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VÉPI

KR Ó N I K A

„Dönts Isten mellett!”
Bérmálás a vépi plébánián
Ünnepi szentmisén 56 fiatal fiú és leány erősítette meg
szívét és lelkét a Szentlélek által azon a bérmálási
szentmisén, melyet május 29-én tartottak a templomkertben dr. Székely János megyés püspök atya
vezetésével.

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA

Újra tarthatók
képviselő-testületi ülések
Véget ért a koronavírus
harmadik hulláma
Az oltásoknak köszönhetően véget ért a koronavírusjárvány harmadik hulláma Magyarországon - mondta az
országos tiszti főorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján június 8-án.
Elmondták azt is, hogy a járványügyi adatok javulnak, a szennyvízben mért víruskoncentráció is alacsony.
Ugyanakkor a vírus továbbra is "itt van velünk", és az
oltás felvétele a legjobb védekezés.
A járványhelyzet javulásának köszönhetően június
15-től újra ülésezhetnek a helyi önkormányzatok képviselő-testületei, megszűnik a polgármesterek teljhatalma – tették közzé a hírt június 6-án, vasárnap a kormány
saját Facebook-oldalán.
A kabinet a koronavírus-világjárványra hivatkozva,
saját hatáskörben módosította korábban a többi között a
katasztrófavédelmi törvényt, amelynek alapján a képviselő-testületek jogköreit eddig a polgármesterek gyakorolhatták.

folytatás a 2. oldalon

A szentmisén a plébániához tartozó öt település –
Vép, Bozzai, Kenéz, Pecöl és Megyehíd – hívei vettek
részt. A főpásztort a bérmálkozók közül a helybéli
Dömötör Hanna, Őri Benjámin kenézi és Vider
Roxána pecöli bérmálkozó mellett Beke István, a helyi
Egyházközség elnöke köszöntötte.
Dr. Székely János megyés püspök a szívhez és az
emberi lélekhez szóló szentbeszédében kitért az emberi élet legfontosabb dolgaira azt hangsúlyozva a fiatalok előtt, hogy „Dönts Isten mellett”! – Ugyanis a
teremtő Isten tenyerén van az életünk, aki örök szeretettel álmodott meg minket. Ismeri fájdalmainkat,
örömeinket. És teljesen más egy ember élete, ha tudja
ezt, hiszen akkor szívében isteni és emberi szeretet
van. „A bérmálás azt a kincset szeretné adni, mely által boldog emberek lehettek. Ahhoz, hogy a Szentlélek
lépjen az életetekbe, szívetek ajtaját ki kell nyitni. Ezen
az ajtón a kilincs a zár, és csak Te tudod kinyitni életed
kapuját.
folytatás a 4. oldalon

Emléktábla avatása Bozzaiban
Bozzaiban május 27-én Babics Kálmán (1916-1942.02.28), Magyar Arany Vitézségi
Éremmel kitüntetett bozzai származású hősi halált halt katona emléktábláját avattuk
fel. Az ünnepséget a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Bozzai Község
Önkormányzatának képviselő-testülete és a Bozzaiak Bozzaiért Egyesület rendezte
katonai tiszteletadással. Héra- Csizmadia Fanni beszédét követően Imre Fanni,
Németh Nikol és Süle András, a Hatos Ferenc Általános Iskola tanulói verssel és
prózával járultak hozzá a méltó megemlékezéshez.
folytatás a 3. oldalon
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Véget ért a koronavírus harmadik hulláma

Ezt megelőzően, május 21-én megjelent a Covid-járvány sikeres
kezelése utáni lazításokhoz kapcsolódó kormányrendelet, melyben
összegezték az 5 millió beoltott
után életbe lépő lazításokat:
megszűnt a kijárási tilalom, a
kötelező zárási időpont az
üzletek, vendéglátó üzletek
számára, és a kötelező
közterületi maszkviselési
kötelezettség. Szabad a
sport a közterületeken, akár
egyéni vagy csapatsportól
van szó, a magán- és család
rendezvényeken maximum
50 fő vehet részt, lagzi

pedig maximum 200 fővel tartható
meg. Ha egy étteremben vagy szállodában tartott magánrendezvényről van szó, akkor a hely üzemeltetőjének kell gondoskodnia arról,
hogy a résztvevőket elkülönítsék, egyéb zárt téri rendezvények

csak védettségi igazolvánnyal látogathatók. Maximum 500 fő részvételével tartható szabadtéri rendezvény, gyűlés is, azonban 500 fő
felett csak koronavírus ellen védett személyek vehetnek részt, de
csak védettségi igazolvány birtokában látogathatóak a zenéstáncos rendezvények.
A 16–18 év közötti fiatalok
koronavírus ellen védett felnőtt kísérete nélkül is mehetnek moziba, vagy akár
étterembe, ha van védettségi
igazolványuk.
– gyz
Vépi vezetői értekezlet

Vépi helyzetkép
Június 7-én vezetői értekezletet
tartott Kovács Péter polgármester.
Az intézményvezetők beszámolóiból kiderült: a gyermeknap nagyon jól sikerült a kultúrház udvarán. A városvezető megköszönte
valamennyi szervező és közreműködő munkáját. A beváltott fagyijegyek alapján több, mint 200 gyermek élvezhette a gyönyörű nyári
napsütést és szorgoskodhatott a
felállított játékokon. Gratulált a
focicsapatnak, hogy a bajnokságban a harmadik helyet érték el.
(A bronzérem átadásról külön
cikkben számolunk be.)
Az oviban akkor 90 kisgyerek
volt. A hiányzók főként megfázásos megbetegedések miatt nem
tudtak jelen lenni. Az ilyenkor
szokásos évzárót, az évben tanultak bemutatását csoportonként,
családi napok keretében tartják
meg. Felfrissült a Kneipp-taposó
minden állomása. (külön cikk)
Megmosolyogtató volt, hogy a fenyőtobozokat a gyerekek első nap
elhordták belőle a többi udvari
játék dekorálására, de aztán sikeresen vissza is kerültek a helyükre a
tobozok.

A szeptemberben induló bölcsibe
jelenleg 15 beiratkozó van. Ez induló létszámnak nagyon jó, tette
hozzá a polgármester.
A konyha a felújítás idejére az
iskolai konyha helyiségébe költözik. Mindent megtesznek, hogy a
szolgáltatás zökkenőmentes legyen, hangzott el.
A művelődési ház
nyári táborára mind a
három hétre 30 jelentkező van már. A
kötelező 50 óra teljesítésére várják középiskolások jelentkezését is.
Indul a Dériné
Program (plakát),
melynek keretében
három színi előadás
lesz a kultúrházban.
Részletek a Facebook-oldalon és a
plakátokon láthatók.
Megkezdődött és
már el is készült a temetőben a meghibásodott vízvezeték miatt lezárt kút helyreállítása.

Sajnos nekünk sem egyszerű gépet, szakembert találni a munkák
elvégzésére.
A zöldhulladék-udvarba kénytelenek vagyunk nyitvatartási időben
felügyeletet tartani, mert továbbra
is többen megkísérlik egyéb, nem
oda való hulladékuk elhelyezését.
folytatás a 3. oldalon
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Az iskolában sikerrel megtartották
a Nemzeti Összetartozás Napját,
(külön cikk) és 10-én, csütörtökön
megrendezték a Hatos Napot.
Június 11-én, pénteken osztálykirándulásokat rendeztek valamenynyi osztály részvételével.
Bejelentették: a nyarat az iskola is
kéthetes napközis táborral kezdi.
Június 19-én lesz a hagyományos
ballagás, az iskola udvarán, így a
jelenlegi szabályok szerint ez korlátozások nélkül megrendezhető.
A következő tanévre 37 első osztályos beiratkozó van.
A Szent Imre utcán közlekedve
bizonyára sokan megcsodálták a két
patakhíd között általunk soha nem
látott fényében helyreállított Nepomuki Szent János szobrot (kép).
folytatás az 1. oldalról
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Köszönjük a restaurátor művésznek, Módy Péternek és valamennyi
segítő közreműködőnek.
- Legfrissebb értesülésem szerint
Vépen nincs karanténban senki.
Vigyázzunk egymásra, hogy gondtalan, vidám nyári napok következzenek.
Aki még nem kért védőoltást,
tegye meg saját és a közösség érdekében.
Ne legyen negyedik hullám. Nem
szeretnénk a vírus következtében
több vépitől elbúcsúzni, fogalmazott Kovács Péter polgármester
szép nyarat kívánva mindenkinek.
VÉP VELED!

Emléktábla avatása Bozzaiban

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum
részéről Horváth Csaba ezredes ismertette Babics Kálmán hősiességének körülményeit, kiemelve,
hogy a II világháborúban, mindössze negyvenen kapták meg a
Magyar Arany Vitézségi Érmet.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
Ágoston Andrea és Szalay Gabriella tanárnőknek a felkészítést,
Somogyi Gabriella tanárnőnek, a
fent említett szereplőknek és a 7.
osztályos diákoknak a közreműködést.
-Héra- Csizmadia Fanni
és Süléné Bánfalvi Eszter

A cserkésztábor Csepregen lesz
Minden alkalommal egész éves készülődés és nagy várakozás előzi meg a nyári cserkésztáborunkat. Idén a korlátozások miatt sajnos kevés lehetőségünk volt év közben találkozni, új dolgokat tanulni, de emiatt – ha ez egyáltalán lehetséges – cserkészeink még nagyobb lelkesedéssel várják az
együtt töltött időt! Már alig várjuk, hogy reggel madárdalra keljünk, izgalmas kalandokban vegyünk részt, este pedig együtt koronázzuk meg a napunkat egy jól sikerült tábortűzzel. Ezért ezúton
is üzenjük cserkészeinknek: tudjuk, mit fognak tenni július 31. és augusztus 7. között! És hogy hol:
egy csodaszép helyen, Csepregen, ahol a nádirigó csak nekünk énekel, a szederbokrok csak
nekünk teremnek és a tó vize csak nekünk csillog! Találkozzunk a csapattáborban!
Üdvözlettel: a vépi 1300. sz. Brenner János cserkészcsapat vezetői.
– Kosár Gábor

- VK
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„Dönts Isten mellett!” Bérmálás a vépi plébánián

Kis elmélkedő csend után hozzátette: próbáljátok ezt a kaput
kinyitni Isten előtt, rábízni egész
életeteket, azt eldöntve, hogy őt

A titok mélyebben, az ember
szívében van. Az tud csak boldog
lenni, aki nagylelkű, önzetlen, aki
örömmel tudja nézni a világ

– Az a titokzatos erő, mely képessé
tud tenni arra, hogy tudjatok szeretni
ott, ahol mások már nem szeretnek.
Tudjatok fényt vinni oda, ahol sötétség van és egységet, ahol széthúzás
van. Szólt a családi hűség, a becsület,
a nagylelkűség, a szép beszéd és a
gyermeknevelés méltóságáról.
Nyomatékkal kérte, hogy vasárnaponként vegyenek részt a szentmiséken. – „A bérmálás szentsége
tehát arra hív, hogy dönts Isten mellett, dönts Jézus útja mellett”, zárta
beszédét dr. Székely János

soha sem fogjátok elhagyni úgy,
hogy nemcsak a magatok erejére
építve, hanem az Ő vezetésével
akartok élni”, biztatta a bérmálkozó fiatalokat. Ezen bevezető
gondolatok után megkérdezte Németh Tamás plébánost, hogy méltónak tarja-e a bérmálkozókat a
bérmálás szentségének felvételére.
– „Igen, méltónak tartom őket” –
volt a válasz.
A főpásztor ezt követően egyenként, a bérmaszülő vállukra tett
kezével is bátorítva, krizmával
megkente őket (az első oldali
képünkön Illés Máté, mögötte
keresztapja, Beke Bálint Fotó:
Illésné Kolocz Klára), majd beszédében kitért a mindennapi élet
fontos feladataira, melyhez tanácsokat adott a fiataloknak.
Többek közt hangsúlyozta: a
boldogság nem azon múlik, hogy
kinek mennyi pénze van. Vannak
nagyon gazdag emberek, akik
mégsem boldogok. A boldogság
nem a tapson, nem a sikeren múlik.

csodálatos szépségét és szívében
Isten- és emberszeretet van. A
Szentlélekre kitérve így fogalmazott:

megyéspüspök, aki végül megáldotta
a szentmise minden résztvevőjét.
(képek)
- Györe Zoltán

Kék hírek

Az elmúlt időszakban a vépi körzeti megbízottak négy nehéz-tehergépjármű vezetővel szemben intézkedtek, akik a súlykorlátozó jelzőtáblát figyelmen kívül hagyták, ezért őket a helyszín megbírságolták. Egy
másik férfi pedig megszegte az akkor még érvényben lévő maszkhasználatot, ellene szabálysértési eljárást
kezdeményeztek. Egy ötödik – ugyancsak férfi – járművezető úgy közlekedett, hogy a vezetői engedélyét nem tartotta
magánál, emiatt a helyszínen megbírságolták.
- kmb
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Megtört a jég – kinyitott a nyugdíjasklub
Nyolc hónap kényszerszünet után
várva-várt nyílt és vidám
találkozót tartottak a vépi
Nefelejcs Nyugdíjas klub tagjai
május 20-án. (kép) Szinte megtelt
szokott helyük, a művelődési ház
nagyterme, hogy ismét nevessenek
egy jót és kibeszéljék magukból a
Covid-nyavalyát, mely egészségileg ugyan nem tépázta meg nagyon
a sokat próbált generáció tagjait,
de a 40 résztvevő sajnos mégis
elveszítette Szijj Vilmost, aki
alpolgármesterként is sokat tett a
klubért.

Sági Józsefné Anci rövid köszöntőjében azt mondta: a vírus bezárta
őket otthonaikba,
de már nagyon
várták a csütörtöki találkozásokat.
Pótolni fogják az elmaradt
születés- és névnapi köszöntőket,
és augusztusban megünneplik
majd fennállásuk 40. évfordulóját,
mely szintén elmaradt.

Az egyébként művelt hölgyek és
urak közül – a klubvezetőn kívül
Pájer Lajos, Hendéné Vali és Tóth
Vásárhelyi Ica most is időszerű
versekkel rukkolt ki.
Anci bejelentette: terveik szerint
arra is van lehetőségük, hogy a
vasutasok csoportjával Egerbe kiránduljanak júliusban.
A rendőrséggel közreműködve
előadást szerveznek a bűnözők
elleni fellépés lehetőségeiről.
A kötetlen beszélgetés vidám
eszem-iszommal zárult.
-gyz

Papírgyűjtés összefogással
A 2020/2021-es tanév tavaszi papírgyűjtése is bizonyította számunkra, hogy ebben a kiszámíthatatlan világban
mennyire fontos az összefogás, kis közösségünk összetartó ereje. A pandémia és a hulladékgyűjtés törvényeinek
változása miatt nekünk, szervezőknek alaposan fel volt adva a lecke, hogyan tudnánk megoldani ezt az amúgy sem
könnyű feladatot. Nem keseredtünk el, megoldásokat kerestünk, és találtunk.
Adott volt egy háromfős elszánt tanári csapat olyan gyerekekkel körülvéve, akik felnőtteket meghazudtoló erővel,
kitartással, intelligenciával álltak a munkához. Igazán büszkék vagyunk rátok lányok, fiúk, köszönjük!
Idén először tettünk egy próbát az óvodával közös szervezésre. Az apróbbaknak is lelkesen gyűlt a felesleges papír.
Nagyon köszönjük a kedves Szülőknek, hogy megértésükkel és aktív gyűjtéssel támogattak bennünket ebben a
helyzetben is. Vép polgármestere és a GAMESZ dolgozói első szóra biztosították számunkra Kiricsi Józsefet és
traktorját. Tudtuk, hogy máshol is kell segítséget keresnünk, mert a papír mennyisége meghaladja az adott
lehetőségeinket. Óriási hálával tartozunk Nagy Imre és Szalai László vállalkozóknak a támogatásért, mert első
szóra jöttek, maradtak, adtak, dolgoztak önzetlenül. Nagyon köszönjük!
Ilyen lelkes, motivált, szorgalmas, mindenre elszánt csapatot sem a pandémia, sem a törvényi változások, sem a
zápor nem tántorított el attól, hogy az ovis és iskolás gyermekek támogatására jelentős mennyiségű papírt gyűjtsön
össze. Az iskolás tanulóknak befolyt összeg: 320 585 Ft! A sokszor bizonytalan hétköznapokban még inkább
értékes, hogy együtt minden könnyebb.
- Tancsics Anett, DÖK segítő pedagógus
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Gyermekszemmel a Nemzeti Összetartozás Napjáról
A Hatos Ferenc Általános Iskola
tanulói és pedagógusai a Nemzeti
Összetartozás Napját végre együtt,
közösen ünnepelték szabad ég
alatt. Megemlékeztek a szétszakadt
családokról, a magyarságról és a
magyar gyermekekről.

„ÉLJ TISZTÁN, BECSÜLETESEN, MAGYARUL MAGYARKÉNT”
Ezek voltak az idei ünnepély mot
tói. Bár országhatárok választanak
el minket, de a szívünk együtt dobog, magyarként dobog. Tudjátok,

„ MI MIND ÖSSZETARTOZUNK
– MERT MAGYAROK
VAGYUNK.”

hogy a határon túlra rekedt gyermekek, fiatalok mind itt élhetnének köztetek.

Legyetek most együtt, legyünk
most együtt velük, és köszöntsük
őket verssel, dallal, tánccal s a
magyar zászló lobogásával.
Tegyük ezt közösen, hisz összetartozunk! – Ezek hangzottak el
bevezetésként, mely után felcsendült a „Magyarország, az én
kedves szép hazám” című magyar
népdal egy kislány szépen megszólaltatott hangján, a határon túli
gyermekek képeivel és fotóival
együtt.
A fellépő gyerekek a nemzeti
színű magyar zászló színeit tartva
megszólaltatták a zászlót szimbolizáló szavakat. Majd a Jerusalema
című dal közös tánca vidám színfoltot vitt a műsorba, melyben
részt vettek az iskola lelkes pedagógusai is: Reiner Dóra néni,
Lenner Éva néni, Horváth Zoltán,
Zoli bácsi.
A megemlékezést moldvai táncok zárták, s az azt követő táncház,
melybe sok gyermek és pedagógus
is becsatlakozott, és örömmel ropta
a közös összefogástáncot.
Saly Rita Veronika
DÖK segítő pedagógus

Hatosban GYEREKNAPRA
A 2020/2021-es tanév talán még
furcsább lett a tavalyihoz képest.
Az SZM képviselőinek megválasztása online módon történt, hiszen
akkor már nem tudtunk összeülni.
Az Adventi Forgatagot 2020-ban a
járványügyi intézkedések bevezetése miatt nem lehetett megszervezni. Két családot viszont tudtunk
karácsony előtt támogatni, sajnos
így jóval kevesebb összeggel, mint
korábban. Az idei farsangon mi
szülők nem lehettünk személyesen
jelen, de a Szülői Közösség az alsó
tagozatban tombolatárgyakkal, a
felső tagozatban nassolni valóval
járult hozzá a tanulás nélküli
szórakozáshoz. Gyermeknap alka-

lmából az iskola minden diákja
kapott egy-egy Dörmi macit, valamint az informatika
terem ablakainak fóliázása is megvalósult
Juhász Ferenc (http:
//fdesign.hu ) jóvoltából, aki tavalyi áron
vállalta a feladatot,
támogatva minket,
illetve az iskolát. Ezúton is köszönjük szépen! Az iskola pedagógusait a diákok
közreműködésével
videóval és desszerttel köszöntöttük.
Néhány szülővel részt

vettünk a Városi Gyermeknapon,
ahol hot dogot készítettünk. Július
10-én a Hatos-napon
üdítővel és süteményekkel kínáltuk a
diákokat. Köszönöm
az SZM szülőknek a
közös munkát. Vép
Város Önkormányzata Képviselő-testületének pedig hálásak
vagyunk a 2020. évi
támogatásért!
A Szülői Közösség
nevében:
Süléné
Bánfalvi Eszter
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Kalandpályán a városi gyereknapon
Felhőtlen városi gyereknapot lehetett rendezni június 5-én a művelődési ház udvarán. Ezúttal jó
időben tűzoltó- és rendőrautóbemutató, légvár, csillámtetoválás,
muffin, szörp, hot-dog és más
finomságok, gyerekdalok és kalandpálya hívták és fogadták a
családokat.
A tűzoltóautóba a szertár előtt a

A Katona pékségből édes péksüteményt kaptak a gyerekek, a
művelődési ház dolgozói pedig

muffint sütöttek, mellé innivalót
szolgáltak fel. Az iskola szülői
közösségének vállalkozó szellemű
anyukái hot dogot gyártottak.
Nagy Julcsi és Kiss Gábor
szokás szerint bárki beülhetett,
ahogy az új rendőrautóba is Kóbor
Attila, a helyi önkéntes tűzoltó
egyesület vezetője, illetve Bíró
István körzeti megbízott felügyeletével.
Mi kellet más? Rögtön popcorn
és vattacukor csábító illata fogadta
a gyerekeket. Szemben a légvár
egy percre sem nyugodhatott. Sisakban, hámban mehettek végig a
kicsik függeszkedve a mobil kalandpályán, mely hihetetlen élményt jelentett. (kép) Trambulinon
is ugrálhattak, az árnyékban kézműveskedhettek, aki akart, azt
megtanították a kötélverésre is.
Egész csapat gyerek gyűlt a
Kölyökmentők örökbefogadható
kiskutyái köré. (kép) Mindenki az
aranyos kutyusok közelébe akart
férkőzni legalább egy simogatásra.

„Gabesz” duója gyerekdalokkal
szórakoztatott (kép): olyanokat

választottak, amelyekbe ritmushangszerekkel, énekkel a legkisebbek is be tudtak kapcsolódni.
Emelte a hangulatot az is, hogy a
Tündérkertben elkezdett érni a
cseresznye.
– VK
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Boldog gyermekek boldog gyermeknapja a Vadvirág Oviban
Minden évben hatalmas izgalom
keríti hatalmába az ovisokat a
gyermeknap miatt. Izgatottan várja
minden apróság a meglepetéseket.
Nem volt ez másként az idén sem.
Május 28-án, pénteken a megszokottnál korábban tízóraiztunk, mert a Művelődési Házba bábelőadásra mentünk a
meglepetés első felvonásaként.
Még felnőttek számára is nagyszerű kikapcsolódást kaptunk a
Paprika Jancsi kalandjait bemutató mesedarabokkal. Két
mesét nézhettek meg a kicsik és
kísérőik. Paprika Jancsi bűvész
volt, majd pedig kuktának állt
egy-egy epizód erejéig.
A gyerekek megtanultak néhány varázsigét és bűvészmu-

tatványt, valamint segítettek Paprika Jancsinak összeállítani a „pacsalinta” tésztáját. A szórakoztató,
vicces bábjáték nagyon jó hangulatban telt, kellemesen szórakoztak

a kis nézők! Visszaérkezve az óvodába hatalmas örömmel folytatódott
a gyermeknap az Alapítvány támogatásával. Az ovi kapujának mindkét
szárnya kitárult, és megjött Bagaméri. Mindenki türelmesen
várta ki, hogy rákerüljön a sor
és Bagaméri kimérje a gyermeknapi gombócokat! Az udvaron a cicabajszok letisztogatása
után a gyermekek néptáncoltak,
agyagoztak, ugrabugráltak. A
homokozóban pedig a nemrégiben megújult homokozójátékok féktelen kipróbálása folyt.
A megfáradt, boldog lurkók
egészen ebédig „buliztak” az
udvaron, ahol végre az időjárás
is kedvezett az önfeledt jókedvJónás Anikó
nek.

Családi napok az óvodában
A Vadvirág óvodában május 31. és
június 7. között tartottuk meg a
családi napokat.
Minden nap másik csoport mutatta meg a szüleinek az év során
tanult versekből, énekekből összeállított műsort.
Nagy izgalommal készültek,
gyakoroltak a gyerekek és a
felnőttek.
Az időjárás az ovisoknak kedvezett, délutánra verőfényes nap-

sütésben énekeltek, verseltek, körjátékoztak. A műsorok után a nagy
izgalomra az udvaron egy kis
piknik következett az édesszájúak
nagy örömére. Míg a kicsik felszabadultan, önfeledten játszottak, a

szülők és pedagógusok kötetlenül
beszélgettek, hiszen az elmúlt pandémiás időszak kevés lehetőséget
adott arra, hogy találkozzanak.
A családi nap keretében került
sor az iskolába készülő nagycsoportosok búcsúztatására is.
Ez az esemény nem sikerült vidámra, hiszen az együtt töltött 3-4 év
során szoros kötődés alakult ki pedagógus-gyermek-szülő között.
Így lett sírva nevetős a búcsú,
melyen
elköszöntek az óvodától.
Reméljük,
hogy az
óvodában
szerzett
élményeket nem feledik, az óvó
nénik jó tanácsait megfogadják, és
vissza-visszatérnek elmesélni, mi
történt velük az iskolában.
Alpárné Pálma Kinga

Anyakönyvi hírek
Házasság:

Dávid Richárd-Joó Nikolett •
Erdélyi István Alex-Szigeti
Mercédesz Krisztina • Hőbér
Tibor-Ujvári Kata

Születés:
Vajkovics Péter és
Nagy Barbara fia Péter
• Sifter Gergely András és
Balázs Melinda leánya Boglárka
• Kosár Gábor József és Varga
Anett Ágota leánya Anna Terézia
• Tancsics Gábor és Németh
Nikoletta fia Gábor • Tamási
László és Molnár Alexandra
leánya Bella • Kovács Attila és
Málovics Noémi leánya Patrícia

Haláleset:
Kolompár Anna (1953)
Hunyadi u. 53. • Szuák
László (1949) Dózsa u. 3-5. •
Tarlacz István (1934) Petőfi u. 32.
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Kneipp-ösvény a Vépi Vadvirág Óvodában
„Az egészség a kereskedelemben
nem kapható, csak az életmódon
keresztül.” Sebastian Kneipp
Az óvodás gyerekek nagy örömére
elkészült az óvoda udvarán a
Kneipp mezítlábas ösvény. Ennek
a speciális ösvénynek a célja, hogy
a gyermekek talpát ingerelje,
masszírozza séta közben. A különböző felületeken való mezítlábas
járás javítja az egyensúlyérzéket,
jótékony hatással van testtartásunkra, segít a lúdtalp, valamint a
gerincdeformitások kialakulásának megelőzésében.
A tematikus ösvények talpunk
reflexzónáit stimulálják, így az

egész szervezetre hatást gyakorolnak. Különféle köveken, fán, tobozokon és homokon sétálhatnak
végig az ovisok, néha felsziszszenve, feljajdulva (de mosolygósan, vidáman), hiszen a felület nem
mindig kellemes tapintású.
Sebastian Kneipp (1821-1897)
német lelkész volt, aki a papi hivatását természetgyógyászati tevékenységgel egészítette ki. A víz és
a gyógynövények ereje alkotja
módszerének vázát, mellyel rövid
idő alatt nagy hírnevet szerzett.
Mai szóhasználattal tevékenységét
egészségfejlesztésnek mondanánk.
Az egészség nem egyetlen tett,

Tavasszal az erdőn
Nagy élmény tavasszal az erdőben
sétálni! Az itthon töltött több hetes
kényszerpihenő után jó volt kimozdulni és kikapcsolódni.
Unokatestvérem nagyon jól
ismeri az erdőt, kerékpárral szoktunk együtt odamenni. Az erdő
szélén lerakjuk a bicikliket, és
halkan lépkedünk tovább. A lom-

gyon jó kikapcsolódás, feltölt az
erdő szépsége. Szeretem a természet színeit, hangjait, és hogy
olyan titokzatos is egy kicsit. Jó
látni az állatokat a természetes
élőhelyükön. A szarvasok (kép),
őzek csordába verődve a tisztáson
napoznak, és egy-egy rókát is
látunk sompolyogni az úton. Most

bok közt sokféle madárdal hallatszik. A távolból pedig megismerjük az őzek és a szarvasok hangját.
Az avarban rovarok ezrei szorgoskodnak. Mindig előkerül a fényképezőgép is. Ha ügyesek vagyunk, akkor jobbnál-jobb képek
készülnek. Számomra ez egy na-

is nagyon csöndben voltunk, és
nem vettek észre minket az állatok,
így remek fényképeket tudtunk
róluk készíteni. Jó szívvel ajánlom
mindenkinek a tavaszi erdőjárást,
remek időtöltés és kaland is egyben!
- Boncz Domán
6. B osztályos tanuló

hanem szokásaink összessége.
Azzá válunk, amit rendszeresen
teszünk. Arisztotelész örökérvényű
mondása alapján dr. Garda Károly
vépi gyermekorvos, aki a Magyarországi Kneipp Szövetség elnöke a
Kneipp-módszer lényegét ebben látja.
Erre óvodáskorban kell rászoktatni a gyermekeket. Cél, hogy ha jön
egy következő pandémia, sokkal jobb
egészség-mutatókkal rendelkező,
védekezésre képes lakosságot érjen el
-Alpárné Pálma Kinga

Simon Zoltán
nevét vette fel a
horgászklub
A nemrég elhunyt Simon Zoltán nevét
vette fel a Vépi Horgászklub, tájékoztatta Bezdi József főszervező lapunkat. A mintegy 70 fős tagság
véleménye szerint minden tekintetben
pótolhatatlan az egyesület számára a
korábbi példaképük. Ő mint a
Gázművek alkalmazottja, évtizedekig
szervezte a horgászversenyeket a
kistérségben. Emlékét őrizve, ideiglenesen elhalasztották a területi versenyeket a vezetőség tagjai. Arról is
döntöttek, hogy az elnökségbe helyére
nem vesznek fel új tagot, marad a
korábbi vezetőség nélküle. A korábban általa szervezett kistérségi és házi
megmérettetések továbbra is fontosak
lesznek versenyszinten is.
A helyi tóba az ősszel hat mázsa
pontyot, egy mázsa amurt és három
mázsa vegyes apróhalat telepítettek.
Ez azt is jelenti, hogy augusztus
végén, szeptember elején megindulhatnak a halfogó versenyek helyben,
Sárvár környékén és Újperinti tavon
is, közölte Bezdi József. Minden
tagjuknak továbbra is fontos a szabadidő hasznos eltöltése, a pihenés és
a halfogási vetélkedés, melyek a szórakozás mellett az egészséges étkezést
is jelentik családjaik számára is.
- gyz
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A demenciával élők lakókörnyezetének
kialakítása otthonukban
A demens személy saját otthonában, megszokott környezetében érzi magát a legjobban! Ez azért is nagyon fontos,
mert így csökkenthető a szorongása, félelme. A családnak mérlegelni kell az otthoni környezet kialakításakor:
figyelembe kell venni a mentális hanyatlásból adódó nehézségeket és a beteg még meglévő mobilizálható
készségeit. A lakótér kialakításánál oda kell figyelni arra, hogy biztosítva legyen a szabad mozgása. Mivel nekik
nagy a mozgásigényük, illetve mozgáskényszerük van (bolyongás), ezért biztonságos teret kell kialakítani számukra.
Elsődleges és különösen fontos az akadálymentes közlekedés biztosítása kapaszkodókkal, tájékozódási útmutatókkal. Fontos a csúszásmentes, jól tisztítható padló, a szőnyegek eltávolítása az elesés kockázata miatt. Ha mégis
van szőnyeg, akkor az ne legyen mintás vagy sötét színű. Az éles sarkokat sarokvédővel kell ellátni.
A színeknek nagy szerepük van. A falon, textílián nyugtató hatású színeket alkalmazzunk.
Élénk, vidám színekkel különböztethetjük meg az egyes helyiségek ajtóit, ez segít a tájékozódásban. Ha távol
szeretnénk tartani valamely helyiségtől a beteget, azt fessük sötét színűre.
Nagy szerepe van a megvilágításnak is. Arra a helyre, amit el akarunk zárni a beteg elől, gyér világítást helyezzünk.
Hangsúlyozott területre intenzívebb fényt biztosítsunk.
A természetes fény egészségvédelmi és orientációs szempontból is különösen fontos szerepet kap. A pótlását napi
sétákkal és programokkal (pl: idősek klubja) lehet kiváltani.
Óvakodjunk a szorongást, nyugtalanságot kiváltó, zavartságot fokozó árnyékolástól, (sötétítők)
fényvisszaverődésektől (magasfényű padlók, bútorok), kerüljük a fényes felületeket.
Használjunk mozgásérzékelős lámpákat, a lépcsőnél szintjelzőt, megvilágítást, az éleire fényvisszaverő csík,
kapaszkodó szükséges.
A lakás belső környezete legyen barátságos, otthonos. A bútorzat praktikus, könnyen kezelhető, ápolási, gondozási
szempontból is használható.
Legyen a környezet ingergazdag, ez a dementálódás folyamatát lassítja.
Alkalmazzunk eligazodást segítő jelzéseket, rajzokat, piktogramokat, mert sok beteg olvasni már nem tud, vagy
nem tudja értelmezni a kiírást.
A tükör legyen teljes alakos, dísztárgyak maximum szemmagaságban legyenek (felette nem érzékelnek), a falinaptár, óra jól olvasható nagybetűkkel. Használati eszközök: csak amire szükség van, és legyenek jól elérhető helyen.
A külső zajokat szűrjük, illetve csökkentsük. A memória segítségére szolgál, ha a személyzet (gondozó, ápoló)
közeli hozzátartozóról fotót helyez ki.
A napi teendőket írjuk ki pl: hűtőre, fürdőszobába a tükörre (mellé a tisztálkodás lépéseit)
Csak a szükséges tárgyak legyenek ott, akadálymentesítésre, csúszásmentes padlózatra figyelni kell. A tisztálkodási
eszközökön pedig jól olvasható feliratok legyenek. Az illemhelynél figyeljünk a megfelelő magasságra. Ha alacsony, magasítót kell használni és a megfelelő magasságú kapaszkodót felhelyezni. A fürdőkád, illetve zuhanytálca
csúszásmentes ülő alkalmatossággal legyen ellátva és a kapaszkodó felhelyezése itt is elengedhetetlen. Az ajtó ne
legyen belülről zárható, a vegyszereket pedig el kell zárni. Miként a gyógyszerek is zárható szekrényben legyenek
elhelyezve, hogy a beteg számára ne legyenek hozzáférhetők.
Az ajtókon ne hagyjunk kulcsot, az ablakokra fényáteresztő dekor fóliát helyezzünk, illetve védőrácsot, így a természetes fény bejut, de mégsem lát ki rajta a demens személy. Náluk gyakori a téveszme, ezért, ha valakit látnak
az ablakon keresztül, vagy sétálni az utcán, előfordulhat, hogy ők is az ablakon lépnének ki. A radiátorok
védőráccsal legyenek ellátva, füstérzékelő és tűzoltókészülék is legyen. A tisztálkodáskor hőszabályozós
keverőcsap a legjobb megoldás, hogy ne legyen a víz túl meleg. Ugyancsak fontos, hogy a polcokat, fiókokat és a
szükséges eszközöket nyomtatott nagybetűs címkékkel kell ellátni.
A nappali legyen akadálymentes, a szőnyeget, ha lehet, nélkülözzük, a szék magassága 48-50 cm magas, karfás és
stabil legyen. A ruhák kényelmesek, elasztikusak, tépőzárasak és színesek legyenek. A cipő legyen gumitalpú. Az
ágy lehetőleg antidecubitor matraccal ellátott, így a már ágyban fekvő beteg számára a felfekvés megelőzhető,
megfelelő forgatással, mozgatással jobban kivédhető. Inkontinenciánál gumilepedőt használjunk.
Fontos, hogy a kert is legyen akadálymentesítve, a talaj legyen egyenletes. Legyen ülő- alkalmatosság a virágok
mellett, hogy jól érezze magát, mert a demens beteg sok mindenre nem emlékszik, de a virágok látványa, színei
felidézhetnek benne régi szép emlékeket.
A lakáson kívül legyen a betegnél olyan kártya, papír, amelyen szerepel a neve, címe, két közeli hozzátartozójának
telefonszáma.
- Cser Valéria
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Matematika országos 1. helyezett a 2. E-ben:
is
Az osztályommal ebben a
Simon Dominik versenyfeladatokban
megállta a helyét.
tanévben próbáltuk ki a ver-

kitűnően

Bizonyítja ezt, hogy a Tudásbajnokság országos, online fordulójában maximális pontszámot
ért el, ezzel pedig kivívta magának
az első helyezést.
Elmondhatatlanul büszke vagyok
rá, szívből gratulálok neki!
Annak is nagyon örülök, hogy az
osztályban többen is kisebb-nagyobb sikereket értek el ezeken a
versenyeken.

senyzést matematikából.
Rögtön 5 tanuló nevezett a Tudásbajnokság levelezős fordulóira,
egy másik szervezésben pedig, a
MatekÁsz elnevezésűben 3 tanuló
indult.
Sokszor összeültünk, hogy közösen gyakoroljunk. Ezek a feladatok mindig kicsit mások, csalafintábbak, mint amiket a tanórákon
oldunk meg, sokszor másféleképpen kell gondolkodni.
Dominik a tanórákon is, a

Boldizsár Katalin felkészítő tanító

Érettségi – online
Amikor elkezdődött, az elején még
örültem, hogy online oktatás lesz.
Én oszthatom be az időmet a tanulásra.
De aztán telt az idő, és a tanárok
küldték nekünk az anyagokat.
Egyre nehezebben tudtam haladni.
Igaz, az online órák sokat segítettek, de sokszor akadtam el, sokszor
újra kellett tanulnom, mert nem
volt annyira maradandó, mint rendes tanítás során lett volna.
Igaz, nálunk nagyon segítőkész
tanárok voltak. Próbáltak mindenben segíteni, rengeteg energiát és
időt fektettek az érettségizős
diákokra.
Mégis sokszor elveszettnek
éreztem magam. Osztálytársaimmal nem tudtunk találkozni, ami
nagyon rányomta az egészre a
bélyeget. Sokkal több energiát és
időt kellett belefektetnünk így
távoktatás során.

Számomra nagyon nehéz volt.
Sokkal fáradtabbnak és kimerültebbnek éreztem magam. A tételek
kidolgozása, megértése is sokkal
keményebb
volt
számomra.
Tanáraink próbálták a legjobban
összeszedni, hogy könnyen tanulható legyen.
Úgy gondolom, hogy a tavaly
érettségizőkhöz
képest
mi
nehezebb helyzetben voltunk. Két
hónapot járhattunk csak iskolába,
ami számomra nagyon kevésnek
bizonyult mind a tanulás terén,
mind a felkészülés terén.
Kevésnek éreztem az együtt töltött
időt. Utolsó évünket nem egészen
így
képzeltük
el,
amikor
kilencedikben beléptünk az iskolaajtón. A kirándulások, osztályprogramok is hiányoztak, ahol
igazán egy közösség lehettünk.
Osztálytársaim nevében mondhatom, hogy úgy vágtunk neki az

érettséginek, hogy magunkból a
lehető legjobbat hozzuk ki.
Tudtuk, hogy nem vagyunk
annyira felkészültek, mint szeretnénk.
De az érettségit sem így képzeltük
el. Alig vártuk már, hogy egy osztályként találkozhassunk, de mégis
kevés volt. Külön termekre lettünk
osztva, kisebb csoportokra.
Tudtuk, hogy egy osztály vagyunk, de mégsem éreztük.
Megviselt nagyon ez az időszak…
Utolsó év, ahol a legboldogabbnak
kellett volna lennünk…
Rengeteget kellett volna együtt
buliznunk, hülyéskednünk…
Nagy Vivien Zsanett
Kisalföldi ASzC Vépi Mezőgazdasági
Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium
12.C osztályos tanuló
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Foci: bronzérem a bajnokságban
A Vép VSE csapata a 2020-2021-es évadban bronzéremmel gazdagodott! A szezonzáró bankett így egyben
érem átadó is volt. Szép számban gyűltek össze az érintettek a június 12-i szombat délutáni rendezvényre.
Pajor Tamás szakosztályvezető köszöntötte a
meghívottakat, a rendezőséget és a játékosokat.
Először Szarka Zoltán a
Vas megyei labdarúgás
képviseletében mondott
pár gondolatot.
Kiemelte, hogy mindig
öröm számára Vépre jönni, mert rendszeresen figyelemmel kíséri a csapat munkáját.
Elmondta, hogy sok
meccset látott idén, de messze a Vép játéka volt számára a legszebb! Majd Kovács Péter polgármester szavaival
folytatódott a délután.
A város első embere büszke volt a tényleg vépi játékosokból álló csapatra, valamint arra, hogy bármerre jár
a megyében, mindenhol elismerik a csapat teljesítményét. Továbbá biztosította az egyesületet arról, hogy a
gárda jövőben is számíthat az önkormányzat segítségére. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a vépi sport és
közösségi élet mennyire meghatározó kisvárosunk életében.
Ezt követően a vépi csapat elbúcsúztatta a 3 évig az első csapat élén regnáló vezetőedzőjét, TÖRÖK
RICHÁRDOT. Richárd új edzői lehetőséget kapott, amely a további szakmai
fejlődésében sokat segíthet.
– A három év alatt egy hatodik, egy első és egy harmadik hely van edzőnk neve
mellett! Az ő edzői munkássága alatt tért vissza sok kiváló helyi játékos, és
velük lett ismét a megye egyik legmeghatározóbb csapata a Vép! Ricsinek
innen is sok sikert kívánunk az új kihívásokhoz, és ne feledd, Vép mindig hazavár – tette hozzá.
Majd következett az éremátadás, amelyet a polgármester úr és Szarka Zoltán
adott át a játékosoknak. A harmadik helyért járó kupát Illés
Ádám (felső képünkön), a friss házas csapatkapitányunk vette át és emelte
a magasba.
Az este Egon és Pogi finom vacsorájával folytatódott kötetlen beszélgetés mellett. Külön köszönet mindenkinek, aki a remek vacsorában közreműködött,
egyszerűen csodás volt!
Jól sikerült este volt egy nagyon jól sikerült év
zárásaként!
Nyáron folytatjuk, addig is: Hajrá Vép!
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