
VII. ÉVFOLYAM  2021. DECEMBER

Kedves Vitnyédi Lakosok!

Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az év vége felé. Eltelt egy esztendő, ismét számot vetünk 

arról mi is történt velünk és felkészülünk az előttünk álló időszak történéseire, ünnepeire. Mostani 

kiadványunk a Karácsonyi készülődés és az elmúlt időszakra történő visszatekintés jegyében íródott. 

A Karácsony nagyon rég óta a szeretet ünnepe, a boldogság, a meghittség napja. A Karácsony mindent és 

mindenkit megváltoztat. Jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra, visszatérünk azokhoz az értékekhez, 

amelyek a hétköznapok rohanásában időnként a háttérbe szorulnak. Jobban figyelünk családunkra, 

barátainkra, embertársainkra. Az ajándék vásárlás és az ünnepi készülődés izgalma csodálatos, azonban 

ezen az ünnepen mégis a szereteten van a fő hangsúly, azokon a meghitt pillanatokon, melyeket 

szeretteinkkel együtt tölthetünk el. Néha egy szóval, egy mosollyal, egy érintéssel sokkal többet tudunk 

kifejezni, mintha drága ajándékokkal halmoznánk el egymást. Sok ember nem tudja, mi hiányzik az életéből, 

pedig ez nem más, mint az igaz szeretet.

 Az igazi ünnephez, és az egész életünkhöz nem kell más, csak az, hogy szeretni, tisztelni tudjuk egymást, 

mert hiába jön össze a család, a baráti társaság, ha csak rideg ajándékozásból, vacsorából és egymást untató 

beszélgetésből áll az ünnep. Kell, hogy legyen közöttünk egy kapocs és ez nem más, mint a szeretet.

Kívánom mindenkinek, hogy Karácsony elmúltával se veszítsük el az emberségünket, a másik iránti 

tiszteletünket, szeretetünket. Vigyük magunkkal Karácsony igazi üzenetét és építkezzünk értékeinkből a 

hétköznapokban is. Kívánom mindenkinek, hogy a Karácsony – akár egyedül, akár szeretteik körében 

ünnepelnek – segítse Önöket testi, lelki és szellemi feltöltődéshez.

Kedves Vitnyédiek!

Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet mondjak 

mindazoknak, akik egész évben segítették településünk fejlődését és az 

önkormányzat munkáját. Így köszönöm a hivatal, az iskola, az óvoda, a 

bölcsőde, a konyha és többi munkatársunk lelkiismeretes munkáját, 

köszönöm a lakosságnak, a civil szervezeteknek a különböző társadalmi 

kezdeményezésekben nyújtott segítségét és aktív részvételét, a 

vállalkozók támogatását.

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog, sikerekben és 

eredményekben gazdag új évet kívánok 

minden Vitnyédi Lakosnak!

„Karácsonyi szeretet, 

csend és béke

Legyen ott az ünnepvárásban,

A fellobbanó gyertyalángban,

A sülő kalács illatában,

A csengő harangok hangjában,

Az egymásra mosolygásban,

A szemek tükrözte 

ragyogásban,

A hit csillagában,

A világban!

Legyen szeretet, 

csend és béke

A lelkek találkozásában.”



Az idősebbeknek akár könnyes emlék is lehet, akár Vitnyéden is… a gyerekek meg tátott szájjal hallgathatják a 
következő elbeszélést. Betlehemben mindannyian találkozhatunk.

                                                                                                                        Fekete István: Betlehem 

A konyhában ültünk a földön, és a tűzhely meleg fénye kiugrott néha, meg-megsimogatván arcunkat. 
Hallgattunk, de magunkban megvallottuk, hogy a mű tökéletes, és nem is vettük le a szemünket róla. Tornya 
volt, ajtaja volt, ablakai voltak, ahol be lehetett tekinteni (egy krajcárért!), és ha bent meggyújtottuk a kis 
gyertyát, kivilágosodott az egész épület valami boldog, meleg világossággal, mint a szívünk ablaka abban az 
időben. Egyszóval: Betlehem volt. 
A Szent Család kicsit oldalt állt előtérben a jászollal s a jászolban Jézuskával, aki mosolygott, és kövér kis kezét 
ökölbe szorította, ámbár mi akkor még nem gondoltunk arra, hogy ha ez a kéz egyszer kinyílik, mekkora 
ragyogás árad belőle a világra.
Ennél sokkal nagyobb gondjaink voltak.
 Elsősorban az, hogy Jézuska mezítelen maradjon-e, vagy takarjuk be. 
– Megfázik! – mondta Bence Gábris, aki érzékeny lelkű fiú volt. 
– Buta vagy – szólt Andók Pista –, aki Isten, az nem fázik. 
– A biblia azt mondja – szólalt meg végül Peszelka Péter, aki papnak készült –, hogy „édesanyja pólyába 
takarta és jászolba fektette...” Ez döntött. 
A pólya természetesen nem lehetett akármilyen anyagból, ezért selyemből lett, a selyem pedig anyám 
télikabátja béléséből lett. Másodsorban ott volt még a szamárkérdés. Két szamarunk is volt ugyanis. Peszelka 
Péterre néztünk, aki csizmája orrát vakargatta piszkos kis körmével, és lesütvén a szemét erősen gondolkodott, 
de aztán kivilágosodott értelmes, fanyar arca: – Az nincs a bibliában, hogy hány szamár volt. Több pásztor volt, 
hát szamár se egy volt... 
Subák, láncosbotok, bajuszok és szakállak, kucsmák és tornyos angyalsüveg már készen volt, így semmi 
akadálya nem volt annak a lelkes izgalomnak, amely másnap a falu végén abban a felkiáltásban érte el tetőfokát, 
hogy: – Szabad-e betlehemet köszönteni? És hulltak a krajcárok... Péter perselyébe, amely mind súlyosabban 
zörgött, mi tagadás, ébren tartva, sőt, fokozva elhivatottságunk érzését. Berta Jancsi ugyan apja szőrtarisznyáját 
is a nyakába akasztotta, hogyha valahol – netán – ennivalót is adnának, de inkább Pétert toltuk előre, zörgő 
perselyével figyelmeztetve a háziakat, hogy készpénzadományokra rendezkedtünk be. 
Na, a büntetés aztán nem is maradt el. A betlehemi csillag ragyogása mellett nem vettük észre a pénz 
ördögének sátánpofáját, és szenteste – Berta Jancsi pokoli indítványára – elindultunk a szomszéd faluba, most 
már kizárólag azzal a céllal, hogy a persely tartalmát a végsőkig fokozzuk.
Csendes, borús, mégis kemény alkonyat volt. A hó nem olvadt, a jegenyék felett és a völgyek hajlásaiban 
fenyegetően kék volt a köd. Azután Király bácsival találkoztunk, a kanász-számadóval.
– Hová mentek, gyerekek?
 – Csak ide, a szomszédba... 
Az öreg felnézett az égre...– Hát én nem mondok semmit, de iparkodjatok, mert ujjan idő gyün, hogy 
megemlegetitek...
 – Sietünk, Károly bácsi.
Igazán siettünk volna, de úgy megbámulták takaros betlehemünket, úgy tartóztattak bennünket, etettek, itattak 
(ne mondják a szomszéd faluban, hogy nem látják szívesen a gyerekeiket), és főleg úgy tömték a perselyt, hogy 
se láttunk, se hallottunk. Pedig közben feltámadt a szél, lenyomta a felhőket, és szitálni kezdte a havat a fekete 
éjszakába. Ezt azonban a házak között alig lehetett érezni, de amikor kiértünk a szabad mezőkre, belénk mart, és 
engem, aki a betlehemet vittem, majd belelökött a patakba.
 – Egyenest! – vezényelt Jancsi, aki nagy lókötő volt, de a szíve helyén.
 – Ha a nyárfás utat elértük, nincs semmi baj. 
– Nem kellene visszafordulni? 
– Nem! – üvöltött Jancsi. – Engem agyonvernek, ha nem leszek ott az éjféli misén. 
Az idő és a tér elveszett. A nagy subákat majd földre nyomta a szél, a hó vágott, mint a jeges vessző, és reszketve 
izzadtunk, ijedt kis erőnk utolsó megfeszítésével. Vánszorogtunk. A kis betlehem oldalát már feltépte a szél, és 
kísértetiesen csapkodta a papírt, miközben a toronyban a kis bádogcsengő néha megkondult, mint a 
lélekharang. Nem tudtuk, hol vagyunk, és szívünk körül halálos hidegen bujkált a félelem.
 

Ezekkel a gondolatokkal kíván áldott karácsonyt a plébános!



– Megfagyunk – mondta valaki, mire Bence Gábris leroskadt a hóra, és sírni kezdett, de sírását elkapkodta a 
sikoltó szél. És csak álltunk. Összebújtunk Gábris körül, a betlehem lecsúszott a kezemből a hóra, és nem hittünk 
már semmiben, csak az elmúlás borzalmában, és már nem is voltunk.
– Imádkozzunk! – mondta ekkor Péter, és ennek a szónak a mélységében egyszerre végtelen csend lett, és ebben a 
csendben alig hallhatóan, mégis világosan megérintett bennünket meleg szárnyával a távoli harangszó. 
– Harangoznak – ordított Jancsi –, most már tudom az utat. 
– Imádkozzunk – mondta Péter, és imádkoztunk. 
És az éjféli misén otthon voltunk. 
És azóta is, ha nagy baj van, és kiesik kezemből a betlehem, 
azt az imát mondom és azt a harangszót hallom még ma is.
                                                                                                                           
                                       Ismeretlen szerző

Ez történt 2021-ben...

Tekintsünk vissza milyen évet is hagyunk magunk mögött. Sorozatban a második olyan évet éltük meg közösen, melyben 
nem csak a jóra, szépre kell emlékezni, hanem a bizonytalanságra, félelemre is. De azt gondolom, hogy a 2021-as évből is 
lehető legtöbbet sikerült kihozni közösen. Voltak fejlesztéseink, új terveink, megvalósult beruházásaink.  Voltak 
példaértékű összefogások, közös segítségek is. Összességében ez az év sem csak a vírus miatt marad emlékezetes 
Vitnyéden….. de nézzük részleteiben……

- Januárban beléptünk az élelmiszerpazarlás megszüntetését célzó mozgalomba és szinte az - egész évben 
keddenként a rászorulók részére élelmiszercsomagot „akasztottunk” a kapukra.

- Februárban használt sütőolajgyűjtő helyeket létesítettünk, egyiket a Szent István utcában a másikat a Petőfi 
utcában

- Húsvéthoz közeledve online locsolóvers mondó versenyt hirdettünk, melyre nagyon sok és ötletes pályamű 
érkezett

- Folytatódtak az oszlopcserék az EON hálózatán, amely sokszor eredményezett áramszünetet településünkön, 
de a rendszer jövőbeli stabilitásához szükséges volt.

- Május 1-én szemétszedési akció keretei között tisztítottuk meg Vitnyédet. Nagyon sok család állt mellé a 
kezdeményezésnek és tisztította meg Vitnyéd belterületét. A környezetvédelem jegyében Önkormányzatunk 
az igénylők számára komposztáló edényeket biztosított az STKH-n keresztül. 

- Az utakat kátyúzása megtörtént a tavasz folyamán, amellyel a téli időszak által okozott lyukak eltüntetése 
megtörtént a belterületi útjainkon.

- Március 15-i ünnepségünk, Trianoni megemlékezésünk, falunapunk a hatályos rendelkezések miatt, október 
23-i megemlékezésünk betegségek miatt sajnos elmaradt ……

- A temető előtti részt megújítottuk , modernizáltuk és a kéreggel illetve kaviccsal történő borítás sok lakos 
tetszését is elnyerte.

- Szeptember elején lomtalanítást és elektronikai hulladék gyűjtést szerveztünk, ismét nagy sikerrel. Nagyon 
sok lomtól, hulladéktól szabadult meg a település. 

- Megrendeztük a II. Vitnyédi Kalács és Gasztronómiai fesztivált, mely az elsőhöz hasonlóan nagy sikert 
aratott. A rendezvény keretei között átadtuk az új játszóteret, egészségházat és a felújított utcákat is. 

- Kupakgyűjtő szívünk a Művelődési Ház előtt egész évben folyamatosan megtelik segítve ezzel a környezetünk 
védelmét és a kupakok segítséget nyújtanak a rászorulók részére. 

- Idősek napi rendezvényünket is megtartottuk, amely a vírus 4. hulláma miatt alacsonyabb érdeklődés mellett 
zajlott. 

- Novemberben tökfaragó versenyt hirdettünk. Az ötletes alkotásokat az interneten szavazás értékeltük és 
alakítottuk ki az első 3 sorrendjét.

- Adventhez közeledve ünnepi díszekbe öltöztettük a falut és a lakosok is díszbe öltöztették házaikat, mely 
összhatásában számunkra a legszebb végeredményt alakította ki. 

- 24 nap – 24 ablak – 24 szám címmel ismét közösen várjuk a szeretet ünnepét. Köszönjük a résztvevőknek az 
ötletesnél, ötletesebb napi számot ábrázoló kreatív megoldásokat! 



Rendezvényeink – pár eseménytől eltekintve – az idei évben is elmaradtak vagy leegyszerűsítve tartottuk meg őket, de 
úgy ítéltük meg, hogy alkalmazkodni kell a kialakult helyzethez, bármennyire is nehéz ezeket a döntéseket meghozni. 
Reméljük, hogy 2022-ben az élet lassan visszaáll a vírus előtti medrébe és újra szabadon lehet közösségi programokat 
megvalósítani. 

Megnyert és megvalósított pályázataink:

Folytattuk a belterületi útjaink felújítását. Megújult az idei évben a Szent János – 
Szent Antal – Dózsa és Vasút utcáink egy- egy szakasza. Ezzel eljutottunk addig, hogy 
Vitnyéd Önkormányzati tulajdonban lévő belterületi útjainak közel a fele megújult az 
elmúlt 5 évben 
Az elmúlt évtizedek legnagyobb beruházásaként elkészült az új egészségház, 
melyben modern, XXI. századi környezeteben kap helyet a felnőttorvos, 
gyermekorvos és a védőnői szolgálat. A közeli jövőben fogorvos, míg középtávon 
gyógyszertár is helyet kap az intézményben. 
A doktornők rendelési ideje a régi helyen megszokott időben történik az új helyen is, 
azonban a telefonos elérhetőség megváltozott a gyermekorvos és a védőnő esetében: 

·Dr. Széles Tünde rendelője:  06-96-242-987

·Dr. Molnár Emma rendelője: 06-96-200-522

·Hámorné Erős Márta rendelője: 06-96-200-521 

Orvosi eszköz pályázataink is megvalósultak, melynek 
eredményeként az új rendelő bútorzatának egy részét 
valósítottuk meg. /asztalok, székek, orvosi eszközök, 
szekrények, stb…/
A Közösségi Ház folytatásában egy nyitott „színt” építettünk, 
mely terveink szerint közösségi rendezvények helyszínéül 
szolgál. 
A cigány- tó környéke egy modern játszótérrel gazdagodott. 
Ezzel a beruházással a sportpályán lévő játszótér mellett a 
falu másik végén is modern, szabványos játszótér várja a 
gyermekeket. 
Az iskola melletti repedezett, életveszélyes kerítést az utóbbi hetekben a KLIK-kel együttműködve felújíttattuk és egy 
biztonságos, szép építmény került a helyére. 

Folyamatban lévő pályázataink és terveink:

Tavasszal elkezdjük a Művelődési Házunk belső felújítását, ami a fűtésrendszer átalakításán, a termek belső 
felújításán felül a mellékhelyiségek számának növelését és modernizálását is magában foglalja. A munkálatok április 
közepén kezdődnek majd. 

Beszerzés alatt van egy Renault Master billenőplatós kisteherautó és egy ágaprító berendezés, melyek a település 
kommunális igényeit szolgálják majd. 



Tavasszal elkezdjük a temető falu felőli kerítésének cseréjét, amely 
így antracit színű, 3D-s kerítést kap. Ezzel a régi, omladozó kerítés 
helyett egy innovatív és a környezetbe jobban illő építmény mutatja 
majd a temető határát. 

Az Egészségház emeletén egy szolgálati lakást alakítunk ki és 
kulturális célokra egy kiállító terem is helyet kap itt. 
A régi orvosi rendelő felnőttorvosi részét bölcsőde bővítésére 
szánjuk, hiszen a pár éve létrehozott bölcsődénk megtelt és igény 
lenne további férőhelyek kialakítására. Az orvosi rendelő másik 
részében az idősek számára szeretnénk egy nappali ellátást biztosító 
intézményt létrehozni pár éven belül.

Az óvoda és a bölcsőde udvarára új játszótéri elemeket tervezünk 
elhelyezni, megörvendeztetve ezáltal  a falu legkisebb lakóit. 

A zárások, megszorítások és a megváltozott környezet ellenére is azon dolgozunk továbbra is, hogy Vitnyéd tovább 
szépüljön, fejlődjön az itt élők megelégedése mellett!

TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT, HOGY AZ ÖNKORMÁNYZAT

KARÁCSONY ÉS SZILVESZTER KÖZÖTT ZÁRVA TART.

Első munkanap 2022-ben: január 3.

Rendkívüli esetben, munkanapokon az alábbi ügyeleti telefonszám hívható: 06-96/241-288



Vitnyéd Tündérkert Családi Bölcsőde 

2021-es évtől kezdve a Tündérkertünk lakóinak létszáma 5 főről 7-re változott. Sok érdeklődésnek 
köszönhetően meg is telt a bölcsődénk.
A járvány továbbra is velünk maradt, de ettől függetlenül igyekeztünk arra törekedni, hogy a gyermekek jól 
érezhessék magukat a bölcsődénkben.
Idei évünk arról is szólt igazán, hogy olyan tevékenységeket találjunk ki számukra, amelyben  ők is részt tudnak 
venni. Nagyszerű élményt ad nekik az, ha ők is tapasztalják, megfogják a két kis kezükkel és érzékelik, hogy egy 
adott dolog valóban létezik és nem csak hallanak róla, de látják is.
Tavasz beköszöntével közösen a gyerekekkel ültettük el a virágokat. Nagyon jó volt látni rajtuk, ahogy élvezik, 
amikor a virágföldet lapátolják bele a ládába, majd megöntözik az elültetett virágokat a kis öntöző kannákkal.
Ha nyár akkor levendula szezon, ez nem volt másképp nálunk sem. Megismerhették a levendula illatát, 
valamint színét. Készítettünk levendula zsákocskákat is, amelyeket ő maguk töltötték meg levendula virággal.
Őszi időszakban nagyon sok falevél és gesztenye lehullott a fáról a gyermekek nagy örömére.  A kellemes, 
napsütéses őszi napokon sétáltunk és közben gyűjtötték a színes faleveleket a földről. A kosár nemcsak 
levelekkel, de sok-sok gesztenyével is megtelt. A bölcsődében az asztalnál körbe ülve beszélgettünk az őszi 
termésekről és közben tanulmányoztuk őket. A gesztenyéket pakolták egyik edényből a másikba.
Lassacskán elérkezett az ádventi időszak is. A gyermekek egy ádventi karácsonyfa segítségével számolták a 
napokat karácsonyig. Mindennap egy-egy gyermek helyezett el egy karácsonyi figurát a textil karácsonyfára. A 
figurákat ő maguk választhatták ki tetszésük szerint és ahogy teltek a decemberi napok a karácsonyfa egyre 
szebb lett a díszektől.
Egy hétfői napon viszont kopogásra lettünk figyelmesek, mivel idén is szófogadóak voltunk és jól viselkedtünk 
ellátogatott hozzánk a nagy szakállú Télapó. A gyermekek boldogan szaladtak az ablakhoz és lelkesen vitték a 
Mikulásnak a játék konyhából a finomabbnál finomabb ételeket.
Végre ez a december olyan volt, mint a mesékben ugyanis fehérbe öltözött a táj, így ennek örömére ki is 
mentünk szánkózni és hóembert építeni. A havazásnak köszönhetően végre megtapasztalhatták az igazi 
karácsonyvárás érzését. 

             Szeretnénk Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
                                 Egészségben Gazdag 
                           Boldog Új Esztendőt kívánni!

„A gyerekek azért látják a varázslatot, 
                                                     mert keresik.”
               
                                                     (Christopher Moore)
 

Született

15 gyermek

8 lány 

7 fiú

ANYAKÖNYVI HÍREK

Elhunyt 17 fő

9 nő

8 férfi



A Vitnyédi Berekerdő Óvoda háza tájáról

Ez az év is akárcsak az előző, nagyon gyorsan elszaladt. Sajnos a járvány miatt kialakult 

rendkívüli helyzet továbbra is korlátok közé szorítja az óvodai mindennapjainkat, közösségi 

életünket, ünnepeinket, társas kapcsolatainkat.

Ennek ellenére igyekeztünk, hogy a gyerekek minél kevesebbet vegyenek észre a sok-sok 

korlátozásból. Játszottunk, meséltünk, énekeltünk. Felszabadultan tölthettek együtt időt a barátaikkal. Minden 

nap igyekeztünk, hogy segítsük fejlődésüket, együtt keressük a csodákat környezetünkben, melyekre 

ráirányítva figyelmüket új ismereteket szerezhettek, tapasztalhattak. 

Elkergettük a telet, vidám farsangi forgatagot szerveztünk mindkét csoportnak, a szokásoktól kicsit eltérően.                        

Bíztunk abban, hogy ezután majd a tavasz újra visszahozza a régi életünket. De az óvoda ajtaja, sajnos újra 

bezárult….                 

Ez alatt az idő alatt felújításra került az egyik gyermekmosdó, színesebb, vidámabb hangulatúvá varázsolva.

A szünet után jó volt újra együtt lenni, de a gyerekeknek sok időbe telt visszazökkeni az óvodai élet rendszerébe, 

kicsiknek, nagyoknak egyaránt.                     

Az iskolába készülő nagycsoportos gyerek ballagását már közösen tarthattuk meg, útra indítva őket a betük és 

számok világába. A nyarat is szinte végig együtt töltöttük, a Pannon-Víz-nek köszönhetően egy párakapu 

frissített bennünket a forró napokon.

Szeptembertől, az új nevelési évben 43 ovis zsivajától hangos az óvoda épülete és udvara.

Fokozatosan kerültek visszavezetésre a járványügyi megelőző intézkedések, melyeket a gyerekekkel is 

gyakoroltunk és a mindennapjaink részévé váltak. Amíg még lehetőség volt rá, vendégségebe hívtuk a himodi 

és az agyagosi ovisokat egy vidám interaktív mese előadásra.

Amikor az időjárás csak engedi, az udvaron vagy nagyokat sétálva a gyerekekkel, friss levegőn töltjük a délelőtt 

egy részét. Az óvodai élet mindennapjait pedig igyekszünk úgy alakítani, hogy a körülöttünk zajló 

eseményekből a gyerekek semmit ne vegyenek észre, a gyermekkor gondtalan boldogsága nekik is jár.

Most mikor már a napokat számolgatjuk a közelgő karácsonyig, és az adventi koszorún a gyertyák lángjainak 

meleg fénye a gyermeki szemekben csillog, kívánok mindenkinek ezzel a pár sorral békés, szeretetteljes 

ünnepeket! 

„Karácsony éjjelén ezer csillag ragyog,

Boldogság tölt el aprót és nagyot.

Angyalkák hada száll alá lassan,

Boldog karácsonyt –

suttogják halkan!”

  
Berekerdő Óvoda 

apraja és nagyja
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A 2021-es évben az iskolai tevékenységeket is jelentősen befolyásolta a járványhelyzet alakulása.

Júniusra végre lehetett programokat szervezni tanulóink számára. Két sikeres napközis tábor után 

elbúcsúztattunk egy szimpatikus 4. osztályt. A nyár csendesen telt. Szeptemberig még bizakodtunk, hogy talán 

kevésbé lesz hatással életünkre a negyedik hullám.

Az ősz első napján negyvennégy kisdiákunknak csengettek be. 16 első osztályos tanuló kezdte meg tanulmányait 

iskolánkban. Beilleszkedésük kisebb-nagyobb zökkenőkkel megtörtént.

Az idősebb korosztályok is haladtak a megismerés örömteli, de néha rögös útján.

Október hatodikán negyedik osztályosaink megemlékezést tartottak az aradi vértanúkról. Idősek napján 

tanulóink műsorral szórakoztatták a jelenlévőket. Már minden készen állt, hogy nemzeti ünnepünkön is 

megtartsuk előadásunkat, amikor jött a rendelkezés: diákjainknak karanténba kell vonulni.

Ettől a pillanattól kezdve a járványelőírások, és a betegségek határozták meg mindennapjainkat. Ismét korlátozó 

intézkedések, maszk használat, távolságtartás, fokozott elővigyázatosság az iskolában. Hogy jó hírt is közöljünk: a 

Vitnyédi Önkormányzat és a Soproni Tankerület jóvoltából megszűnik a balesetveszély, megújul iskolánk kerítése.  

Most, hogy itt az advent - tanítványainkkal együtt nagyon várjuk a karácsonyt.

                                                                                                      

                      pedagógusok

ISKOLA Táskámban könyvek, füzetek,

vár rám egy pad és sok gyerek,

számok, betűk és dallamok…

Szervusz! Iskola! Itt vagyok!

Tájékoztató a Környezeti Projekt eddigi eseményeiről, eredményeiről, további terveimről

A Projekt 2020. január 20-án Dr. Varga Jenő klímaváltozásról szóló előadásával indult útjára. Célja a falu lakosai 
számára olyan programok, előadások szervezése, melyek közelebb visznek bennünket egy környezettudatosabb, 
fenntarthatóbb életforma megvalósításához.

A Projekt több elemből épül fel, melyekkel kapcsolatban a lakosság véleményét is kikértük a közelmúltban. Az 
Önkormányzat számára fontos, hogy Önök hogyan gondolkodnak ezekről a kérdésekről, hiszen csak az Önök 
támogatásával, együttműködésével tudjuk megvalósítani céljainkat, elképzeléseinket.

A Projekt második rendezvénye egy szemétszedés volt, melyet az eltelt két év során még négy követett. Nem csak 
a falut, hanem a közigazgatásilag hozzátartozó területeket, ki- és bevezető utakat is sikerült megtisztítanunk. 
Célom, hogy a jövőben a környékbeli településekkel és zöld szervezetekkel együttműködve tágabb 
környezetünkben is gátat szabjunk a szemetelésnek, illegális szemétlerakásnak. Hamarosan a falun belül is 
elindul egy kampány, amely a szemetelés visszaszorítását szolgálja. Új kukák és ruhagyűjtő konténer is 
kihelyezésre kerül a közeljövőben, szem előtt tartva az Önök kéréseit.



A Projekt harmadik rendezvénye egy metszésbemutató volt, melyet azóta kettő is követett. Dr. Varga Jenőnek 
köszönhetően sok családnak tudtunk már segíteni fák, bokrok, dísznövények metszésével kapcsolatban. Jenő 
szívesen tartana további bemutatókat, előadásokat kertbarátoknak más témában is, pl.: zöld metszés, 
növényvédelem, fenntartható gazdálkodás, stb. Kérjük keressenek fel minket, ha van olyan téma a felsoroltak 
között, amely érdekli Önöket.

A fenntarthatóság szempontjából fontos eredménynek tartom, hogy a projekt keretein belül 100 komposztáló 
edény került ingyenesen kihelyezésre az STKH-val együttműködve vitnyédi családokhoz. Szállításukról az 
Önkormányzat gondoskodott, hogy a lakosoknak ne okozzon gondot az egyéni szállítás megszervezése, költsége. 

A szelektív gyűjtés egész falura való kiterjesztésén is dolgozom. A komposztálással és szelektív gyűjtéssel ugyanis 
a háztartások által termelt hulladék mennyisége minimálisra csökkenthető.

A zajterhelés és környezeti értékeink megóvása terén még sok tennivaló akad. A zajterhelést a Polgári 
Törvénykönyv szabályozza, mely kimondja, hogy mindenkinek joga van a pihenéshez saját házában. Sajnos 
Polgármester Úr előző évi kéréseit sokan a mai napig figyelmen kívül hagyják. Ezért ismételten kérjük Önöket, 
hogy legyenek tekintettel az Önök környezetében élőkre, kerüljék az éjszakai hangoskodást, vasárnap 
délutánonként a nagy zajjal járó tevékenységeket. 

A Projekt legfontosabb eredményének azt tartom, hogy a lakosok között egyre többen vannak, akik nemcsak a 
saját, hanem a falu és környezetének tisztaságát is fontosnak tartják. Köszönet érte!

A tavasz folyamán új program is indul a 
Projekt keretén belül „Erdőjáró” címen. A 
túra aktuális időpontja előtt tájékoztatom az 
érdeklődőket.

Tisztelettel: Vargáné Csóka Judit
                                 képviselő

A Vitnyédi Sportegyesület „Bozsikos” korosztályainak idei évben elvégzett munkáját, valamint a 2021. 
esztendő történéseit, újdonságait a klub utánpótlás szekcióvezetője, Takács Dávid foglalta össze.

2021 nyarán kezdtem a munkát az egyesületnél, ahol négy korosztály (U7-U9-U11-U13) szakmai munkájáért 
felelek, valamint az U-11 csapat edzői feladatait látom el.
A járvány által nagyban befolyásolt „csonka” szezonok tapasztalataiból kiindulva, azok hatását elemezve új 
alapokra szerettük volna helyezni az utánpótlás-képzésünket. Minden csapat mellé külön edzőt alkalmaztunk, 
így Kiss-Novits Mária felügyeli a 2015 után született gyerekek foglalkozásait, Bognár Imre az U-9 és Ihász Gábor 
az U-13 együtteseit. Az egyesület idén ünnepli alapításának 75. évfordulóját, így aktuálissá vált címerünk 
frissítése, megújítása is. A modernebb, trendibb megjelenés közelebb hozta a fiatalokat, akik büszkén viselik a 
logónkkal ellátott egyesületi ruhákat és szurkolói felszereléseket, valamint a mai világ egyik legfontosabb 
információs felületeként használt online térben is „eladhatóbbá” vált az új külső. A megújulás során 3 szót 
kiemeltünk, mint egyesületi érték, ezek a „Hit, Hűség, Hagyomány”. 
A nyári intenzív toborzó munka eredményeként sikerült a duplájára emelni az igazolt játékosok létszámát, így 
már több mint 60 gyerek edz hétről-hétre a kiváló adottságú és minőségű pályáinkon. Növeltük a heti edzések 
számát, valamint az edzők belső képzéseken, meetingeken beszélik meg az elmúlt időszak eredményeit, hibáit 
és kijelölik a teendőket, a következő periódus szakmai irányvonalát. Fontos lépés, hogy csapataink a Soproni 
Alközpont Bozsik-rendezvényein szerepelhetnek ismét, ahol tradicionális egyesületek, magasan kvalifikált 
csapatai ellen mérkőzhetnek minden alkalommal, biztosítva ezzel a folyamatos fejlődés és megfelelő 
visszacsatolás lehetőségét.

Sportegyesületi hírek 



Minden korosztályban meghatározó szerepet töltünk be a régióban, a felkészülési tornákon kupagyőzelmeket 
és dobogós helyezéseket is szereztünk, valamint több játékosunk is felkeltette kiváló játékával nagyobb 
egyesületek szakembereinek érdeklődését, aminek köszönhetően képviseltettük magunkat körzetközponti 
kiválasztó edzéseken, táborokban és „válogatott” mérkőzéseken is.
A nálunk játszó gyerekek 14 különböző településről érkeznek hozzánk, így nagy hangsúlyt fektetünk a 
közösségépítő programok szervezésére, ahol közelebb kerülhetnek egymáshoz mind a játékosok, mind pedig a 
szülők. Szeretném kiemelni ezek közül a hagyományteremtő jelleggel megrendezett nyár végi saját szervezésű 
utánpótlás tornánkat, ahol 4 korosztály 32 csapatát láttuk vendégül pályáinkon, megnyitva ezzel az aktuális 
labdarúgó szezont.
Buszos kirándulást szerveztünk Székesfehérvárra, ahol a hazai klub által biztosított tiszteletjegyekkel 
megtekintettük a MOL Fehérvár FC-Kisvárda NBI-es mérkőzést, amely sokaknak az első stadionos élményét 
jelentette. Az edzéseken is próbáljuk a komoly munka mellett fenntartani a jókedvet, így a félévben volt többek 
között Halloween-edzés ügyességi kihívásokkal vagy éppen házi minibajnokság is nagyszerű mérkőzésekkel. 
Mivel rengeteg jó gyerek focizik csapatainkban, így a Mikulás is 
meglátogatott minket december elején. Minden hónapban a 
korosztályos edzők megválasztják a csapatuk legjobb játékosát, 
aki elnyeri a „Hónap Játékosa” címet, ezzel is motivációt nyújtva 
a játékosoknak a heti munkához.
Az utolsó hazai rendezésű bajnoki meccsünkre kilátogató 
szurkolók vastapssal fogadták a két csapat játékosait bekísérő 
gyerekeket, akik nagyon büszkén vonultak a kezdőkörbe a 
felnőttekkel.
A labdarúgás alapjainak oktatása mellett szeretnénk jó 
embereket is nevelni, akik értik és érzik a társadalmi felelős-
ségvállalás fontosságát, ezért novemberben plüssgyűjtő akciót 
kezdeményeztünk a Soproni Gyermekosztály beteg gyerekeinek számára. Megszámlálhatatlan mennyiségű 
plüssfigurát sikerült összegyűjteni december elejére. Az akció során bizonyossá vált számomra, hogy milyen 
nagyszerű és nagy erejű közösségben dolgozhatunk.
Az iskolai tanítási szünetekben egyesületünk helyszínéül szolgált focitáboroknak, így tavasszal és ősszel 
kétnapos, míg nyáron egyhetes táborban vehettek részt a jelentkezők. A téli és nyári évzárók is meghatározó 
állomásai egy szezonnak. Karácsony előtt az évet kis ünnepséggel, szilveszterkor pedig szülő-gyerek-edző 

focival zárjuk, de a nyári szezonzárás alkalmával sem marad 
értékelés, díjazás, foci és étel-ital nélkül senki.
Az eddigiek megtartása mellett a jövőben is szeretnénk 
különböző programokat szervezni a nálunk játszó gyerekeknek 
és családjaiknak, így terveink között szerepelnek családi 
(sport)napok és meccsnézések is, de szem előtt tartva a sport és 
oktatás kapcsolatát, a gyerekek tanulásra való ösztönzésére is 
vannak ötleteink.
A nyári intenzív toborzó munka, a biztos szakmai háttér és a 
kiváló edzéskörülmények mellett meghatározó szerepet kap a 
közösségi médiában való aktív jelenlétünk, ahol napi, heti 

szinten tudjuk tájékoztatni, informálni a lelkes követőinket, nagyszerű szurkolóinkat.
Aki régen járt már a pályán, annak csak ajánlani tudom, hogy látogasson ki a sporttelepre, hiszen nagyszerű 
érzés látni, hogy minden nap kora délutántól késő estig pattog a labda a csillogó szemű 4-5 éves fiúk és lányok, a 
labdáért foggal-körömmel küzdő kamaszok vagy éppen a felnőtt csapat eltökélt játékosainak lábánál.Élmény 
egy ilyen nagyszerű közösség, egy ilyen remek család tagjának lenni. 

Hajrá gyerekek! Hajrá Vitnyéd!



Edzőink értékelései az őszi szezonról:

Kiss Ákos /U16/:

Július végén örömmel vállaltam a serdülőcsapat edzői feladatait, ugyanis ez nekem is egy előrelépés mivel itt 
már a pálya teljes méretet használhatjuk ami a legjobban már a felnőtt játékra emlékeztet! Augusztusban 
kezdtük meg az edzéseket, ahol heti háromszor találkoztunk és kitartóan “aszalódtak”  a srácok a nyári 
forróságban . A felkészülés eléggé keményre sikeredett, tudtuk, hogy mik a gyengéink ezért minél több 
erőnlétet kellett szerezni és ezt kemény harc által a fiúk kivitelezték is, amiért roppant büszke vagyok rájuk ! 
Indult a rajt ahol egy elég kemény ellenféllel kezdtünk Nagycenk csapatával, akik mindig megnehezítették a 
dolgunkat! Végül kiváló és összeszedett játékkal idegenből 0-3-as végeredménnyel elhoztuk a 3 pontot! 
Következett a Fertőszentmiklós csapata akikkel még soha nem játszottunk, nem tudtuk milyen játékosokkal 
bírnak , nem ismertük őket . Sajnos talán a szezon leggyengébb játékával ez meg is látszott mivel 7-0 vereséggel 
kullogtunk haza , ami mégegyszer biztosan nem fog előfordulni ebben biztos vagyok! Közben a srácok 
folyamatos edzéslátogatottsága, ami a szezon közben is háromszoros nagyon említésre méltó ! Jött viszonylag 2 
könnyebb meccs a Rábapordàny és a Lövő csapata ellen, ahol magabiztos győzelmeket arattunk ! Október 9-én 
hazai pályán fogadtuk a Kópháza csapatát , akik nekünk mindig “ nagyon jó ellenfél “ voltak, hiszen nem nagyon 
szoktak borsot törni az orrunk alá, kivéve most ! Egy igazán fájó vereség, hiszen nem volt belekalkulálva a 3 pont 
elvesztése . Mint a srácok mint jómagam dühvel és lehajtott fejjel gratuláltam az ellenfélnek . Jött az örök “ 
rangadó “ ami itt teljesen a tabellát nézve jelenleg nem igaz , irány Petőháza. Nem indult jól a mérkőzés hiszen 
voltak sérültek és karanténban lévők is , és talán 3 perc telt a játékból amikor Mihók Tamás szerencsétlen 
ütközése megpecsételte a fölényes győzelem kimenetelét , 9-0 végeredmény született ami ezen a meccsen ez 
reális volt . Tavasszal más lesz mikor a mi csapatunkban is mindenki egészséges lesz es teljes erőbedobással 
nézünk farkasszemet az örök rivális Petőháza csapatával szemben ! A vereséget kiheverve fogadtuk a következő 
szombaton a másik nagy riválist a SFAC együttesét . A meccs hihetetlen fordulatos volt vezetettek talán már az 
első percekben, de ezenkívül szinte végig mi támadtunk és így mentünk a félidőre is 0-1 ! Felfokozott állapotban 
tüzeltem a srácokat az öltözőben, mert éreztem meglehet nyerni ezt a mérkőzést! Így is lett a fiúk 3-1 
végeredménnyel itthon tartották a fontos és megérdemelt 3 pontot ! A szezon vége felé talán jobb hogy a “ 
könyebb “ meccsek következtek a Sarród és a Beled csapatával szemben megérdemelt győzelmet arattunk ! 
November 17-én délután 16:00 jött az elmaradott mérkőzés Sopronkövesd ellen, a fiúk óriási lázban voltak,  
mivel villanyfényben játszottak

Az ellenfél nekünk a “mumus” mindig megnehezíti a dolgunkat, de túlzás nélkül mondom remek taktikával és a 
szezon legjobb játékával magasan felülmúltuk az ellenfelet és 5-1 győzelemmel mehettünk kipihenni az őszi 
szezont !

Összességében 10 meccsből 7 győzelem 3 vereség 52 rúgott és 23 kapott góllal végezve elégedett vagyok a 
csapattal és egyértelmű cél a tavaszi szezonra hogy a dobogót célozzuk meg ! 

       Mindenkinek jó pihenést áldott békés karácsonyt és boldog új évet kívánok !    Hajrá Vitnyéd ⚽!



Varga Gábor /U19/:

Szezon kezdete előtt helyezésben nem gondolkodtam, csak hogy a fiatal csapatomat össze kell kovácsolni! 
Nagyon jól volt látni meccsről meccsre a fiúkat. Látszott, hogy elhiszik amit szeretnek, es próbálják 
megvalósítani kisebb nagyobb sikerrel!
Elégedett vagyok a 4. helyezessel, pici hiányérzetem azért van, mert 5pontot nyert meccsekből adtunk az 
ellenfélnek!
Az ősz bebizonyította, hogy a nagyon fiatal csapatunknak itt csak egy ellenféle van, saját maga!
Jól látszik, hogy több van mindenkiben, és én próbálom kihozni a maximumot mindenkiből! Mivel maximalista 
vagyok egy jó felkészüléssel a tavaszi szezon végén szeretném ha minden játékosom nyakában érem  lógna! 

                       Szeretnek mindenkinek Békés Boldog Ünnepeket Kívánni!     Hajra Vitnyéd ⚽!



2021 a táncosok életében egy fontos dátumot tartogatott, mégpedig a szeptember végi 25. jubileumi ünnepség 
dátumát, melynek jegyében telt az egész évünk.

 Nyáron miután ismét lehetett próbálni és közösségbe menni, erre a műsorra készültünk. Fellépésünk nem sok 
volt, senki nem mert rendezvényt szervezni és tartani viszont, próbáltunk szorgalmasan, hiszen tudtuk, hogy 
szeptember végén közeledik a jubileum. Kiscsőszön tartottunk edző tábort ahol elkészítettük a koreográfiát.  A 
Kalács Fesztivál elő estéjén, sátorban, cigány tó partján tartottuk meg az Énekes Lenke Néptánccsoport 25. 
jubileumát, amelyre vendégül a Szanyi és Kapuvári barátainkat hívtuk, ovisaink , a gyerek csoportunk és a felnőtt 
táncosok mutatkoztak be.

 Nagyon örültünk annak, hogy ilyen sokan megnézték a műsorunkat. Nagyon jóleső érzés volt, hogy ennyien 
támogatnak és követnek bennünket. Külön köszönjük az ovisoknak, hogy hozzájárultak ehhez a szuper 
programhoz, és mindenkinek, aki segített abban, hogy az Énekes 
Lenke Néptánccsoport a 25. jubileumát ünnepelhette. A műsorok 
után Németh Dénes, aki nem mellesleg minket kísér több mint 10 
éve, tartott koncertet.

Novemberben a Coiff Nemzetközi Fesztivál szervezők világ-
találkozóján szerepeltünk Budapesten rábaközi barátainkkal. 140 
ország képviselőinek mutattuk be Rábaköz viseletét és táncait.

Nyertes pályázatunk van a Közösségi ház felújítására 6.000.000 Ft 
kerettel, továbbá 3.500.000 millió forint támogatást nyertünk a 
Csoóri Sándor alapból. Mivel próbálni most tudunk, de 
természetesen mindenkinek a családja és az egészsége a 
legfontosabb ezért a felnőttekkel ismét csak fél gőzzel működünk.A nagyobb hangsúly a gyerekeken lesz az 
elkövetkezendő időben. A fiatalokkal Domján Máté kezdett el foglalkozni Lapos Adrienn és Fekete Bálint mellet, 
kimondottan kemény próbák várnak majd az ifjakra.

A napokban a bölcsőcskét mutattuk be több helyszínen is szerte a 
Dunántúlon, mindenki nagy örömére. 

Január 2-án tervezzük tartani az éves évzárónkat, Január végén 
pedig a megyei Néptánc Fesztiválra készülünk.Reméljük, hogy újra 
helyre áll a világ és 2022 egy igazán sikeres év lesz ismét a 
táncosoknak.

             

Énekes Lenke Hagyományőrző Egyesület

Boldog Új évet Kívánunk!

TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT, 

HOGY AZ ÖNKORMÁNYZAT

KARÁCSONY ÉS SZILVESZTER KÖZÖTT ZÁRVA TART.

Első munkanap 2022-ben: január 3.

Rendkívüli esetben, munkanapokon az alábbi ügyeleti telefonszám hívható: 06-96/241-288



Színezd ki!
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