csapadékmérő üveghenger, melybe speciális tölcsérrel
önti a felfogott csapaForrás: VN. fotó: Unger Tamás
dékmennyiséget.
könnyítsék meg az emberek milliA szél erejét egy 10 méteres
árdjainak napi munkáját, életét.
vasoszlopon méri, míg a hőmérsékletet a két méteren elhelyezett
tányéros árnyékolóba elhelyezett hőmérővel
állapítja meg.
Aztán naplóz,
majd az eredményeket napi, heti,
havi és évi jelentésben számítógépen küldi meg
az Országos Meteorológiai Szolgálatnak.
– Györe Zoltán
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Húsvét másként 2.0
A járványhelyzet miatt sajnos az
idei évben sem volt lehetőség a
szokásos húsvéti programok

láthattunk kicsikkel is könnyen
elkészíthető dekorációs ötleteket.
Könyvtár ablakában álló nyuszit
Sági Józsefné, a Nefelejcs Nyugdíjas Klub vezetője készítette papírfonással.
Vép főterére kikerültek húsvéti
tojásaink, illetve egy ágacska, me-

lyet városunk gyermekei által készült alkotások díszítettek. Ezzel
kapcsolatban volt egy "Küldj egy
képet a díszről!" felhívás, melyre
hat fotó érkezett. A készítőket apró
ajándékkal jutalmazták. (csoportkép)
Művelődési Ház dolgozói

lebonyolítására. A Művelődési Ház
munkatársai a virtuális tér és a
dekorációk segítségével próbálták
előcsalogatni a lakosság ünnepi
hangulatát.
A ház előtt elsétálva az üveg mögül
fából készült nyuszi család mosolygott ránk. A Facebook- oldalon

Húsvéti hancúrozás a főtéren
Korai nyusziváráson kaptuk a
Kosár-család kicsinyeit a főtéri
óriástojások árnyékában.
A hétéves Jánoska, ötéves Erzsébet
és a legkisebb, a kétéves Matyika
anyukájukkal éppen a Mária-szobor környékén játszottak, sétálgattak, bicikliztek. (képek)
Matyika és Erzsébet éppen a kis
szobor-dombról való legurulást
gyakorolták, amikor azt kérdeztük,
mit szeretnének kapnia a nyuszitól.
Egységes, amolyan harsány feleletük szerint kisautót, felépíthető
kuckót, építőkockát, legót, pörgős

Most már biztos, hogy jött a
nyuszi, és többé-kevésbé megvalósulnak álmaik.
Bizonyára mindez csak az otthoni
anya-, és apanyuszin múlott. Tehát
szoknyát és kötős cipőt – volt a
felelet. Aztán körbejárták a nagy
tojásokat.

a jó gyerekek nem maradtak
ajándék nélkül a járvány ellenére
sem.
-gyz
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Születésnapján, április 8-án otthonában köszöntötte születésnapja
alkalmából Palotás Ferencné Terka
nénit, Kovács Péter polgármester.
(kép) Az önkormányzat kis ajándéka mellett átadta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő emléklapját
is.
A kis beszélgetés során előkerültek a szövőgyári kiemelkedő munkájáért kapott oklevelek. Büszkén
emlékezett vissza a „Zsiba Falatozó” konyhájában eltöltött 13 évre,
a sok-sok megfőzött kocsonyára.
Ott először főzött életében pacalt,
ami aztán jól sikerülhetett, mert utána többször is el kellett készíteni.
Büszkén beszélt családjáról. Mindenképpen vágyakozott gyermek
után, és több problémás terhesség
után született meg Péter fia és

K RÓNIKA

Terka néni 90 éves
Erika lánya, akik ma már felnőttek.
Hat unokája és egy dédunokája szerez számára örömteli órákat. Nehéz élete volt, hisz férje korán rok-

kantnyugdíjas lett egy, a munkahelyén megkapott betegség következtében. Ahhoz, hogy fenntartsák
magukat, kapálást is vállat a téeszföldeken. Eredményesen nevelte

5

gyermekeit, hisz a családban nyolcan is diplomát szereztek.
Idős kora ellenére nem hagyja el
magát. Még járókerettel is kimegy
a kertbe néhány
kapavágásra, és
a rossz helyen
kinőtt gyomot a
fű közül is kitépi.
Szeret olvasgatni, keresztrejtvényt fejteni.
A Vépi Krónika
olvasói nevében
kívánunk Terka
néninek örömteli éveket, hogy a
legkisebb, dédunoka felcseperedésének is követője lehessen.
-VK

Segítőkészségből csillagos ötös

Isten nem veszi el terheinket, de erősíti vállainkat (Franz Grillparzer)
Az elmúlt hónapokban szinte minden család átélte a betegség okozta aggodalom,
fájdalom, vagy a szeretett családtag elvesztése utáni újrakezdést. Divatos szóval a
történtek feldolgozását.
Szerencsére, mindenki más lelkülettel került ebbe az állapotba, mert egy édesanyát,
édesapát, testvért, feleséget, férjet, gyereket látni betegen, végül elveszíteni, határtalan bánatot von maga után. Tudjuk, aki megszületik, meghal! Nem mindegy,
milyen tartalmas életet tudott élni, milyen fiatalon kellett elmennie.
A segítésnek még csak most tanuljuk a módját. Emlékszem, gyermekkoromban
keringett egy legenda a segítőkész kisúttörőkről, akik egy egész délután ugyanazt a
nénit vagy bácsit kísérgették át a gyalogátkelőhelyen, hogy legyen mit beírniuk az
őrsi naplóba jó cselekedet gyanánt.
Az egyik máltás önkéntesünk évekkel ezelőtt úgy segített családoknak, hogy sötétedés után az általa összekészített csomagot beakasztotta a kapu kilincsére. Így
megőrizte névtelenségét. Tőle hallottam, miszerint: csak a lelkiismeretünknek tartozunk elszámolással. Azt gondolom, és tudom, hogy településünkön nagyon sokan
vannak, akik az elmúlt hónapokban sokat és sokféleképpen segítettek embertársaiknak. Köszönet és hála érte.
A segítség elfogadásáról is kell szót ejtenem. Ha tudunk olyan családokról, akik
bajba jutottak, és csak annyit kérdezünk: tudok-e valamiben segíteni? Kétféle
válasz érkezhet. Köszönjük, megbirkózunk vele vagy köszönjük, elfogadjuk a
segítséget! Vegyük mindkét válaszlehetőséget komolyan, és ennek megfelelően
cselekedjünk, mert a gondot megoldani csak a család tudja, de tudniuk kell, hogy
mi is ott vagyunk.
A szeretetszolgálat az elmúlt egy évben több mint 60 családnak tudott segíteni célzott élelmiszercsomaggal.
Amennyiben tudnak olyanokról, akiknek segítségre van szükségük, jelezzék a szociális és karitatív szervezeteknél.
- Lakner Judit, Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi vezetője

Jó lenne már újra!
Jó lenne már újra látni az arcokat.
Nem kéne vívni a napi harcokat.
Megtalálni végre az eltűnt
színeket
mindent egytől-egyig, ami
elveszett.
Megölelni a jó barátokat.
Nem félni attól, hogy jön a
kárhozat.
Megcsókolni, akit csak meg lehet.
Szeretve becsülni eltűnt szíveket.
Szomorú, szigorú hetek, mogorva
évek,
ajtó mögé zárt minket az élet.
Lassan kattan a zár, újra kint
leszünk,
Jöhet az élet, amit újra élvezünk.
Újra mosolygós, ismerős arcok,
Csillogó szemek, baráti hangok.
Utazás, ünnepek, szép nyári
kalandok.
És akik már elmentek
Értük szóljanak harangok!
Horváth Józsefné Irénke
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A magyar költészet napja
A költészet napját hazánkban
József Attila nevéhez, pontosabban
születésének napjához kapcsoljuk
immár 1964 óta. Hogy mit szólna
hozzá a költő maga? Nem tudhatjuk, de ismerve a költő életét és
habitusát, bizonyára cirógatná érzékeny lelkét a megtiszteltetés.
Egyike volt a múlt század legnagyobb és legmegosztóbb költőinek, a XX. század nagy óriásainak,
akikhez azért én hozzátenném Ady
Endrét és Radnóti Miklóst is, de ez
már (irodalmi) ízlés dolga.
De miért is kell ünnepelnünk a
költészetet? A rádióban hallgatva
erről egy eszmefuttatást, a következő gondolatok fogalmazódtak
meg bennem ezzel kapcsolatban:
az emléknapokat olyan témáknak
szenteljük általában, melyek amúgy
nem kapnak nagy visszhangot a
mindennapi életünkben.
Na de kell ez a versnek? Nincs ott
a mindennapjainkban? Hiszen
szinte csak jeles alkalmakkor, ünnepeken, irodalomórán foglalkozunk
vele? Talán igen, de mégsem!
Biztosan furán nézne ránk a boltban az eladó, ha fizetés közben a
következő József Attila sorokat
citálnánk: „Harminckét évem el-

szelelt, s még havi kétszáz sose
telt, az ám, hazám!” Nem, nem ide
való a vers. S a postán sem tudná
értékelni az ügyintéző, ha Reményik Sándor következő soraival
kísérnénk leveleink feladását:„
Hova jutnak a Martyr-levelek? Az
elkallódó, célt nem ért sorok?”
De verset mondunk, amikor a
kisgyermeket el akarjuk altatni.
Mikor hatalmas öröm ér bennünket, egy versben próbáljuk megkeresni azt a katarzist. Ha bánatunk
van, egy vers segít gyászunk lefolyásában. Ha szerelmesek vagyunk, épp szemünk elé kerül egy
csodálatos Shakespeare- szonett:
„Az vagy nekem, mi testnek a
kenyér, mint tavaszi zápor fűszere a
földnek”.
S ha egy dalt hallgatunk? Az is
vers! A RAP-zene megnevezésének kezdőbetűi a” Rhythm And
Poetry”, azaz ritmus és költészet
szavakból állnak össze. Rengeteg
mai zenekar dolgoz fel, zenésít
meg ún. klasszikus verseket, ezzel
is közelebb hozva a fiatalokat a
költészet varázsához.
Igen, a vers ott van mindenhol és
mindenkiben…. Ki ne fejezte volna
ki magát valamilyen szóképet

alkalmazva költőibb formában?
Ha „kivert kutyaként” érzed magad, ha a „szíved megtelt szeretettel”, ha „záporoznak a könnyeid”,
ha „megszakad a szíved” valamiért, akkor igenis benned van a
költészet!
S bár manapság nem divat a verseskönyveket forgatni, szerencsére
az internetes közösségi oldalak
napi szinten ontják a válogatott
verseket, szebbnél szebb, szívhez
szóló, „alkalmi, vagy csak úgy”
gondolatokat, zenével vagy a
nélkül, de az olvasó és hallgató
számára egy perc gyönyörűséget
okozva, s ezzel szebbé téve a világot bennünk, körülöttünk.
Tehát a költészet egy olyan valami,
ami nem kézzel fogható, nem a
szürke hétköznapok része, de minden érző lélekben csodás érzést
keltő, feledtető, vigaszt vagy
örömet nyújtó VALAMI, ami, mint
a gondolkodás, az EMBER egyedi
jellemzője. És EZÉRT is kell,
hogy megünnepeljük, egy napot
kiemelten szánjunk a költészetre,
•
1-4. osztályok /alsó tagozat/ - személyes jelenléttel történő oktatás aminek hatalma és gyógyító ereje
minden embert megérint.
•
5-8. osztályok /felső tagozat/ - digitális munkarend május 10-ig
Ágoston Andrea
Iskolánk tervezett programjai a járványhelyzet függvényében változhatnak.
magyartanár
•
Május 7.
Tanítás nélküli munkanap

A Hatos Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola programjai

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Május 17-18.
Május 19.
Május 24.
Május 26.
Június 4.
Június 8.
Június 10.
Június 10.
Június 15.
Június 19.

PAPÍRGYŰJTÉS
Idegen nyelvi mérés a 6. és 8. osztályosoknak
Ünnep: Pünkösd
Országos kompetenciamérés a 6. és 8. osztályosoknak
A Nemzeti Összetartozás Napja – megemlékezés
Osztályozó vizsgák
HATOS-NAP
A Művészeti Iskola záróvizsgája
Utolsó tanítási nap
Tanévzáró ünnepség, Ballagás /a járványhelyzetnek megfelelően/
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Lélekből felhő

( Csider Sándor a Költészet napjára)

K RÓNIKA

Hatos: virtuális versmondó verseny

Versem lélekből felhő,
égi szövetet szerelmes
szél sző.
Versem távolok hangja,
szívemnek csöndje közelbe
csalja.
Versem szavaknak fészek,
hazája jónak, otthona
szépnek.
Versem angyali mérleg,
igaznak forrás, hamisnak
méreg.
Versem viharból szellő,
vizekben tűzcsepp; fagyokban
kendő.
Versem zuhogó patak,
jöttére tűnnek, épülnek
falak.
Versem csillagból csokor,
ébredő kertbe, sírokra
bokor.
Versem izzik az éjben,
árnyékra vigyáz tomboló
fényben.

Vérszilvafák
vigasztalnak…

7

A tavalyi tanévben elmaradt, mert
karanténban voltunk. De éreztük,
nincs ez jól, szükségünk van rá.
Még így is. Sőt, most még jobban!
Ahogy Ágoston Andi néni írta, a
versek divatja lehet, hogy múlik.
Mégis bennünk élnek az érzések,
amiket mi nem tudunk olyan jól
kifejezni, mint a zseniális költők a
verseikben. Amikor olvassuk, hallgatjuk ezeket, felszabadítja bennünk a fájdalmat, az örömöt, a
bánatot, a büszkeséget, a vidámságot, az aggódást, a félelmet, a
megnyugvást, minden emberi
érzést. Amikor találunk egy olyan
verset, amelyik helyettünk kimondja a lelkünk mélyét, az felszabadító. Tehát versekre mindig
szükség lesz, mint minden művészetre, ezért fontos megemlékezni, figyelni, többet foglalkozni
velük, legalább ezen a napon.
Ezért hirdettük meg az iskolában
ezt a rendhagyó alkalmat arra,
hogy minél többen mondjanak a
gyerekek is verset. Nagy boldogság volt számomra, hogy ilyen
sokan vállalkoztak a szereplésre,

A természet április elején ismételten
fityiszt mutatott bármely vírusnak a vépi főutcán. A vérszilvafák tették a dolgukat. Nem érdekelte „őket” sem szárazság,
sem hideg. „Nekik” ez a nyitás ideje. Nekünk, helyieknek és a
városon csak átrobogóknak idén is, újra nagy örömet okoztak
csodás virágaikkal. Ha kis ideig is, de megnyugtatták lelkünket,
szívünket arról, hogy akár így, akár úgy, itt a tavasz, mellyel
búcsúzhattunk rosszkedvünk második telétől. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy oldódjon kicsit félelmünk. Abban viszont
reménykedhetünk, hogy 2021 végén, 2022 tavaszán már csak
rossz emléknek integethetnek ugyanezen fák virágai, levelei…
Mint ahogy az is érdekes, és a tavasz kettőségét jelenti, hogy a
kertünkben együtt virágzott a téltemető és a tulipán (kép
Kurucz Péter Szigetszentmiklós)
- gyz

pedig ebben a tanévben nem tudtunk mi, pedagógusok úgy segíteni, úgy hatni rájuk, mint máskor.
A tantestület megnézte, meghallgatta a beküldött videókat, és virtuálisan megtapsolta. Szavaztunk
is a nekünk legjobban tetsző produkciókra, s akik a legtöbb voksot
kapták, nekik külön gratulálunk:
alsó tagozatban Hegedüs Milán
1. A, felső tagozatban Gombás
Lőrinc 5. A tanulóinknak.
Nagy köszönet illeti a szülőket,
akiknek a tanulásban, készülésben,
a technikai kivitelezésben idén
nagyobb szerepet kellett vállalni.
Köszönjük a részt vevő gyerekeknek, hogy nem sajnálták a
szabadidejüket a tanulásra, és megmutatták magukat! Gratulálunk
mindenkinek! Jutalmul a Tudás
Fája Közalapítvány felajánlásában
könyvet kapnak mindannyian az
igazgatói dicséret mellé. Hegedüs
Milán, Turay Zalán 1.A: BabaiMező Abigél, Bárdi Réka, Reszegi
Máté, Szalai Marcell, Szép Flóra,
Varga Ármin, Vukics Kata 1.E:
Bakucz Janka, Biró Noel, Horváth
Ábel, Kéri Máté, Polgár Balázs,
Süle Emma, Szalai Noémi,
Szilágyi Gerő 2.E, Nagy Regina
Anna 4.A, Gombás Lőrinc, Süle
Mihály 5.A, Király Emese 7.A,
Süle András 7.B-s tanuló.
Boldizsár Katalin szervező,
alsó tagozat munkaközösség-vezető
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Lomtalanítás 2021
Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt
Lakosságot, hogy az idei évben is a vegyes hulladékgyűjtésre kötelezett és bevont valamennyi lakossági ügyfele
részére biztosítja a lomhulladék összegyűjtését és elszállítását.
Az utcák ütemezése:
2021.05.11.: Alkotmány, Jókai, Béke, Hunyadi, Kinizsi, Ady, Petőfi és Kossuth utca
2021.05.12.: Széchenyi, Vadász, Bihari, Táncsics, Deák, Rákóczi, Szent Imre utca és a gépészképző
2021.05.13.: Kolozsvári, Kassai, Dózsa, Batthyány, Berzsenyi, Arany, Toldi, Vasút, Bartók, Erkel, Liszt, Kodály,
Erdődy, Kastély utca
Lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok: a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit
meghaladó nagydarabos háztartási lomhulladék. (EWC 20 03 07) Például: kanapé, ágy, ágybetét, szekrény, fotel,
szék, szőnyeg, kerti bútort stb. A nagyméretű lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban
kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen. Az elszállításra kerülő lomhulladék
kizárólag lakossági eredetű lehet!
A lom hulladékokat a meghirdetett gyűjtés első napján 6.00-tól, az ingatlanok előtti, szállítójárművel
megközelíthető közterületről folyamatosan szállítjuk el. A hulladék mennyiségétől függően ez akár több
napot is igénybe vehet. Egy adott utcában már befejezett gyűjtés után kihelyezett lom hulladékokat nem tudjuk
elszállítani.
Az alábbi hulladékokat NEM vesszük át!
•
• zöldhulladék (pl.: kerti hulladék, nyesedék),
•
• szelektív hulladék (pl.: sárga és kék zsákban gyűjthető hulladékok),
•
• állati tetem,
•
• gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék,
•
• autóbontásból származó autó alkatrész (pl.: kárpit, szélvédő, lökhárító stb.),
•
• építési-bontási hulladék (pl.: mosdókagyló, csempe, WC csésze, ablak, ajtó, üveg, síküveg, tükör stb.)
•
• szóródó-, lapátos-, zsákos hulladék (pl.: Inert, kommunális),
•
• személy-, teher-, traktor gumiabroncs,
•
• veszélyes hulladék (pl.: vegyi anyaggal szennyezett göngyöleg, permetezőszer, maradék festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, azbeszt, gyógyszer, fáradt olaj, stb.),
•
• elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió, háztartási gép),
•
• fém hulladék (pl.: hordó, ereszcsatorna, drótkerítés, csövek stb.),
•
• kézi erővel nem rakodható túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék,
•
• befőttesüveg, üvegpalack, hőálló üveg, egyéb üveghulladék.
A felsorolás nem teljes, csak az általánosan előforduló hulladékokat tartalmazza. A háztartásokban keletkező
veszélyes, illetve egyéb, különleges kezelést igénylő hulladékok átvételével kapcsolatban, ajánljuk figyelmükbe
Zöldudvarainkat, melyek működéséről honlapunkon, a „SZOLGÁLTATÁSAINK-Zöldudvarok üzemeltetése”
menüpont alatt találnak részletes tájékoztatást.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy lakókörnyezetük tisztaságának megőrzése érdekében a tájékoztatóban foglaltakat szíveskedjenek betartani! Kollégáinknak a szabálytalanul kihelyezett hulladékok átvételét, kivétel nélkül
vissza kell utasítaniuk. Amennyiben fenyegetve érzik magukat, elhagyhatják, veszélyesnek ítélt szituációkban
kötelesek azonnal elhagyni a helyszínt! Ilyen esetekben lomtalanítás már csak a következő évre vehető igénybe.
Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!
STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2021.április_2017 maj 2021. 04. 22. 16:51 Page 9

V ÉPI

K RÓNIKA

9

Otthoni projektek a Víz világnapján
A környezetvédelmi világnapok
olyan különleges napok, amikor
élőhelyünk, a Föld megóvására
irányul a kitüntetett figyelem.
Március 22-én világszerte megemlékeznek a vízről, a vízkészlet megóvásáról, a vízminőség megőrzésének fontosságáról.
Iskolánkban a környezettudatos
gondolkodásra nevelés egyik jellemző állomása a Víz világnapi programok. Idén ez is digitális arculatot
öltött, és otthoni tevékenykedésre
ösztönözte a gyerekeket.
Az alsó tagozatos tanulók a digitális órákban és a pedagógiai foglalkozások keretében jelenítették
meg a Víz világnapját. Így pl.: magyar- és az énekórák alkalmával
értékes népmesék, versek, dalok és
zeneművek kerültek elő, a rajz és
technika órák pedig otthoni kreatív
munkálkodásra hívták a gyerekeket.
Természetesen a környezetismeret tantárgy a Víz világnapja
házigazdája, ezúttal kihasználta a
digitális tanulás lehetőségeit, internetes felületen kapcsolódott a témához: videók megtekintését, környezetvédelmi honlapokat böngészését, memória- és különféle
kvíz-játékok megoldását kínálta a
tanulók számára. (képek)
A felső tagozatos diákoknak
lehetőségük volt a víz fizikai és kémiai tulajdonságaival megismerkedni játékos kísérletek formájában,
amelyeket rendszerint otthon a
konyhában végeztek.
Miután remekül szórakoztak az
érdekes és látványos élményalapú
tanulás során, rávilágítottunk arra
is, hogy a kísérletekben megtapasztalt jelenségek miként játszanak közre a természetes vizeink
életében és a szennyezésében.

A művészeti iskolások olyan
képeket készítettek otthon, amivel
felhívják a figyelmet a természetes
vizekben lévő, óriási méreteket
öltő műanyag-szennyezésre.
A gyerekek ezúttal is remek alkotásokat készítettek.
„A víz érték! Becsüld meg! „– ez
a 2021-es év jelmondata.
Sajnos beláthatatlan következ-ményekkel járhat, ha nem változtatunk azonnal a környezetszenynyező magatartáson.
Jelenünk és az eljövendő generációk sorsa többek között azon is

múlik, hogy miképp gazdálkodunk
a Földön meglévő vízkészleteinkkel, hogyan óvjuk és hasznosítjuk vizeinket.
-Kovácsné Csákvári Beatrix,ÖKOSport munkaközösség-vezető
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Polgármesteri
napló
2021.03.19.

Kerékpárút belterületi szakasz bejárása
2021.03.23. TÖOSZ online konferencia a Norvég Alapról
2021.03.24. Önkéntes mentőcsoport online gyakorlata
Megyei Fejlesztési Terv
egyeztetése online
2021.03.26. Megkaptam a
második oltást
2021.03.29. 8:30 Vezetői értekezlet
2021.03.30. 8:00 Bölcsőde kooperáció
2021.03.31. 2 személyt a háziorvosi rendelőbe vittem oltásra
2021.04.07. Egyeztetés a
GEOMÉ-val bölcsőde ügyében
2021.04.08. Palotás Ferencné 90
éves
2021.04.12. 8:30 Vezetői értekezlet
2021.04.13. 8:00 Bölcsőde kooperáció
10:00 TÖOSZ online
vezetőségi gyűlés
2021.04.14. 19:00 TEVE online
taggyűlése
-pm-

Anyakönyvi hírek
Házasság: Horváth Zoltán és
Horváth Liza Katalin • Kolompár
Dominik János és Kolompár Nikoletta
Születés: Talpalló Péter és Varga
Anita fia Erik

Haláleset:
Kolompár Mária Valéria
(1968) Hunyadi u. 41. •
Papp Tamás (1957) Petőfi u. 51. •
Prátpál Vilmosné sz. Hegedüs
Ilona (1937) Berzsenyi u. 2.
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Élet az óvodában a „hullámok” idején
A hullámok, amelyek szépek a hajban, és a vízen, de a pandémia kezdete
óta nem a legkellemesebb dolgokat idéző szónak számítanak. Sajnos minden megváltozott! Egy év alatt harmadszor. Az elsőnél nem tudtuk mi ez,
meddig tart. Elsajátítottuk az alapos kézmosás, fertőtlenítés fogalmát.
Megtanultuk, hogy sűrűn szellőztetünk, igyekeztünk nagyobb távolságot
tartani. A másodiknál nem gondoltuk, hogy lehet még ennek folytatása. A
már jól elsajátított szabályok ismét feléledtek, kiegészítettük a köhögési,
tüsszentési etikettel, megfelelő számú papír zsebkendőt tartottunk ennek
segítésére. És elérkezett a harmadik hullám, ami Európa-szerte erősebbnek
bizonyult az elődeinél. Sorra megváltoztak életkörülményeink, a szabályok, az idősebbek, a fiatalabbak, a felnőttek és a gyerekek is. Már az
óvodások szókincsében is mindennapos a vírus-szó, a covid. Aztán ismét
meg kellett szakítani az óvodai életet. Ezzel együtt sajnos megint elszakítottuk az ovisokat a szabályrendszereiktől, a társas kapcsolatoktól, a
nevelőiktől, gondozóiktól.
A harmadik hulláma még nagyobb terhet rótt a pedagógiai intézmények
dolgozóin túl a szülőkre és a gyerekekre is. Mindenki rosszul és egyre
türelmetlenebbül élte ezt meg. Hogy mi történt a harmadik zárás után? Az
oviban folyamatosan zajlott a csoportok és az ott található tárgyak
fertőtlenítése. Minden dadus lázasan takarított és a járványügyi
teendőknek tett eleget. Mind az óvodába járó kicsik élete, mind az ott dolgozók, és természetesen a szülők élete is újra egy csapásra megváltozott.
De megint másként. Mindenkinek hatalmas alkalmazkodóképességről kellett tanúbizonyságot tenni. Az óvodáknak, az óvodapedagógusoknak, a
szülőknek és a gyermekeknek is idomulni kellett a kialakult online léthez.
A gyerekek létszáma minimálisra csökkent. Velük egyértelműen minimalizált óvónői ellátásra volt szükséges. A gyermekközpontú óvodai nevelés
segítségével online üzemmódban tették lehetővé és segítették a gyermekek
személyiségének kibontakozását, amelyben tudjuk, hogy az óvónő személyisége meghatározó. Nagyon sok egymás után érkező vers, mese, mondóka, rajz ösztönözte a társakat, és emiatt előbb-utóbb minden gyermek
szinte kivétel nélkül egymás példáján elindulva nagyon szorgalmasan dolgozott, készített szebbnél szebb dolgot, és tanult verset.
Húsvétkor a kisfiúk locsolóverse gondoskodott arról, hogy az óvó nénik,
daduskák el ne hervadjanak. Köszönjük. Megfordult a világ! Mi kaptuk a
képeket, amit eddig mi küldtünk. Mi pillanthattunk bele az otthoni „programokba”, kézműves tevékenységbe. És bizony tudtuk, hogy ez mennyire
nem egyszerű. Kitölteni tartalmasan a napokat, lekötve a gyermekek
szerteágazó, érdeklődő figyelmét. Bizony sok szülő ismét a szabadsága
rovására tudta csak otthon tartani a gyermekét. Reméljük, hogy ezt nem
nehezítette az infokommunikációs eszközök használata, és mindenhol
akadálymentesen működött.
A húsvéti szünet utáni héten a 2-4 fős létszám 12-14 főre emelkedett, de még
mindig csak ügyeleti rendszerben teltek a napok. Majd végre megcsillant a
remény az újbóli találkozásra. A gyerekek már rutinból jönnek, gyakorlottan
szoknak be újra és újra. Ha minden olyan ritmusban halad, ahogy a járványügyi szigorítások lazítását előre vetítik a törvényhozók, akkor április 19-én
újra nyílhat az óvoda kapuja is. Reményeink szerint akkor már a tavasz sem
fél végre teljes erejével megérkezni. Bízunk benne, hogy végre a megszokott
hétköznapokat élheti mindenki óvodán innen és túl.
Jónás Anikó
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Nyugdíjasok a bezártságról
Már több mint egy éve, hogy szinte
bezárva élünk. Elmaradtak az
összejövetelek, a kirándulások.
Megkérdeztem több klubtagot is,
hogy élték, élik meg ezt az idő-szakot. Volt, akivel szóban beszélgettünk egy bevásárlás alkalmával,
volt, akitől írásban kaptam választ.
A személyes találkozások mindenkinek hiányoznak.
Az írásban kapott válaszokból egypárat közre adok.
– Igaz a mondás: „a dolgokat akkor
tudjuk igazán értékelni, amikor
elveszítjük azokat.” Csütörtökönként összejönni, elbeszélgetni,
fényképeket nézegetni. Jókat nevetni a különböző ügyességi játékok, agytornák, egyéb vicces események alkalmából és a sok-sok
rendezvény, kirándulások mindmind nagyon hiányoznak.
– Egy éve a szabályokat betartva
élek, a család nagyon hiányzik.
Sajnos a tágabb családi körben a
vírusnak három áldozata is lett,
többen pedig átestek a fertőzésen.
Igyekszem tartalmasan eltölteni a
napokat. Most a kertgondozás is
egy elfoglaltság a keresztrejtvény,
olvasás, internet, telefon mellett.
Még egy kicsit türelemmel kell
lennem, mert a 2. oltást csak a
hónap vége felé kapom meg.
– Engem személy szerint nagyon
rosszul érintett ez az időszak, nemcsak az a probléma, hogy itthon
kell maradni, hanem, hogy távol
kell lenni a szeretteimtől, főleg az
unokáktól. Ebben az instabil időben sokkal érzékenyebb az ember,
borzasztóan hiányzik az inger, a
pörgés, a programok, a külső hatás.
Mikor éreztem, hogy a punnyadás
határát súrolom, minden napnak
adtam egy célt, egy értelmet.
Tudatosan elterveztem, azt fogom
csinálni, ami örömet okoz.
Rájöttem, hogy folyamatosan meg
kell újulni, az éli túl könnyebben a

nehézségeket, aki leghamarabb tud
igazodni a változó helyzethez.
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Hogy új életre
keljen…

– Tavaly azt az egy-két hónapi bezártságot elég jól viseltük. Tudtuk,
hogy jön a nyár, és újra lesznek
összejövetelek. Belefért egy kis kirándulás, egy őszi kiruccanás Gyulára. Na de sajnos jött az újabb bezárás, ami a mai napig tart. A bevásárláson kívül sehova nem tudunk menni, ami senkinek nem tesz
jót. Testileg, lelkileg kimerül az
ember.
– Nagyon hiányzik a személyes találkozás. A klub remek kikapcsolódást nyújtott a napi mókuskerékből. Hiányoznak az érdekes előadások, beszélgetések a közös programok. Így minden nap egyforma,
nincs lehetőség feltöltődésre.
– Pozitív hozzáállással próbáltuk
elviselni az elmúlt időszakot. Több
időt töltöttünk a családdal. Az egymásra figyelés sok jót tudott hozni
az ember életébe. Az egészséges
életmódot követve igyekeztünk élni. A napi munka után, olvasás,
rejtvényfejtés, az elmaradhatatlan
jóga színesítette napjainkat. A személyes találkozások ugyan elmaradtak, de hála a technika vívmányainak, telefonon, messengeren
tartottuk a kapcsolatot. A szabályok betartása mellett, az oltás sikerességében bízva, várunk egy jobb
jövőt.
– Azt kívánom, ez az írás mindenkit jó egészségben találjon. Kívánom, hogy mielőbb jöjjön el az az
idő, amikor már személyesen találkozhatunk. Jöjjön el a kirándu-lások, sport, kulturális versenyek stb.
időszaka. Addig is, amíg eljön ez
az idő, legyen még egy kis türelmünk.
– Remélem, most már hamarosan
eljön a „NYITÁS” ideje!
-Ságiné Anci

Sokan talán úgy mentek el a
járdán, hogy észre sem vették,
hogy a fenyőfák árnyékában egy
szobor vigyáz a vizeinkre. (kép)
Aki meg észrevette, az biztosan
elszörnyülködött, 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 álló.
A Vép Fejlődéséért Alapítvány
számlájára lehet utalni:
12094507-00127839-00100005
számlaszámra, de megtehetik
felajánlásaikat a 06-30-491-4955
telefonszámon Dömötör Gáborral egyeztetve, vagy befizetéssel a
Pityu bácsi boltjában elhelyezett
perselybe. Fogjunk össze városunk értékeinek megmentéséért!
- VK
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A Szakma Kiváló Tanulója Versenyről
A KASzC Vépi Mezőgazdasági
Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium ismét büszke mezőgazdasági gépész tanulóira.
Már az első éves diákok körében presztízsnek számít az, ha valaki bejut a Szakma Kiváló Tanulója országos döntőjébe.
Így történt ez azoknál a végzős
mezőgazda-sági gépész diákoknál
is, akik az idei évben megmérették
magukat az országos verseny elődöntőjében.
Az elmúlt években közülük
többen is jeles eredménnyel zárták
az alsóbb évfolyamokat, így a házi
verseny megírása után hat tanulónk is bekerült az országos írásbeli elődöntőbe, amelyre 2021. január 29-én került sor a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara szervezésében.

A diákok közül Kancsér Szabolcs
(felső kép) 80 százalékos, Radics
Richárd (alsó kép) 75,5 százalékos eredménnyel teljesítette az
SZKTV írásbeli fordulóját, ezzel
az ország 24 legjobbja közé kerültek.
Az SZKTV országos döntőjét
iskolánk rendezte volna 2021
áprilisában, de a járványhelyzet
sajnos átírta a forgatókönyvet.
Mindkét diák jeles érdemjeggyel
felmentést kapott a szakmai vizsga
írásbeli része alól. A diákok szakmai felkészítését Varga Árpád
tanár úr végezte.
Savanyó Ferencné
szakmai igazgatóhelyettes

Hogyan hat a demencia a társadalomra?
Milyen problémákat okozhat? (3)
A fejlett országok társadalma öregszik, egyre nagyobb az idősek aránya, így a demencia is egyre nagyobb
egészségügyi-gazdasági problémát jelent. A demens betegek száma a korral nő, 65 év felett 5 évente megduplázódik: 65 éves korban 1% körüli, 85 év felett már 30%-ra nő.
Nőknél minden korcsoportban gyakoribb a demencia kimutatása. A demens betegek száma Európában 2000ben kb.7 millióról 2050-re 16 millióra emelkedik, közben az aktív lakosság száma csökken. Míg 2000-ben 69
aktív dolgozóra jutott 1 demens beteg, ez 2050-re már 21:1 arány lesz.
Magyarország helyzete sem jobb. Legalább 150, maximum 300 ezer demens beteg lehet jelenleg. A számok
alapján is jól látható, hogy mennyire fontos hangsúly van a prevención és a korai tünetek felismerésén.
De megelőzhető-e a betegség? Nos, ez idáig a kutatók nem találtak meggyőző bizonyítékot arra, hogy az
Alzheimer-kór megelőzhető lenne, viszont számos tény arra mutat, hogy a rizikója csökkenthető. Ezért tanulmányozták pl: a mozgás szerepét, a meditációt és a táplálkozás hatásait is.
Fontos egyes rizikófaktorok csökkentése, mint a dohányzás, a magas vérnyomás, a hiperlipidémia (a vérben
a normál értéket meghaladó koleszterin- vagy triglicerinszint) és a cukorbetegség. Jó hatásúnak bizonyult a
mediterrán diéta, melyben nagy szerepe van az olivaolajnak, halaknak és a vörösbornak. Kimutatták, hogy a
kávé és teaivók, akik 4-5 kávét vagy teát isznak, 65%-kal tudták csökkenteni az öregedéssel jelentkező demenciát.
Az egészséges életmód – megfelelő táplálkozás, fizikai, szellemi aktivitás – már ma is azon tényezők közé
sorolható, mellyel eredményesen csökkenthetjük a betegség kialakulásának valószínűségét.
Folytatás a következő számban: a segítő és támogató rendszerek, illetve biztonságos környezet kialakítása
otthonunkban, ha már diagnosztizáltak a demenciát.
– Cser Valéria
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Napelemes rendszerek kiépítése
Napjainkban egyre nagyobb
szerephez jut a környezettudatosság és vele együtt szerencsére a
megújuló energiák hasznosítása. A
napelemes rendszerek egyre olcsóbbak, és ezzel együtt többünk
számára elérhetőbbek lesznek.
(kép). Az elmúlt években beleástam magam a napenergia hasznosításába, az egyes rendszerek közti
különbségekbe, előnyeibe-hátrányaiba, így ezzel kapcsolatban osztom meg tapasztalataim, gondolataim, mellyel remélhetőleg kis
segítségére tudok lenni minél több
vépinek, akik napelemes rendszer
kialakításán gondolkodnak.
Általános dologként tapasztalom,
hogy a forgalmazók általuk konfigurált csomagokat állítanak össze –
3-4-5 csomagot, minőségben és
teljesítményben eltérőt –, és ezek
közül lehet választani, melyiket
szeretnénk. Ezt én nem feltétlenül
javaslom, csak abban az esetben,
ha szerintünk is működik a rendszer, de érdemes szakember véleményét is kikérni.
A második dolog, amit mindenki
hangoztat, hogy nem érdemes túltervezni a napelemes rendszert,
nézzük meg az éves fogyasztásunkat, és annak megfelelőt válaszszunk magunknak. Itt érdemes
azonban előre gondolkodni, hiszen
jó esetben egy ilyen rendszert 2025 évre tervez az ember, így nem
az a mérvadó, hogy most mennyit

fogyasztunk, hanem az, hogy ebben az időszakban milyen fogyasztással lehet kalkulálni. Vannak
olyan élethelyzetek, amikor a fogyasztásunk lineárisan nő, viszont
van, amikor előre várhatóan stagnál, vagy akár csökkenni is fog.
Fontosnak tartom, hogy olyan
rendszert alakítsunk ki, amit bizonyos mértékig tudunk bővíteni. Ennek kerékkötője a nem megfelelően megválasztott inverter lehet.
Mivel ez a rendszer legdrágább eleme, érdemes ebből kicsit nagyobbat választani, minél több garanciaidővel, mert ha ezt cserélni kell
a nem megfelelő kapacitása, vagy
meghibásodása miatt, az nagyon
sokba kerül.
Még egy gondolat, zárásnak.
A beruházásunk megtérülését a
jelenlegi helyzetben nem érdemes

számolgatni, mert például a szaldó
elszámolásról történő közeli átállás, minden eddigi számítást felülír
(számunkra nem kedvezően), valamint a rendszer működési időtartama alatt még többször is változhat a rá vonatkozó jogi szabályozás. Előzőek mellett még több
olyan bizonytalansági faktor van,
amivel nem tudunk számolni, (garanciaidőn túli hibák, az időjárás, a
növényzet változása, a rendszer
teljesítményének folyamatos lassú
teljesítmény-csökkenése stb.).
Fentiek mellett csak javasolni
tudom a napelemek használatát mindenki számára, mert jelentős lehetőségek is társulnak mellé, amiket a közeljövőben ki tudunk használni.
–Pados Róbert
önkormányzati képviselő

Temetőbővítés,
orgona-felújítási pályázat
Aláírták a szerződést a temető bővítéséhez szükséges terület megvásárlásáról, közölte Kovács Péter polgármester. Így elhárult az akadálya annak, hogy a szabályozási tervnek megfelelően el tudják indítani a terület
használatba vételét, lekerítését, a sírhelyek kialakítását, út, vízvezeték megtervezését, megépítését. Ennek nagy
része a jövő évben valósul meg, de az előkészítés megkezdődhet.
Megtudtuk azt is, hogy Dömötör Gábor alpolgármester kezdeményezésére beadtak egy EMMI-pályázatot a templomi orgona felújításához.
-VK
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Kék Hírek: Sorozatos eljárások

Ezúttal húszan
adtak vért
Véradást tartottunk március 29én, melyen húszan tudtak segíteni
a jelenleg is tartó pandémiás
helyzetben.
A járványhelyzet súlyossága itt
is érezhető volt mind a meghívók
kihordásában, mind a megjelentek számában. Többen jelezték telefonon, hogy sajnos ők is betegek, így nem tudnak megjelenni
véradásunkon.
Ezúton köszönöm a megjelentek segítségét, és mindenkinek kívánok mielőbbi gyógyulást.
-Vali

Az elmúlt időszakban a vépi körzeti megbízottak egy férfivel szemben
eljárást indítottak, illetve két férfit helyszíni bírságoltak, mert megszegték
a maszkviselés szabályait.
Egy másik férfit elővezettek, mert nem fizette be a kiszabott pénzbüntetést.
Két, tehergépkocsit vezető férfivel szemben helyszíni bírságot alkalmaztak,
mert a súlykorlátozó jelzőtáblát figyelmen kívül hagyták. Ismeretlen tettessel szemben bűntetőeljárást kezdeményeztek, mert engedély nélkül építési
hulladékot helyezett el. Egy másik férfi olyan gépjárművel közlekedett,
amit korábban kivontak a forgalomból, ezért szabálysértési eljárás indult
ellene.
–vépi kmb

Rúgott gólok kellenek…
Csapatunk a Sárvár elleni vereség után kisebb hullámvölgybe került.
Döntetlent játszott a Répcelak, a Király SE, a Rábapaty és a Lukácsháza
csapata ellen is. Minden meccsre igaz, hogy mezőnyben erősen dominált a
vépi csapat, sok helyzetet dolgozott ki, de az utolsó passzok, lövések már
nem eredményeztek gólt. Ennek köszönhetően sok pontot hullajtott el a társaság. Talán, ha a meccsek nem zárt kapuk mögött zajlottak volna, a vépi
közönség ereje és biztatása átlendített volna minket ezeken a nehéz pillanatokon. Különösen fájó a hétvégén elszenvedett vereség a Bük csapata ellen:
meddő mezőnyfölényben játszottuk, de rúgott gól nélkül nem lehet meccset
nyerni.
Próbálunk rendet tenni a fejekben, készülünk tovább meccsről meccsre, és
igyekszünk a lehető legjobb eredményt kihozni ebből a bajnokságból.
Hajrá Vép!
-Pajor Tamás
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