
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÉCSI hírek 

 

Önkormányzati tájékoztató 2021. december 

KORÁBBAN KITŰZÖTT 

CÉLOKAT SIKERÜLT 

MEGVALÓSÍTANUNK KSZR 

KÖNYVTÁRUNKBAN 

A Bródy Sándor megyei könyvtártól 

kapott levél - melyben kitértek a 

könyvtárunkat érintő hiányosságokra – 

megerősített minket abban, hogy 

szükséges a felújítás, bútorzatcsere 

bibliotékánkban, így június hónapban el 

is kezdődtek a munkálatok. Szeptember 

hónapban már megújult helységgel 

vártuk a látogatókat és a programra 

érkezőket. Az új bútorok lehetővé tették, 

hogy bővítsük a könyvállományunkat, 

így több mint 100 könyv került tartós 

letétünkbe. Minden érdeklődőt és 

olvasni vágyót szeretettel várunk! 

 
FALUNAPI RENDEZVÉNY 

Idén szeptember 18-án sikerült megrendeznünk a 

vécsi falunapot, mely rendhagyó módon, az 

önkormányzat udvarán zajlott. Sokunknak hiányzott 

már a közösség és a rendezvények. A lakosok és az 

idelátogatók színes műsorokat láthattak, minden 

korosztály számára próbáltunk programokat 

szervezni és a visszajelzések alapján ezt sikerült is 

színvonalasan megvalósítani. Nagy népszerűségnek 

örvendett a kisvonat, mely utolsó körét a nyolc órás 

harangszókor tette meg.   

 
Részesei lehettünk egy gyönyörű pánsíp 

koncertnek a Szent Anna templomban 

Hajnal Melinda előadása által, 

hallhattunk operett énekeseket Nagy  

Ibolya és Mészáros János Elek 

személyében és  fellépett a Cozombolis 

együttes is nálunk, akik hatalmas 

hangulatot teremtettek. Kilenc órakkor 

egy káprázatos tűzijátékot láthattunk, 

mely méltó lezárása volt a napnak. 

Ezúton is köszönjük minden 

szervezőnek, támogatónak és 

résztvevőnek, hogy megtiszteltek 

minket és kicsiny falunkat!  

 
 



  

BEFEJEZŐDTEK A MUNKÁLATOK A TEMETŐBEN 
November elsejére a Magyar Falu Program keretén belül hirdetett és elnyert Temetői 

infrastruktúra fejlesztése című pályázat kivitelezése is megvalósult. Sikerült kijavítani, kifesteni a 

ravatalozó belső falait és a mennyezetet, valamint az előteret is. Térkövezést is magába foglalt a 

projekt, melyet egészen a kapuig tudtunk teljesíteni. Önerőből létesítettünk egy parkolót a 

Kossuth utcára átmenő szakasz elején, mely nagyon hasznosnak bizonyult a halottak napján 

érkező rokonok, megemlékezők autóinak számára. Ide szükségesnek bizonyul betonoszlop állítás 

és a kertek elkerítése, mely jelenleg folyamatban van. További terveink között szerepel egy 

urnafal állítás, melyet reméljük, minél hamarabb tudunk kivitelezni. 

KAMERA RENDSZER 

KIÉPÍTÉS 
A felmerülő akadályok 

leküzdése után, sokunk 

örömére a végéhez 

közeledik a térfigyelő 

kamera rendszer kiépítése 

községünkben. Összesen 

nyolc darab kamerát 

helyeztek el az arra 

alkalmasnak minősített 

oszlopokon, melyek 

december hónapban már 

üzemkészek és működnek. 

 

KÖSZÖNET 

Ezúton is szeretnénk 

megköszönni a Vécsi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat-

nak, hogy idén is 

megajándékozták a Vécsi 

Kisvakond óvoda gyerkőceit 

Mikulás napján egy kis édesség 

csomaggal. A gyerekek nagyon 

örültek a finomságoknak. 

 



 

  

ÚTÉPÍTÉS 

Egy nagy álom vált valóra, amikor 

sikerült a Magyar Falu Program 

keretén belül támogatást nyernünk 

a Széchenyi út felújítására. A 

falunkban már csak két út volt, amin 

nem volt szilárd burkolat, ebből az 

egyik ez a szakasz volt. Reméljük a 

lakók elégedettek az új úttal, hiszen 

egy minőségi változás történt és 

kívánjuk, hogy balesetmentesen 

tudják azt évtizedekig használni. 

 

NE PÁNIKOLJ 

A Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtár idén is biztosított számunkra 

programokat. Életmentő mobil 

alkalmazás használatát sajátíthatták el 

a résztvevők október hónapban. 

 

SZÜLŐI KÖR 

A megújult színtérben 

készítették el a szülők 

és az óvónéni az óvodai 

ablakok változatos, őszi 

dekorációját. 

 

TEHETSÉGGONDOZÁS A VÉCSI KISVAKOND ÓVODÁBAN 

A Vécsi Kisvakond Óvoda a Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter megbízásából az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, „ A speciális fejlesztést célzó programok támogatása” című NTP-SPEC-21 

kódjelű pályázati kiírásra benyújtott, NTP-SPEC-21-0122 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett, „Ügyeskedők” 

tehetséggondozó műhely című pályázata a Támogató döntése alapján 1.310.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesült. És hogy mit is jelent ez? A vécsi óvodások közül 10 gyermek vesz részt az óvodában hetente két délután a 

tehetséggondozó foglalkozásokon, mely 2022. június végéig tart. A megnyert pályázat kapcsán sikerül három kirándulást 

is megszervezni, melyből kettő lazító nap (játszóház Gyöngyösön, őslény maradványok megtekintése –Ipolytarnócon), 

valamint egy múzeum pedagógiai foglalkozással egybekötött kirándulás az egri várba. Gratulálunk Nekik!  

 



 

SZÉPKORÚAK ÜNNEPE 

A tavalyi év kihagyása után újra 

lehetőségünk volt megrendezni a 

65. év feletti lakosok számára az 

idősek napi ünnepséget, ezáltal a 

falun belül egymástól távolabb élő 

emberek is találkozhattak, 

felidézhették a régi emlékeiket. Az 

ovisok egy kis műsorral 

kedveskedtek az idős lakosoknak. 

Valamint a Kisnánai Szent Imre 

Általános Iskola tanulói is 

bemutattak társas és csoportos 

táncokat. A finom ebéd 

elfogyasztását idén is Misi Kálmán 

bácsi harmonikával kísérte, jó 

hangulatot teremtve ezzel a 

jelenlevőknek.  

ÜNNEPRE HANGOLVA 

A hagyományokhoz híven idén is Advent első vasárnapjára 

készült el a falu karácsonyfája és a Betlehem, mely utóbbit 

sikerült kicsit korszerűbbé varázsolni. Felállítottuk az orvosi 

rendelőnél már korábban látott adventi dekorációt és 

sikerült néhány karácsonyi világítást is felújítani, valamint 

vásárolni hozzá három új kandelábert. Köszönjük szépen 

Mindenkinek, aki részt vett a munkálatokban, hogy az 

ünnepi hangulat beköltözzön községünkbe. 

KELLEMES KARÁCSONYI 

ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG 

ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK 

MINDENKINEK! 


