
  
 

 

VÉCSI hírek 

 

Önkormányzati tájékoztató 2022. augusztus 

NAPKÖZI ERZSÉBET TÁBOR A VÉCSI 

KISVAKOND ÓVODÁBAN 

Tartalmas kikapcsolódásban, színes programokban és élményekben volt részük a vécsi 

óvodásoknak 2022. július 11-15. között, ugyanis idén újra részt vettek az Erzsébet táboroztatási 

programban. Az Erzsébet táboroknak a sport és egészséges életmód, a környezettudatosság, a 

hagyományőrzés és a kézművesség, az önismeret és a közösségépítés mind-mind célja. A 

táborokat megvalósító pedagógusoknak a gyerekek érdeklődéséhez leginkább illeszkedő heti 

programtervet volt szükséges összeállítaniuk, amelynek minden turnus esetén kötelező része 

egy külső kirándulás is, ennek köszönhetően sok hátrányos helyzetű gyermek juthat el például 

kalandparkba, étterembe, múzeumba, moziba. A vécsi óvodások a Tisza-tavi Ökocentrumba 

kirándultak a harmadik napon, ahol a 3D mozi mellett egy 50 perces hajós kiránduláson is részt 

vettek. Rengeteg élménnyel gazdagodtak a lurkók a program időtartama alatt, melyet ezúton is 

köszönünk az óvoda dolgozóinak, hiszen tudjuk, hogy rengeteg munka van egy ilyen program 

megszervezésében, lebonyolításában. 

 

Az utolsó napon a Vajaspánkó 

című mesét játszották el az ovisok 
A tábor nyitónapján a 

növénygondozásé volt a főszerep   

LOMTALANÍTÁS 
Településünkön 2022. szeptember 17. napján az 

Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

lomtalanítást végez. 

Kérjük csak a megengedett lomot helyezzék ki az 

ingatlanok elé.  

ELEKTRONIKAI HULLEDÉKGYŰJTÉS 
GYŰJTÉS HELYE: Kossuth Lajos út 20. 

2022. szeptember 26. hétfő 8:00-10:30 

2022. szeptember 28. szerda 13:00-16:00 

2022. szeptember 29. csütörtök 8:00-10:30 

 

 

 

2022. szeptember 1-jétől a közösségi együttélés alapvető 

szabályait sértő magatartások megvalósulása esetén 

közigazgatási bírság kerül kiszabásra az elkövetővel szemben, 

mely természetes személy esetén 10.000 – 200.000 Ft-ig, jogi 

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 

10.000 – 2.000.000 Ft-ig terjedhet. A kiszabott bírságot az 

elsőfokú határozat véglegessé válását követő 15 napon belül 

kell az elkövetőnek megfizetni. 

 

FONTOS A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAINAK BETARTÁSA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL URNAFAL 

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett 

„Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése-2022” 

című pályázati kiírásra benyújtott nyertes pályázatunk tette 

lehetővé, hogy egy 30 férőhelyes urnafal kerüljön megépítésre 

a vécsi temetőbe. A kétoldalas, oldalanként 15 db 30*30 cm 

urnatartós urnafalak mellett egy pad kihelyezésére is lehetőség 

nyílt. Az urnafal köztes elemei eltávolíthatóak, így esélyt adva 

azoknak, akik elhunyt szeretteik hamvait egy közös részben 

szeretnék elhelyezni. Nem kell megijedni az urnahelyek 

mennyiségétől, hiszen úgy került kialakításra, hogy annak 

bővítése megoldható legyen. Az urnafal mellett, az 

aszfaltozott út, a kerítés és a kapuk is a temető „fejlődését” 

mutatják az érkezők részére. 
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FONTOSABB 

TELEFONSZÁMOK 

Vízmű hibabejelentés: 

06-37-313-608 

 

Közvilágítás hibabejelentő: 

06-80-42-43-44 

 

Szemétszállítás reklamáció: 

06-36-513-200 

 

Háziorvosi rendelő 

Vécs: 06-37-327-003 

Kisnána: 06-37-324-011 

 

Gyógyszertár, Domoszló: 

06-37-365-231 

 

Falugondnok 

06-30-114-0913 

 

Ügyelet, Eger:  

06-36-314-104 

 

Körzeti megbízott: 

06-20-776-8154 

 

 

 

 


