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Covid-járvány: enyhítések
A több mint 4,5 millió beoltott azt jelzi, hogy sikeresek a
kormány intézkedései a Covid-járvány legyőzésével kapc-
solatban. Ez a helyzet az emberek egészségének meg-
védése mellett azt is jelzi, hogy a gazdaság is visszatérhet
korábbi szintjére, mondta Orbán Viktor miniszterelnök
május elején. Galgóczi Erzsébet, a Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ osztályvezetője pedig a minap arról szá-
molt be, hogy napról napra javulnak a járványügyi adatok.
A szakemberek azonban azt is hangsúlyozzák, hogy minél
többen oltassák be magukat azokkal a vakcinákkal, ame-
lyek sikeresen védenek a kórházba kerüléstől.

Lapunkban korábban beszámoltunk azokról a kormány-
intézkedésekről, amelyek hatására például nyithattak az
óvodák, iskolák, a vendéglátó egységek teraszai, rövidült
az éjszakai kijárási tilalom, és elkezdték oltani a fiatalokat
is. Fokozatosan elindult az újranyitás hazánkban, a 4 mil-
liós beoltottsági szám elérése után nyithattak többek kö-
zött a szállodák, az éttermek belső terei, a mozik és az
uszodák a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára.
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter
május 13-án azt nyilatkozta: pünkösd után lesz meg az
ötmillió beoltott, így hamarosan dönt a kormány a további
enyhítésekről. Az esküvőkkel kapcsolatosan elmondta,
hogy május 27-e éjféltől lehetőség van a lakodalmak meg-
tartására. Továbbra is be kell tartani az egyéni védelmi
intézkedéseket. A harmadik hullám leszálló ágában va-
gyunk, a remények szerint megelőzhető vagy legyőzhető
lesz az úgynevezett indiai kettős vírusmutáns is. -gyz

Ágh Péter megtekintette a
bölcsőde építését

Április végén Ágh Péter országgyűlési képviselő meg-
tekintette a vépi bölcsődeépítkezést Kovács Péter pol-
gármester társaságában. 

– A Vépért végzett közös munkánk évről évre látvá-
nyos eredményeket hoz. Ilyen volt a közelmúltban az
M86-os irányába vezető út felújítása, most pedig új hír
az egyházi pályázat 15 milliós sikere. Emellett támo-
gatásból zajlik a bölcsőde fejlesztése is, mondta a parla-
menti képviselő. 

Hozzátette: a választókerületben, Észak-Vas megyé-
ben 1.717 millió forint értékben valósulhatnak meg fej-
lesztések a legkisebbek érdekében. Tíz helyszínen kerül-
het sor ilyen beruházásokra, hiszen sikeres pályázatot
nyújtott be Csepreg, Horvátzsidány, Kemenesmagasi,
Kőszeg, Lukácsháza, Ölbő, Rábapaty, Répcelak, Sárvár
és Vép is, mondta. 
A látottak alapján elégedetten nyugtázta, hogy a
kisvárosban látványos épület készül, amely méltó
második otthona lesz a gyerekeknek.

2. Vépi helyzetkép •   4. ERASMUS projekt  •   11. “Hatos”  kislány országos eredménye    

Nemzetközi  ERASMUS projekt a HATOSBAN
- Nem mindennapi élményben lehetett része iskolánknak és a városnak is.  Magyarországon május 11-14 között mi
szerveztük a Hatosban az első Virtuális Mobilitás nevű online nagyrendezvényt, az Erasmus+projekt keretein belül,
közölte Molnár Krisztina igazgató. Hatalmas dolog megrendezni a négynapos, két workshopból, bemutató órákból álló,
rengeteg lelkes diák és számos pedagógus részvételével zajló nemzetközi továbbképzést másik négy európai ország
számára, mindezt online, virtuális formában. folytatás a 4. oldalon

folytatás a 2. oldalon
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folytatás az 1. oldalról

folytatás az 1. oldalról

Vépi helyzetkép
Jó hírrel indította május 10-én a
vezetői értekezletet Kovács Péter
polgármester: – Vépen nincs senki
karanténban – mondta. Május 17-től
a városháza visszatért a rendes
üzemmódra, tehát ügyfélfo-
gadási időben, természetesen
a védekezési szabályok be-
tartásával a hivatal nyitva
van. – Idén sem tartjuk meg a
Világ Közepe-Mácsik Feszti-
válunkat, hisz az odaérkezők
védettségét nem tudjuk elle-
nőrizni. Kisebb volumenű
rendezvényben gondolko-
dunk, ezt készíti elő a kultúr-
ház gárdája – tette hozzá.
Sok településen már kihe-
lyezték a kupakgyűjtő szerkezete-
ket. Hamarosan a miénk is elkészül,
Sóskuti András felajánlásából,
mondta. 

A COOP bolt elé kihelyezték a
Galambos cégcsoport (felajánlották)
és a város közös kétoldalas hirdető-
tábláját. Az egyik oldalán a cég, a
másikon a város hirdetményei jelen-
nek meg. 

A kultúrház könyvtára csak oltási
igazolvánnyal látogatható. Aki
ilyennel nem rendelkezik, vegye
igénybe a "könyvtárablakot", amin
keresztül segítséget és könyvet kap-

hat, cserélhet.
A szülők segítésére három

vagy négy hetes nyári tábort
szervezünk a kultúrházban. A
napközis táborok részletei
kidolgozás alatt vannak.

Az iskolában május 10-től
már a felsősök is elindultak.
De a szülők továbbra sem
látogathatják az intézményt.

Az iskola is szervez nyári
napközis tábort, a tanévzárás
után, két hét időtartamban,

tudtuk meg.

A következő zöldhulladékgyűjtő
nap május 27-én lesz. Az első alka-
lom eseményei kapcsán az STKH
kiadott egy tájékoztatót a gyűjtés
feltételeiről. Ez a vépi honlapon is
elérhető.

-VK

A kerékpárút engedélyezési terveit
beadták, és előkészítő fázisban van
már a városon átvezető, Porpác irá-
nyába továbbhaladó út tervezése is.
Az óvodába jelenleg 121 gyermek

jár, tehát szinte telt ház van. Nyoma-
tékosan kérjük a szülőket, hogy idő-
ben jelezzék gyermekük érkezését,
vagy elmaradását, mert ezt rendsze-
resen elfelejtik, így az étkező lét-
számban gondok lehetnek – jelezte.

Az óvónők túl vannak a második
oltáson is. Készültek a szokásos
óvodai rendezvényekre: madarak-
fák napja, gyereknap.

álmennyezet-készítők dol-
goztak, a csempézés és pad-
ló burkolása is elkezdődött. 

Épül már a bölcsődét az
óvodai épülettel összekötő
nyaktag is. 

Kovács Péter városvezető lapunk-
nak hozzátette: együtt végignézték
az építési munkálatokat, melyek
mindkettőjük szerint a tervezett
ütemben haladnak. 

Már a festők, gipszkartonozók,

– Az új épület átadása az
ősz elején várható, tette
hozzá Kovács Péter pol-
gármester. 

- VK

Ágh Péter megtekintette a bölcsőde építését
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Felújították a Toldi utcát
Ágh Péter országgyűlési képviselő
Kovács Péter polgármester és Bö-
röcz Miklós, a Magyar Közút Non-
profit Zrt megyei igazgatója közö-
sen megtekintették a vépi vasútállo-
máshoz vezető közút fel-
újított szakaszát május 12-
én. (kép) 

– A hitel nélkül gaz-
dálkodó települések támo-
gatásaként kaptunk a kor-
mánytól jelentős összeget,
hogy az összes városi tulaj-
donú utat felújítsuk, egye-
dül a Toldi utca maradt ki,
ennek nem az önkormány-
zat a kezelője. Most teljes
egészében kátyúmentes
lett Vép – mondta a bejá-
ráson Kovács Péter.

Ágh Péter országgyűlési
kép-viselő úgy fogalma-
zott: – A város az elmúlt
években és ciklusokban
jelentős útfelújításokat
tudott végezni. Komoly
kormánytámogatással fel
tudták újítani saját út-
jaikat, tavaly a Magyar
Falu Programban a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt.
beruházásában közel fél-
milliárd forintból újult meg a város
„főbejárata”, a 8445-ös jelű Vép–
Nemesbőd összekötő út 2,6 kilo-
méteres szakasza, amely az M86-
os autóútra visz ki. A harmadik
ütemben a közút az utolsó nagy
feladatát is teljesítette a Toldi utca
aszfaltozásával. Vép a vasi
városok között az útfelújítások te-

dig sem túl jó útállapotokat jelen-
tősen rontotta.

A régi makadám rendszerű úta-
lap helyenként elvesztette teherbí-
rását, a burkolat deformálódott,

széle töredezetté vált.
Annak érdekében, hogy a
Toldi utca állapota hosszú
időre rendezett legyen, a
GYSEV Zrt. és a Magyar
Közút NZrt. közös költ-
ségviselés mellett az utca
teljes szélességet érintő
burkolat felújításáról álla-
podott meg, amelyet a
Magyar Közút Nzrt. Vas
Megyei Igazgatósága saját
kivitelezésében végzett el.
(kép)
A felújítás során az 504
méter hosszú útra az ere-
deti 3,7–4 méteres szé-
lességben átlagosan 6 cm
kiegyenlítő, majd pedig 5
cm kopó melegaszfalt-
réteg beépítése történt. Ez
összesen közel 500 tonna
aszfalt felhasználását je-
lenti. A burkolat felújítását
követően a padka feltölté-
séhez mindkét oldalon
teherbíró mészkövet hasz-

náltak fel.
A munkálatok május közepéig

befejeződtek, az akna-fedlapok
megfelelő szintre helyezése azt
követően megtörtént, írta lapunk-
nak Józsa Miklós, a Magyar Közút
megyei üzemeltetési és fenntartási
osztályvezetője.           

-VK

kintetében a legjobbak között van
mondta.

A Magyar Közút kezelésében
lévő, vépi vasútállomáshoz vezető
út, a Toldi utca a 2017 szeptem-

berében történt GYSEV Zrt. vasúti
tartálykocsijának balesete miatti
kárelhárítás következtében jelentős
terhelést kapott. A szennyezett talaj
elszállítása és a helyreállítási mun-
kák miatt összesen mintegy 38 ezer
tonnányi – nehéz teherjárművekkel
végzett – anyagmozgatás történt
ezen az útszakaszon, amely az ad-

Gépjárművezetőket büntettek 
Az elmúlt időszakban a vépi körzeti megbízottak öt tehergépjármű-vezetővel szemben intézkedtek, akik a
súlykorlátozó jelzőtáblát figyelmen kívül hagyták. Egyikükkel szemben szabálysértési eljárást indítottak, mert
nem ismerte el a felelősségét, illetve négy másik férfit helyszíni bírságoltak. Egy másik férfi megszegte az
érvényben lévő kijárási korlátozást, ezért vele szemben szabálysértési eljárást kezdeményeztek.

Egy újabb járművezető pedig úgy közlekedett, hogy a rakománya az úttestre szóródott, ezért helyszíni bírsá-
golták. Egy másik gépkocsivezető olyan gépjárművel közlekedett, amelynek első szélvédője törött volt, ami a
kilátást akadályozta, ezért szabálysértési eljárás indult ellene.                                                   -   Vépi KMB
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Nemzetközi  ERASMUS projekt a HATOSBAN
Hosszú szervezési folyamat, szá-
mos online meeting és egyeztetés

előzte meg, hogy minden gördülé-
kenyen és simán menjen. 
Nagy kihívást jelentett iskolánk
számára ez is, de szerencsére diák-
jaink és tanáraink is mindenben
mellettünk, szervezők mellett áll-
tak.

Tavaly tavasszal már éppen a
várakozás izgalmában voltunk, de
egy héttel a külföldi országok ér-
kezése előtt kellett lemondani a
személyes találkozót, hiszen a
vírus felülírta sajnos mindnyájunk
életét.

Egy év várakozás és addig is
számos közös online munka és ta-
lálkozó után nem halaszthattuk to-
vább, és belevágtunk az újabb
szervezésbe, immáron online, vir-
tuális formában. 
Végül létrejött az, amire annyit
készültünk: Olaszország, Horvát-
ország, Románia, Spanyolország
és Magyarország részvételével
megvalósítottuk és lebonyolítottuk
ezt a 4 napos nemzetközi konferen-
ciát, továbbképzést, melynek a
lényege az volt, hogy a részt vevő
országok számára mi „vendég-

„hőfoka” abszolút átjött még a
számítógép képernyőjén keresztül
is! ☺ ( képek)

Pénteken, a záró napon rengeteg
elégedett mosolyt, szép elkészült
munkákat, dicsérő szavakat kap-
tunk a külföldi kollégáktól, csupa
pozitív visszajelzést, hogy jól csi-
náltuk, amit csináltunk!

Bízunk benne, hogy ősszel, a
Horvátországban megrendezésre
kerülő Mobilitáson már személye-
sen vehetnek részt iskolánk kép-
viselői!

Hajrá Hatos! 
Hajrá Erasmus+!  

- Németh-Garas Ágnes, 
Erasmus Csoportvezető

látók” új tanítási formákat, új tech-
nikákat, művészeti tevékeny-

ségeket tanítsunk. 
Természetesen a magyar vonalat

erősítve csupa olyat igyekeztünk
számukra átadni, ami minket, mag-
yarokat a legjobban jellemez,
amivel kis betekintést nyerhetnek a
kultúránkba. 

– Kicsit tartottam attól, hogy
mennyire lesz így, ebben a for-
mában élvezetes a résztvevők és a
mi számunkra, de őszintén mond-
hatom, a lelkesedés és az aktivitás

folytatás az 1. oldalról
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Az M86-os autópálya Vépet érintő újabb szakaszáról
Táplánszentkereszt nem csatlako-
zott hozzám, pedig nekik sem iga-
zán jó ez a variáció. Csupán a tele-
pülés zajvédelmét szorgalmazta.
Úgy látom, Szombathely erőlteti
elsősorban ezt a változatot.

Nem szeret-
nék ugyanis,
ha a várostól
távolabbra ke-
rülne a csat-
lakozó pont
(pár száz mé-
ter az eltérés). 
„Szeretik az
iskola kapu-
jában kitenni
a gyereket”
s z i n d r ó m a ,
fogalmazott a
polgármester.

Megtudtuk
azt is, hogy
még az idén

beadják a környezetvédelmi tanul-
mányt, amit, ha elfogadnak, elké-
szül az engedélyezési terv. 

Egyelőre eddig van fedezet a
projektre. A kiviteli tervek készí-
tése egy újabb fázis lesz majd…
valamikor.
A szavazati joggal rendelkezők a
tanulmánytervet elfogadták.  

- VK -GyZ

kerülni, ezért van az ív az útvonal-
vezetésében.

Vépen, ahogy mondta a tervező
„SAJNOS” nem sikerült teljes
egészében az iparterületet kikerül-
ni, így belemetsz a barna besraffo-

zott terület észak-nyugati sarkába.
A Vép–Szombathely út az M86
felett lesz átvezetve, kerékpárúttal
együtt.
Vép és Táplán között egy kamion
pihenő-parkoló is tervezett, egye-
lőre benzinkút nélkül, mondta. 
– Én természetesen tiltakoztam, de
a minisztérium részéről ezt a vál-
tozatot fogadták el – tette hozzá.

Április 27-én volt online módon az
M86 Szombathely-Körmend sza-
kaszának a környezetvédelmi ta-
nulmányterv beadása előtti terv-
zsűrije. Kovács Péter polgármester
a terv ismertetésén csak mint érin-
tett önkor-
mányzat ve-
zetője vett
részt. – A
zsűriben sza-
vazati jogunk
nem volt –
mondta.
Azt a tervet
ismertették,
amelyik a
Vépet nyugat-
ról elkerülő
változatot tar-
talmazza. 
Mint emlé-
k e z e t e s ,
k o r á b b a n
volt egy
Vépet keletről
elkerülő és
Táplánszent -
kereszt és
T a n a k a j d
között áthala-
dó útvonalterv
is. Akkor a vépi
vá rosveze tő ,
v a l a m i n t
Táplánszent -
kereszt és Tana-
kajd polgár-
mestere is üd-
vözölte azt a
variációt. 
Lapunknak mellékelte a bemuta-

tott, véglegesnek jelzett változat
két képét. (kép) 

– Az út az M86-os autóút vépi
és a zanati csomópont között meg-
épülő új csomóponttal fog elindul-
ni Körmend irányába. A Zanat kö-
zelében látható kék folt a patakon
későbbiekben tervezett öntözési
víztározót mutatja, amit ki kellett
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Vépen is megsínylették a vendég-
látóegységek a Covid-járványt,
illetve annak veszélyhelyzeti in-
tézkedéseit, melyekre az egészség
védelme miatt szükséges volt. 
– Amikor tavaly
kora tavaszán elér-
te hazánkat is a
COVID-19 jár-
vány, magam sem
gondoltam ilyen
drasztikus bezárá-
sokat, mondja
Nagy Ervin, a
Nefelejcs presszó
tulajdonosa. 2020.
március 17-27-ig
csak 9-től 15 óráig
lehettünk nyitva.
Március 28-tól áp-
rilis 19-ig zárva kellett tartani.
Április 20-tól májusig tudtunk
nyitva lenni úgy, hogy az üzletbe
nem lehetett bejönni, csak az oldal-
só fagyikiadó ablakon értékesítet-
tük a lottót, illetve a fagyit. Jött a
nyár, ami alatt volt egy kis fellé-
legzés, de aztán ősszel megérkezett
a következő hidegzuhany. Novem-
ber 11-én a vendéglátó üzletek tel-
jes zárlat alá kerültek. Nekünk
annyiban volt szerencsénk, hogy
ősszel az üzletem tevékenységi
körét kibővítettem a tüzelőanyag
kereskedéssel. Így a szén és a fa
brikett mellett a Szerencsejáték
Zrt. termékeit továbbra is árusítani
tudtuk 9-től 18 óráig. Ennek
köszönhető, illetve az állam által
biztosított, munkavállalók után ka-
pott 50 százalékos bértámogatás-
nak, hogy nem kellett megválnom
az alkalmazottaktól. A vendég-
látóiparnak főként a vidéki "kocs-
ma" ága már a járvány előtt is ko-
moly gondokkal küzdött. Sajnos a
trendek változnak, az idősebb
korosztály kihalt, a fiatalok
megveszik az olcsó dobozos sört,
és otthon, a számítógép előtt iszo-
gatnak, vagy elmennek az edző-

terembe, stb. A koronavírus ezt
még jobban felerősítette. Mi sem
bizonyítja jobban a kialakult
helyzetet, mint az, hogy egy olyan
ikonikus hely, mint Szombathelyen

a Mosoly presszó is
bezárta kapuit több
mind 40 év után. A
visszanyitás utáni
tapasztalatom is az,
hogy lassan tér visz-
sza az élet üzle-
tünkbe (kép a tera-
szon), de még Vép
utcáira is. (képek a
játszótéren.) 

-  Nagyon várjuk
a jó időt és a nyarat,
hogy az életünk visszatérjen a régi
kerékvágásba, mondta Nagy Ervin.  

A Sportpresszó bérlője, Bezdi
József azt mondta:
öthavi zárás alatt
teljesen elmaradtak
a rendezvények, a
vendégek. Ezt egész-
ségügyi okokból
nem vitatja.  A nagy
érvágást azonban
enyhítette az, hogy
az önkományzat
elengedte a bérleti
díjat. Mégis nagy bevételi hiánya
lett. Bértámogatást kért és kapott
egy alkalmazott után, mely némi-
leg ugyan csökkentette a pénzügyi

hiányát. Hitelt nem kellett felven-
nie. Szerinte a mostani enyhítések
csak hosszabb távon fedezik az el-
maradt hasznot, mely majd talán
valamikor fedezi a szükséges fej-

lesztéseket, a korábbi hiányok
pótlását.

A Titok vendéglő és kis üzlet
tulajdonosa, Szijártó Róbert úgy
összegezte helyzetét: egy alkal-
mazottól kellett megválnia, mert
nem tudta fizetni bérköltségét és
annak járulékait. Még az a sze-
rencse, hogy a kisvendéglő mel-
lett kis üzlete is van, melyet nem
kellett bezárnia. A vegyesbolt
tehát tovább működhetett, azon-
ban csak kétharmados forgalom
volt a korábbiakhoz képest. Ál-
lami támogatásra nem volt jogo-

sult, emiatt komoly vesztesége lett.
Hitelt nem akart felvenni. Most a
nyitás után ő is úgy véli, hogy csak

hosszabb idő után áll helyre a jár-
vány előtt megszokott forgalom.
Addig azonban a tartalékok fel-
élésével kell számolnia.   - VK -GyZ

Terasznyitás a vendéglátóknál
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Rövid – néhány hónapos – rekonstruk-
ciós munka után újra eredeti he-
lyén, a Borza patak két hídja között
csodálhatjuk meg Nepomuki Szent
János szobrát. A folyók és hidak,
hajósok, molnárok és halászok
védőszentjének, a gyónási titok már-
tírjának tisztelete nagyon régi
településünkön. Nepomunki János
1729-es szentté avatása után rö-
videsen a vépi Erdődy grófi család
már szobrot emeltet a kastély előtt
lévő hídon, majd közbenjárását

kérve szentmise alapítványokat is
tett. A két patak összefolyásánál
1893-ban Virágh István és felesége
Boncz Éva állíttatja fel a szent szob-
rát, s nagymisét és körmenetet is
alapít tiszteletére. Az évek során
állagában leromlott szobrot 1948-
ban Varga János és neje Boncz Er-
zsébet újíttatja fel, s szintén mise
és körmeneti alapítványt tett május
16-ra a szent ünnepére. A napja-
inkra újra beszennyeződött és
megcsonkolt, színét vesztett szo-

bor ismét szakember segítségét igé-
nyelte. 

A vépiek adományaiból a Vép
Fejlődéséért Közalapítvány segít-
ségével Módy Péter szobrász-
restaurátor vette gondjaiba, reno-
válta, pótolta a hiányzó részeket,
konzerválta és újraszínezte vala-
mint a talapzat  felújítására, a feli-
ratok ismét olvashatóvá tételére is
is hamarosan sor kerül. 
(Várhatóan a hónap végén foly-
tatódik a munka, s kerül a talapzat-
ra az addig a templomban kiállított
szobor.)

Az egész alkotás megemelésére is
szükség volt. Az út szintjéhez
igazítást a Geomé Kft szakemberei
végezték – köszönet a Kft
vezetésének és szakembereinek –
valamint új díszburkolat is kerül a
szobor köré-elé ami Gerencsér
Péter Úr adománya.

A szobor felszentelése május 16-

án a vasárnapi ünnepi szentmise

keretében történt. Németh Tamás

plébános úr megköszönte a nagy-

lelkű adományokat, a szakszerű

munkálatokat és megszentelte vá-

rosunk legújabban felújított köz-

téri szobrát.

Nagy öröm, köszönet és óriási
büszkeség, hogy van igény és főleg
van adakozási kedv városunk
műemlékeinek, szobrainak felújí-
tására. Meg tudjuk mutatni, hogy
nem csak elődeink építették-szépí-
tették lakóhelyüket, részünkről is
van szándék és jóakarat, közös
összefogás az általuk létrehozottak
védelmére, megőrzésére, felújítá-
sára.                  -Dömötör Gábor

Nagy János: 
A gólyafészek

Az oszlopon gólyafészek
áraszt kedves melegséget
tavasszal, ha visszajönnek
a faluban szinte ünnep.
Régi fészkük körüljárják
hordják a fák száraz ágát.
A két Kelep bajtól félhet
Váltva őrzik már a fészket:
a gólyaférj türelmesen 
féllábon áll tojás-lesen
féllábon áll fészek szélén
tollászkodik benne remény
gólyaasszony  -  az a másik
csak a feje búbja látszik…

Újra őrzi hídjainkat 
Nepomuki Szent János

Pályázati felhívás
Vép Város Önkormányzata nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Vép 0280 hrsz.-ú kivett
sporttelep művelési ágú ingatlan haszonbérletére.
A pályázati kiírás és a pályázáshoz szükséges adatlap megtalálhatók a www.vep.hu oldalon.   -  Önkormányzat
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is szóba került, a fák, növények vé-
delme. Madáretetőket és bogár-ho-
telt helyeztünk ki az ovi udvarán a
fákra, ami nagyon nagy látványos-
ság a gyermekeknek. Így okosan,

Vadvirágosok: madarak, fák
felkészülten indultak az állomá-
sokra, ahol a megszerzett tudásuk-
ról adtak számot játékosan. A ma-
dárcsivitelésen túl az udvart ezúttal
boldog gyermek-zsivaj töltötte

meg. Volt móka, kacagás,
ének, mondókázás, tánc.
A friss levegőn elpilledve,
megfáradva érkeztek a
gyerekek az ebédhez, amely
után bizony jól esett a déli
csendes-pihenő.

Május végén a Gyermek-
nap, a Vadvirág nap, majd
júniusban ballagás és a
nevelési év zárása lesz a
fontosabb állomás az ovi-
sok és a nevelők életében.

-Jónás Anikó

Fontos és örömteli esemény volt a
Madarak-fák napja a Vadvirág ovi-
sai számára. Május 10-én tartottuk,
az előzőek jó tapasztalatából okul-
va ismét a csoportok játékos vetél-
kedőit szerveztük meg, ezút-
tal már az óvoda udvarán.
Természetesen magát az
ünnepnapot itt is megelőz-
ték azok a foglalkozások,
amelyeken ide tartozó me-
séket, mondókákat, kör-
játékokat, dalokat használ-
tak az óvó nénik arra, hogy
a gyerekek megértsék és
tudják, milyen fontos a fák
és a madarak életének meg-
óvása. (kép) Az óvoda ud-
varán új bokrokat és kis fá-
kat ültettünk, ezek kapcsán

nagyon jól tudtak titkot tartani,
még azok a kisgyerekek is tudták a
verset, akik az oviban ezt ügyesen
titkolták. Az anyukák és a nagyik
meghatódva, könnyes szemmel
hallgatták féltett kincseik köszön-
tését. Ezt néhány videón láthattuk
viszont, amit apukák osztottak meg
velünk. Illetve az anyukák megha-
tottan mondtak köszönetet a meg-
lepetésekért. 

Mindenképpen elmondható, hogy
nagyon jól sikerült ez a csodaszép
ünnep. 

- Óvoda

Óvoda: az Anyák napja csodája Tóth Anna: 
Anyák napi köszöntő

Reggel, mikor ágyamhoz jössz,
suttogod a nevemet.

Ujjaiddal cirógatod arcomat és
kezemet.

Álmos szemem nyitogatom.
Mosolyodra ébredek.

Ez a legszebb ajándékom ameddig
csak élhetek.

Május első vasárnapján átadom a
virágom.

Szívem szerint mindent adnék, ami
szép a világon.

Köszöntelek Édesanyám, hiszen
ma van ünneped.

Nekem pedig az az öröm, ha öled-
ben ülhetek.

Április utolsó nevelési hete az
anyák napja csodáját, megemlé-
kezését hangsúlyozta. Minden kis-
gyermek elmondta, miért szereti
oly nagyon az ő édesanyját. A fog-
lalkozásokon szép anyák napi ver-
set tanultak a gyerekek, gondos kis
kezecskéik pedig szebbnél szebb
titokzatos meglepetéseket készítet-
tek. (kis kéz kép). Közben nem
győztük hangsúlyozni, hogy ez
titok, el ne árulják a meglepit ott-
hon addig, amíg el nem érkezik
anyák napja. Ebben kértük azon
apukák segítségét is, akik előtte
elérhetők voltak. Vasárnap este
aztán kiderült, hogy a picurok
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mekeknek. Volt körjáték és
zenés mondókázás, találós
kérdések, mini és maxi puzz-
le, bolygó-állomás, szelektív
hulladékgyűjtés, valamint
egy mozgás-állomás. Min-
den ponton a témával, a
bolygónk védelmével, meg-
óvásával kapcsolatosak vol-
tak a feladatok. A gyerekek
nagyon élvezték a kihívá-
sokat és a csoportokban tett
látogatásokat. Mindenhol
pici meglepetésekkel várták
a szervező óvó nénik az ovi-
sokat. Tíz órától ebédig egy-
egy állomáson negyedórákat
töltöttek a gyerekek szoro-
san a Föld napja témakör
feladataival. 

Nem volt gond a déli alvás-
sal, egy csapásra mély álom-
ba szenderedtek a megfáradt
kicsik, akik mindent tudtak a
Föld megmentéséről, mire
ágyba kerültek.                    

Jónás Anikó

Csider Sándor
Fehér orgona

Küzdelmek árán lett fehér,
szép múltja nem volt tiszta;
csillagos fürtjén egy bogár 
illata árját issza.

*
Koszból termett,
féregtől nyüzsgő földből,
éjszaka szűrt,
hajnali  harmatcseppből,
hőből, fagyból, 
árnyékkal hímzett fényből,
napsugárból
szőtt életszövetből,
ezer közül
magára ismert színből,
széltől szépült,
cseppfolyós égiségből.

*
Küzdelmek árán lett fehér,
szép múltja nem volt tiszta;
csillagos fürtjén egy bogár 
illata árját issza.

Föld napja ovis módra

Április 22-én ünnepeltük az oviban is a
Föld napját. Ezen a héten fontos, a témát
erősítő, a nagy napra felkészítő foglalkozá-
sokon keltették fel az óvó nénik a poron-
tyok figyelmét. Minden csoportban elő-
kerültek a földgömbök, a szelektív szemét-
gyűjtés témaköre, a víz fontossága, a sze-
metelés kártékony hozadékai és a kör-
nyezetvédelem. (kép) Minden, ami fontos
lehet, hogy már pici koruktól természetessé
tegyük az apróságok mindennapjaiban e
téma fon-tosságát, és hogy kialakuljon
bennük, hogy  mindenki tevőlegesen része-
se lehet a Föld megóvásának, megmen-
tésének.

A hat csoport nevelői külön-külön a cso-
port szobákban könnyű kis feladatokat
készítettek a másik csoportbeli gyer-
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Májusfát állítottak a tűzoltók 

Április 30-án városunkban a rég-
múlt hagyományait követve került
sor a májusfa-állításra a tűzoltó-
szertár előtti téren. Kóbor Attila
tűzoltóparancsnok vezetésével ke-
rült a helyére a mintegy 17 méte-
res, színes szalagokkal, valamint
tűzoltósisakkal díszített fa. 

A parancsnok örömét fejezte ki,
hogy bár a körülmények nem en-
gedték meg a hagyományos ünnep-
séget, de mégis fel tudták állítani a
fát. A népszokás szerint ez a fa
mint egy zöld ág, nemcsak a ter-
mészet megújulásának a szim-
bóluma, hanem a legtöbb esetben
az udvarlási szándék bizonyítéka
is, egyfajta szerelmi ajándék.

Vépen persze másutt is „termett”
egy ilyen szépség az egyik ifjú ki-
szemeltjének vagy kedvesének há-
za elé. 

Mivel a májusfa a szerelem szim-
bólumaként az érdeklődést,
szándékot is jelöli, a leendő ara
vélhetően ezúttal is büszke volt ar-
ra, hogy májusfát kapott.                 

-VK 

10 VÉPI

Holland tulipánok 
Szuákék kertjében 

Mintegy 400 gyönyörű tulipán kápráztatott el Szuák Jóska bácsiék
kertjében április végén. 

Mint Ili néni elmesélte, főleg holland, német és saját virágokat gondoz
évek óta, melyeket az időjárásnak megfelelően ültet, táplál és öntöz.
Mikor, mi kell ahhoz, hogy minden tavasszal szemet gyönyörködtető
tulipánmező legyen a nagy fa körül, ahova még az egykori fürdőkád is
került, hogy legyen a mindenkori tápláló víznek helye. 

Ezt a gondoskodást az idén meg is hálálták a sárga, kék és piros csodák. 
Emellett még az is kellett, hogy
naponta a gazda szeme „hizlalja” a
virágokat, vagyis minden szál
gyomot és füvet is ki kellett irtani
ahhoz, hogy magas, egyenes és
nagyfejű szép virágok gyönyör-
ködtessék a családot.

Ennek mestere főként Ili néni
volt, aki hajlott kora ellenére nem
röstell kapát venni a kezébe, míg
Jóska bácsi főként az éltető vízzel
támogatja párját.

A jó munkának tehát a látvány sze-
rint meg is lett az eredménye….   

–gyz

Polgármesteri
napló 

2021.04.20. 8:00 Bölcsőde koope-
ráció

2021.04.21. 3T online zárókon-
ferencia

2021.04.26. 8:30 Vezetői értekez-
let

2021.04.27. 8:00 Bölcsőde koope-
ráció

10:00 Szombathely–
Körmend M86-tervegyeztetés

2021.04.30. MTA VEAB online
konferencia

Májusfaállítás a tűzoltókkal
2021.05.03. Vép–Szhely

kerékpárút egyeztetése
2021.05.04. 8:00 Bölcsőde koope-

ráció
2021.05.09. 17:00 Gencsapáti 

Szentkút leader avató
2021.05.10. 8:30 Vezetői értekez-

let
2021.05.12. 8:00 Bölcsőde koope-

ráció
18:30 Ágh Péter képviselővel

a Toldi utcában
2021.05.14. Egyeztetés napelem-

park ügyben
2021.05.18. 8:00 Bölcsőde koope-

ráció             -pm-
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„Hatos” kislány országos eredménye
Nagy büszkeséggel tölt el, hogy egyik művészetis tanítványom, Süle Emma 2. E osztályos tanuló országos II.

helyezésben részesült egy pályázaton. (kép) A rajzpályázatot a BorsodChem Zrt. Egészségvédelmi, Bizton-
ságtechnikai és Környezetvédelmi
Főosztálya hirdette meg az óvodás és 1-
8. osztályos iskolás gyermekek
körében.

A téma az egészségvédelem, bizton-
ságtechnika és környezetvédelem té-
mákhoz kapcsolódó jelenet vagy EBK
kabalafigura készítése volt.

Emma a meghirdetett EBK Rajz-
pályázaton 1-2. osztályos Kabala
kategóriában lett II. helyezett. Kitartó
szorgalmával, tehetségével és mun-
kához való alázatával érte el ezt a ki-
magasló eredményt, amihez szívből
gratulálunk neki.

A rajzpályázatra összesen több mint
700 rajz érkezett, melyre iskolánk több
tanulója is nevezett rajzával. 

A koronavírus-járványra tekintettel
ünnepélyes eredményhirdetésre nem
került sor, de Emmának postai úton
eljuttatták az oklevelét, az EBK mun-
kafüzetet és a nyereménykönyvet.

Gratulálunk a szép és kimagasló ered-
ményhez!                           

Saly Rita Veronika, 
a művészeti iskola tanára

Fotó: Süle Viktória
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pillanatokat nehezített körülmé-
nyek között is életre tudjuk kel-
teni? 

A 2/E és 1/E osztállyal a régi

szokás szerint készítettük az
iskolában az ajándékot, tanultuk a
verseket. A másodikosok még
titokban szép ruhát is hoztak ott-
honról, hogy abba felöltözve, az al-
kalomhoz illően elmondják a ver-
set. Idén a kamerának. Hisz nem
jöhet be szülő az intézménybe,
nem hallgathatja meg, nem nézheti
meg élőben a műsort.

A második osztályban 5 tanuló
szülei kérték az otthonmaradást,
mikor április 19-én újranyitott az
alsó tagozat. De ők is az osztály-
közösségünk tagjai, és nem csupán
a tanulás szempontjából. Ezért
tőlük házi feladatként kértem,
hogy néhány sort tanuljanak meg, s
küldjék el nekem videón. (kép)
Végül minden egyes gyermek
versmondását, minden egyes fel-
vételt egy csokorba kötöttem,
vagyis videóvá szerkesztettem. 

Anyák Napja az iskolában - kicsit másképp
Az otthon tanuló gyerekeket a
technika segítségével az osztály-
képre varázsoltam. Így mindenki
szerepelt a „műsorban”. 

Néhány további közös fotó, alka-
lomhoz illő dallam, zene szí-
nesítette a mozgóképet.
Épp aznap, május első vasárnapján
délelőtt, amikor az édesanyák biz-
tosan otthon vannak, „ráérnek” egy
pár perces videó erejéig leülni
gyermekükkel… megtekinthették
az anyák napi kisfilmünket.
Mindezt a Classroom felületén,
amit az oktatás idején is használ-
tunk minden nap az online óráink
megtartásához. Életre keltettük
vagy legalábbis megközelítettük
azt a meghitt érzést…

A visszajelzések alapján hatal-
mas, örömteli meglepetést okoz-
tunk minden édesanyának. De ez
volt a cél, ezért készültünk annyit a
gyerekekkel. 
Mindezzel megmutattuk, hogy
mindent meg lehet oldani. Még, ha
kicsit másképp is...  Lenner Éva tanító

Bár minden nap megtehetnénk,
mégis csak egy napon, május első
vasárnapján köszönjük meg édes-
anyánknak a felénk nyújtott, ren-

geteg feltétel nélküli szeretetet,
önzetlenséget, áldozatot.

Az iskolában a pedagógusok he-
tekkel előtte megírják a forgató-
könyvet e jeles nap alkalmából.

Kiosztják a verseket, új dalokat
tanulnak, táncot gyakorolnak, kéz-
műves ajándékot készítenek a gye-
rekekkel. Sokáig készülnek az
ünnepre, gyakorolnak, miközben a
tanulmányi munka is halad. Végül
minden összeáll, s hatalmas szere-
tettel és izgalommal adják át műso-
rukat a gyerekek az édesanyáknak,
nagymamáknak, akik könnyeikkel
küszködve hallgatják, figyelik
gyermekeiket, unokáikat. 
Mindez volt a Covid előtt. 
Most minden másképp van, s eh-
hez mindenkinek alkalmazkodnia
kell. Nekünk, pedagógusoknak is.
De mit lehet tenni, hogy a szemé-
lyes előadás varázsát, a meghitt
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Demens betegek ellátásának három szintje
1.Alapellátás keretén belül: pl. háziorvosi ellátás, otthongondozás,  házi ápolás, idősek napközi otthona, demens
betegek napközi otthona, területi gondozási központ. 2. Járóbeteg-ellátás, szakrendelések, szakgondozók, pl. geriátriai
szakrendelés, demencia centrumok. 3. Fekvőbeteg ellátás: aktív és krónikus, pl. idősek otthonai, elmeszociális
otthonok, kórházak akut osztályai, illetve krónikus és rehabilitációs részlegei, pszichátriai-neurológiai osztályok, spe-
cializált gerontopszichiátriai osztályok. Aktív ellátás, aminek a lényege a gyógyítás. Krónikus ellátás, lényege az
állapotrosszabodás megakadályozása.
Idősek otthonában olyan kérelmező is elhelyezhető, aki a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények
közül a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozatával rendelkezik, amely szakvéleményt pszichiátriai, illetve
neurológiai szakkollégiumok által befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakor-
vos állíthat ki.

Terápiás kezelés célja: a tünetek enyhítése, a betegség által okozott szenvedés mérséklése. A reverzibilis /vis-
szafordítható/ illetve, megállítható demenciák kezelése alapvető cél. Szakszerű ápolással, hatékony szociális munká-
val, és palliatív /fájdalomcsillapítás / orvosi beavatkozással mindenfajta demencia célszerűen kezelhető.
Farmakoterápia: társuló vagy kuratív terápia, amelynek célja a betegség teljes gyógyítása. Antidementiumok
kipróbálása, a  placebónál igazoltan hatásosabb szereket ajánlva  elsőként. Társuló pszichiátriai tünetek gyógyszeres
kezelése. Gyógyszeres terápia módosítása az állapot, tapasztalatok, szükségletek szerint.

Hangsúlyozni kell az emberközpontú gondozás fontosságát! Demens betegek ellátásánál nagyon fontos a bizton-
ságos környezet kialakítása. Főbb szempontok: a  biztonságos terület, mozgásra, mobilitásra, szabad levegőre jutásra
akadálymentesre épített környezet megvalósítása.
Segítő jelek alkalmazása eligazodáshoz, irányított eligazodáshoz, irányított mozgáshoz. Gyakran azon múlik az
inkontinencia, hogy a beteg nem találja meg a WC-t. Piktogramok alkalmazásával a hosszú folyosókon lévő ajtók
megkülönböztethetők. Célszerű és bevált, ha az ajtókat más színűre festjük, a színek segítségével megkülönböztethető
a szobája, illetve a konyha stb....
Figyelem-elterelés: kijárat álcázása, kilincsek elrejtése, ha nem akarjuk, hogy bizonyos helyekre bemenjen a demens
beteg.

Az otthongondozás célja: az életminőség megtartása, az egyének önellátási képességeinek csökkenése  mellett is
kielégítettek legyenek szükségleteik, és meg tudják őrizni EMBERI MÉLTÓSÁGUKAT.
Segítségnyújtás a családtagok számára.
Nagyon fontos a biztonság, a védelem, amit az állandó környezet jelent. Elsőrendű feladat, hogy a család és a szociális
alapellátás segítségének igénybevételével az otthonában szervezzük meg a beteg gondozását. Nyugalom: lehetőleg a
megszokott környezetében, régi emberi kapcsolatai közelében tartsuk, ahol a beidegzett sztereotípiák révén könnyen
tájékozódik és tevékenykedik. A legkisebb környezeti változás is felboríthatja a demens személy egyensúlyát. Minden
változás a napi ritmusban rendszerint viselkedési és pszichés problémákat okozhat pl: túl nagy meleg vagy hideg...
A lakókörnyezet kialakításakor figyelembe kell venni a demens személy sajátos viselkedési formáit és szokásrendsz-
erét. A demens személy sikeres gondozásának  előfeltétele a hozzátartozókkal kialakított jó  együttműködés. Meg kell
találni a megfelelő kommunikációt a gondozó személynek  a demens beteggel való kapcsolattartásra és a megválto-
zott viselkedés elfogadására.
A következő számban az otthon bizton-
ságos kialakításával foglalkozunk.    

- Cser Valéria

Véradás
2021.június 17-én. csütörtökön a
Művelődés Házban 16–19 óráig
véradást tartunk. 
Szeretettel várunk mindenkit. 

– Vali

Haláleset: 
Cziklin Imréné sz. Cser Terézia (1931) Kassai u. 41.  •

Csejtei József Sándorné sz. Nárai Ilona (1956) Szent Imre u.
36-38.  • Horváth Ferenc (1948) Kinizsi u. 6.  • Kiricsi

Lászlóné sz. Hock Irén Erzsébet (1951) Berzsenyi u. 27.  • Kraft

Károly Istvánné sz. Kányási Erzsébet (1955) Hunyadi u. 27.  • Simon

Zoltán (1963) Szent Imre u. 21.  • Szép Tibor Zoltán (1958) Bartók

u. 40.  • Szijj Tibor Zoltánné sz. Németh Mária (1948) Vasút u. 20. 

Anyakönyvi hírek

Születés: Bozzai: Horváth Zsolt és Dörnyei Melinda leánya Panna 
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Foci: a dobogó már megvan 
Csapataink az utóbbi hetekben újra a győztes úton haladnak. Az U19 szereplése az utolsó pár mérkőzésen nagy-
on meggyőző. Celldömölkön sikerült egy nagy skalpot is szerezni. Le a kalappal a fiatalok előtt!
Felnőtt csapatunk sem akar lemaradni a bajnoki címért folytatott harcban, amit lehet, megteszünk.
Legyőztük Egyházasrádóc, Celldömölk és Rum csapatát is, így nyílt maradt a harc az utolsó pár fordulóra. Egy
biztos, a dobogó már megvan. A kérdés, hogy mennyire fog csillogni az érem a játékosok nyakában.
Habár a sorsunk a többi csapat kezében is van, ettől függetlenül minden meccset nyerni kell. Ha ez sikerül,
bármi is legyen a vége, egy biztos: ennyi pontot a Vép VSE még sohasem szerzett a megyei 1 osztályban.
Már önmagában ez a teljesítmény is tapsot érdemel. Megyünk Kőszegre, majd jön a Csepreg, és utolsó for-
dulóban utazunk Szentgotthárdra. Nem lehetetlen a feladat, de minden meccs nehéz lesz. A vépi csapat az idén
is megmutatta, hogy a megyei futball elitjéhez tartozik! Mindezt saját nevelésű és kötődésű játékosokkal,
edzőkkel! Ez mutatja meg igazán, milyen erős klub a miénk!

Hajrá Vép! – Pajor Tamás
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