
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÉCSI hírek 

 

Önkormányzati tájékoztató 2020. december 

IDŐSEK VILÁGNAPJA-október 1. 

A hagyományokat megtartva idén is szerettünk volna 

a szépkorú lakosainkra gondolni, melyet idén az Idősek  

Világnapjához próbáltunk igazítani. Sajnos a szokásos  

decemberi ünnepséget idén el kellett halasztanunk,  

így személyesen a higiéniai szabályokat fokozottan betartva  

adtuk át 65 év feletti lakosaink részére az Önkormányzat jó  

kívánságát és szerény ajándékát! 

Reméljük jövőre már lesz lehetőségünk megvendégelni Önöket! 

          További jó egészséget kívánunk Mindenkinek! 

 

A VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT 

HŐSÖKRE EMLÉKEZTÜNK 

November 8. napján a 

vasárnapi szentmise után 

egy rövid kis meg-

emlékezésen vehettünk részt 

a volt iskola előtti 

emlékműnél. Gyertya-

gyújtással és koszorúzással 

gondoltunk vissza a 

háborúban elhunyt 

szeretteinkre, rokonokra. 

LEZÁRULT PÁLYÁZATOK 

A Magyar Falu Programban 

hirdetett pályázatban a  

közösségi-épület fűtés-

rekonstrukciójára nyert összeget 

a volt iskola épületének 

felújítására fordítottuk.  Sikerült 

modernebb berendezésekkel 

gazdaságosabb fűtési rendszert 

kialakítani, mely reményeink 

szerint az épület 

kihasználtságában a jövőre 

nézve is előrelépést mutathat. 

 KIS VÁLTOZÁS, NAGY LÉPÉS 

Folyamatosan zajlanak a 

munkálatok az orvosi rendelő 

területén. Jelenleg a szigetelés, 

ablakcsere és az akadálymentesített 

bejutás lehetővé tétele van 

napirenden, Reméljük tavaszra már 

egy megújult, modernebb épület áll 

majd a rendelkezésünkre. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mikulás, Mikulás….öreg Mikulás! 
A gyerekek várva várt örömére idén decemberben 

 is ellátogatott az óvodába a Mikulás. Vidám karácsonyi  

énekekkel, versekkel készültek az ovisok, akiket a nagyszakállú 

 természetesen nem hagyott ajándék nélkül. Kicsiktől  

a nagyobbakig mindenki csillogó szemmel ülte végig az 

 ünnepséget, de erről „beszéljenek” az alábbi képek: 

ÜNNEPI DÍSZBE ÖLTÖZTÜNK 

A hagyományokhoz híven idén is 

Advent első vasárnapjára készült 

el a Falu karácsonyfája és 

felállításra került a Betlehem is. A 

közmunkásokkal és néhány 

önkéntes segítővel közösen, jó 

hangulatban varázsoltuk ünnepivé 

a községünk központját. 

 

 

A karácsonyfa felajánlást ezúton is 

 köszönjük Hegyi Józsefnének, a 

szalmabálát Péter Ferencnek és  

mindenkinek, aki segített, hogy ez 

idén is megvalósulhasson. 

ÁLDOTT BÉKÉS ÜNNEPEKET ÉS  

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!  

COVID-ADVENT 

Talán nem lövünk 

nagyon mellé, ha azt 

mondjuk, most 

mindenki számára 

nehéz és olykor embert 

próbáló évet tudhatunk 

magunk mögött. 

Ugyanakkor 

elérkeztünk az év azon 

szakaszához, mely a 

csodavárásról szól, s 

talán most valóban a 

csodát várjuk, azt hogy 

egyszer végre túl 

leszünk ezen az 

egészen; hogy egyszer 

újra átölelhetjük rég 

látott szerettünk…Kell, 

hogy bízzunk és kell, 

hogy elhiggyük. Kell a 

SZERETET, kell a 

REMÉNY és kell a HIT. 
/D.V/ 

 


