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Kedves Vitnyédi Lakosok!

Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a 2020-as év vége felé közeledve is, aktuális Hírmondónk 

megjelenése kapcsán. Ismét eltelt egy esztendő, újra számot vetünk arról, mi is történt velünk idén, hogy 

alakult a mögöttünk hagyott év és milyen elvárokkal tekintünk az előttünk álló időszakra.

A Karácsony a szeretet ünnepe, a boldogság, a meghittség napja. Az adventi időszakban felkészülünk a 

karácsony lényegére legbelül és kívül egyaránt. Polgármesterként jó végigmenni a falun, hiszen nincs olyan 

része a településnek, ahol ne lenne valamilyen dísz, világítás, jelkép ami az elkövetkezendő ünnep miatt 

kerül ki a házak környezetébe. Feldíszítik a házakat és ezzel feldíszítik 

Vitnyédet is. De nem csak külsőleg készülünk Karácsony ünnepére, 

hanem belül is. Ilyenkor megbocsátóbbak, szeretetteljesebbek, 

kedvesebbek, segítőkészebbek vagyunk, mint az év egyéb 

időszakában. 

Mindannyian tudjuk, hogy Karácsony a szeretet ünnepe és ennek 

megfelelően tesszük ünnepivé az Adventi időszakot.

Önkormányzatunk sem szeretett volna kimaradni az ünnepi 

készülődésből. Új világítások, új ünnepet köszöntő tábla, új 

falukarácsonyfa és az új Betlehem mutatja az Önkormányzatnak mit 

is jelent ez az ünnepkör, a várakozás ideje.

Nagy öröm, hogy a 24 nap – 24 ablak – 24 szám kezdeményezésünk 

meghallgatásra került és ezáltal alakult ki egy Vitnyédet átfogó 

Adventi naptár, amelyben ötletesebbnél – ötletesebb ablakokra 

kerültek fel az adott napot jelképező számok.

Kívánom mindannyiunknak, 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 az 

előttünk álló - most még ismeretlen - időszakban az együttműködés, 

az önzetlen segítség és a türelem kísérje mindennapjainkat.

                   Áldott ünnepeket kívánok:



Nemcsak a gyerekek, a felnőttek is szeretik a kedves történeteket. Úgy gondolom, a következő történetben benne van 
a megdöbbentő igazság is, az útmutatás is. Mélyedjünk el benne!

                                                                                                                               Áldott Karácsonyt kíván a plébános.

Misa – Két gyermek a jászolban!
Az orosz oktatásügyi minisztérium 1994-ben két külföldi misszionáriust bízott meg azzal, hogy dolgozzák ki a bibliai 
alapelveken nyugvó iskolai etika-tananyagot. Arra is fölkérték őket, hogy börtönökben, tűzoltóságon, rendőrségen, 
valamint egy nagy árvaházban is tanítsanak. Később elmesélték árvaházi élményüket: 
„Közeledett a karácsonyeste. Árváink életükben először hallották a karácsonyi történetet! Elmeséltük nekik, hogy József 
és Mária elment Betlehembe, de már nem volt hely számukra a fogadókban. Aztán hogyan született meg Jézus egy 
istállóban, és hogy fektették szülei egy jászolba. Amíg beszéltünk, a gyerekek és a nevelők lélegzetvisszafojtva hallgattak 
bennünket. Némelyikük a szék legszélére csúszott, nehogy egy szót is elmulasszon abból, amit mondunk. Amikor véget ért 
a történet, minden gyereknek adtunk három kis darab kartonpapírt, amiből egyszerű jászolt készíthettek. Kaptak egy kis 
sárga szalvétadarabot is, amit azután az útmutatásunk szerint vékony csíkokra téptek, és szalmaként a jászolba tették. 
Világosbarna filcből babaformákat vágtunk ki, egy régi hálóingből pedig négyszögű flanel darabokat, hogy a babáknak 
takarója is legyen. A gyerekek serényen dolgoztak, hogy összeállítsák apró jászlaikat, én pedig körbejártam közöttük, 
hogy segítsek, ha valamelyiküknek szüksége lenne rá. Minden rendben ment. Aztán ahhoz az asztalhoz értem, amelyiknél 
a hat év körüli kis Misa ült. Éppen elkészült a munkájával. Amikor szemügyre vettem a jászlát, elképedtem, mert nem egy, 
hanem két baba feküdt benne. Gyorsan hívtam a tolmácsot, hogy megkérdezzem a kisfiútól, miért így készítette a jászolt. 
A fiúcska széttárta a karjait, elgondolkozva nézte a pici jászolt. Aztán nagy komolyan belefogott a karácsonyi történet 
elmesélésébe. Életében először hallotta ezt a történetet, úgyhogy meglepett, milyen pontosan emlékszik rá. Amikor 
ahhoz a részhez ért, hogy Mária a kis Jézust a jászolba fektette, innen egészen sajátos módon folytatta: „Amikor Mária a 
babát a jászolba tette, Jézus rám nézett, és megkérdezte, hogy hol lakom. Elmondtam neki, hogy nekem se mamám, se 
papám, se otthonom nincs. Akkor Jézus azt mondta, hogy lakhatnék nála. Azt feleltem, hogy ez nem megy, mert én nem 
tudok neki ajándékot adni, mint mások. De annyira szerettem volna Jézusnál lakni! Gondolkodtam, nincs-e valamim, amit 
odaajándékozhatnék neki. Eszembe jutott, hogy melegíthetném őt. Úgyhogy megkérdeztem Jézust: – Ha melegen 
tartalak, az olyan lenne, mint egy ajándék? Jézus erre azt felelte: – Ha melegen tartanál, az volna a legszebb ajándék, amit 
valaha is kaptam. Akkor befeküdtem mellé a jászolba, és Jézus rám nézett, és azt mondta, hogy most már vele 
maradhatok – mindig.” 
Mire Misa befejezte a történetét, elöntötték szemét a könnyek, és megállíthatatlanul patakzottak végig az arcán. Arcát 
kezébe temette, és fejét az asztallapra hajtotta. Két kis válla csak úgy rázkódott a keserves zokogástól. Ez az árva kisfiú 
talált valakit, aki sohasem hagyná el vagy bántaná őt. Valakit, aki mindig vele lesz. Megtanultam: nem az számít 
leginkább, hogy mink van az életben, hanem hogy kicsodánk.” �
                                                                                                                                                          Ismeretlen szerző



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az év folyamán a vírus a soros testületi ülések megtartását is hátráltatta, kevesebb ülést tudtunk tartani. Az 
idei évben a következő témákat tárgyalta a képviselő testület.

- Vitnyéd község új rendezési tervének előkészítéséről döntöttünk
- az Önkormányzat, Közös Hivatal és az intézmények 2019- évi zárszámadását és 2020- évi 

költségvetését fogadtuk el
- döntöttünk pályázatok beadásáról a Magyar Falu Program keretei között

o Művelődési Ház belső felújítása
o Szent Antal utca felújítása a Széchenyi utca és a Petőfi utca közötti szakaszon illetve a 

Vasút utca felújításának folytatása a Csitke köztől a vasútállomásig
o Orvosi eszközök beszerzése
o Elhagyott, életveszélyes ingatlan megvásárlása és lebontása a Hunyadi utcában

- díszpolgári cím adományozása Kocsis Imre /Stixi/ részére
- rendkívüli szünet elrendelése a koronavírus járvánnyal kapcsolatban
- 2020-2024 közötti gazdasági program elfogadása
- közbeszerzés kiírása és döntés az Egészségház kivitelezésével kapcsolatban 
- belsőellenőrzési célok kijelölése és a jelentések megvitatása
- döntés szociális célú tűzifa és településfásítási pályázathoz történő csatlakozáshoz
- csatlakozás a BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz
- Pannon Víz gördülő fejlesztési tervek elfogadása
- lakossági fórum a rendezési tervről
- Kapuvár térségi szociális társulás módosításiról döntés
- szociális kérelmek, első lakáshoz jutók támogatások elbírálása
- Mikulás, idősek karácsonyi támogatása, 0-14 év közöttiek karácsonyi csomagja

A Vitnyédi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. január 1-től az előző ciklusban már Vitnyédhez társult 
Agyagosszergény mellett új településekkel bővült. Csatlakozott hozzánk Himod és Cirák Önkormányzata is. 
Jelenleg 11 fővel, 4 telephelyen látjuk el több mint 3500 ember ügyeit. Az első év tapasztalatai pozitív képet 
festenek a nagyon társulás irányításával és döntéseivel kapcsolatban, reméljük ez a tendencia a jövőben is 
megmarad és Vitnyéd szerepe tovább erősödik a térségünkben.

A testületi ülések jegyzőkönyvei elérhetőek az interneten, a  oldalon, az Önkormányzat www.vitnyed.hu
fülön, a dokumentumtár menüpont alatt.

TISZTELT VITNYÉDI LAKOSOK

Ezúton értesítjük Önöket, hogy Önkormányzatunk 2020.12.23 és 2021.01.04. között ZÁRVA tart. 
2021 elején is érvényben marad a hivatal személyes Ügyfélfogadásának korlátozása. Kérjük, ezt vegyék 
figyelembe. Ügyeiket lehetőség szerint telefonon vagy az interneten indítsák hivatalunk felé. Az előre 

egyeztetett személyes ügyintézés során a maszkviselés és a távolságtartás szabályait alkalmazzák,
Reméljük a vírus lecsengésével a hivatali ügyintézés is visszaállhat a jól megszokott személyes mederbe. � � � � � �

Köszönettel: 
� � � � � � � � Pásztor Katalin s.k.
� � � � � � � � � jegyző

Született

10 gyermek

5 lány 

5 fiú

ANYAKÖNYVI HÍREK

Elhunyt 13 fő

9 nő

4 férfi

http://www.vitnyed.hu


EZ TÖRTÉNT 2020-BAN…. 

Tekintsünk vissza milyen évet is hagyunk magunk mögött. Egy ideje az első olyan évet éltük meg közösen, melyben nem 
csak a jóra, szépre kell emlékezni, hanem a bizonytalanságra, félelemre az ismeretlentől is. De azt gondolom, hogy a 2020-
as évből is lehető legtöbbet sikerült kihozni közösen. Voltak fejlesztéseink, új terveink, megvalósult beruházásink.  Voltak 
példaértékű összefogások, közös segítségek is. Összességében ez az év nem csak a vírus miatt marad emlékezetes 
Vitnyéden….. de nézzük részleteiben……

Az év első éjszakáján együtt köszöntöttük a 2020-as évet, aztán elindultak a dolgos hétköznapok. Folytatódtak a jóga- és 
tornafoglakozások a Művelődéi Házban és Dr. Varga Jenő tartott érdekes előadást a klímaváltozásról Vargáné Csóka Judit 
szervezésében, aki a kora tavasszal falutakarítást is szervezett.
Február közepén elhelyezésre kerültek a templom mögé és a hivatallal szemben a kerékpáros pihenőhelyek elemei, 
amelyeket azóta is előszeretettel használnak. 
Március elején Vitnyéd Község Díszpolgára címet adtunk át  bácsinak a településért végzett Kocsis Imre /Stixi/
munkájának elismeréseként. 
Ezután megjelent a koronavírus, és….

- bezártuk az intézményeinket, átálltak távoktatásra, távmunkára
- lezártuk a Művelődési és Közösségi Házat, játszóteret, sportpályát
- elindult a #maradjotthonvitnyed kezdeményezésünk…. 

megijedtünk, de összefogtunk és közösen mentünk tovább.
A Művelődési Ház elé kihelyeztünk egy et, ami azóta is rendszeresen kupakgyűjtő szív
megtelik, segítve ezáltal a rászorulóknak.
Nem lehetett maszkot vásárolni boltokba, ezért az Önkormányzat vásárolt 
alapanyagot és belőle a Vitnyédeknek. A jó példa, az dolgos kezek maszkot varrtak 
önzetlen segítség ragadós volt és a környékbeli falvak is követték jó példánkat. 
Fertőtlenítettük a köztereinket. Az megszerveztük a és segítettük a idősek részére bevásárlást, gyógyszerek kiváltását 
rászorulókat a mindennapok során. A is segítette az időseket és a 3 év alatti gyermeket nevelő Pannónia Üzletház 
családokat egy praktikus ebben a nehéz időszakban. csomaggal kedveskedtek 
A húsvéti időszakban egy online locsoló kihívás aratott nagy sikert az interneten, ha a személyes locsolás elmaradt. 
A nyáron elkezdtük építeni az új orvosi rendelőt, amely most már lassan tető alatt is van. Átadását jövő nyárra tervezzük. 
A nyáron kissé lazultak a dolgaink, de szeptembertől újra a vírus elleni védekezés jelenti a legnagyobb kihívást, de….
Idén is megszerveztük a lomtalanítási akcióinkat, melynek keretei között sok felesleges lom, elektronikai hulladék került 
el a faluból szervezett keretek között.
A helyeztünk el és az utakba kialakult kátyukat megszüntettük. Cigány – tó köré új padokat és szemeteseket 
A faültetési programban sikeresen pályáztunk, így tudtunk ültetni a településen. 30 új fát 
Idén is sikerrel pályáztunk a szociális tűzifa programban, amelynek kiszállítását januárra tervezzük. 
Az év végéhez közeledve sok új dolog történt:

- a s körbejárta a gyerekeket, figyelve a járványügyi előírásokraMikulá
- az Adventi időszakan fokozatosan . díszítettük a falut

Új világítások, díszek jelentek meg. AZ óvoda dolgozói egy 
gyerekeknek szánt sorozatot készítettek manókkal, 
hóemberekkel, fenyőkkel és mézikkel.

- elkészült az új Betlehemünk…. Arra gondoltunk, 
hogy egy egyszerű, természetes építményt készítünk, 
amely a Vitnyédi emberek Betleheme lesz. Az épületet a 
Tetőpont Kft készítette, köszönet érte Tóth Gézának és 
csapatának, míg a benne elhelyezett „szereplők” Sajtos 
Zoltán Vasút utcai lakos kézügyességét dicsérik, melyért 
nem tudunk eléggé hálásak lenni. 

- 24 nap- 24 ablak – 24 szám címmel felhívást tettünk közzé, melyben a jelentkezők vállalták, hogy adott 
napon a díszített ablakban számmal jelzik az idő múlását, karácsony közeledtét. Nagyon ötletes és szép 
megoldások születtek, köszönjük a résztvevőknek.

Idén semmilyen programot nem szervezhettünk. Hiányzott a gyermeknap, falunap, kalácsfesztivál hangulata, az Adventi 
időszak gyertyagyújtásainak meghittsége és a faluszilveszter is hiányozni fog idén.
De bízunk benne, hogy jövőre újra együtt lehetünk ezeken a rendezvényeken. 



A beruházások, a településfejlesztés terén reményeink szerint 
jelentős előrelépést tudunk tenni, hiszen 2021-ben átadjuk az új 
orvosi rendelőt, felújítjuk belül a Művelődési Házat, felújítjuk a 
Szent Antal és a Vasút utca egy – egy szakaszát és építési telkek 
alakulnak ki a településen.

A változó gazdasági környezet negatív hatásai biztosan érintik 
Önkormányzatunkat is, de a pályázati források lehetőségének 
maximalizált kihasználásával jövőre is törekedni fogunk a lehető 
legtöbb forrás Vitnyédre hozatalára. 

Azon dolgozunk továbbra is, hogy Vitnyéd tovább szépüljön, fejlődjön az itt élők megelégedése mellett!

MEGÚJULT ÖNKORMÁNYZATUNK WEBOLDALA.

Vitnyédet érintő közadatok, információk, programok, dokumentumok egy helyen!
Elektronikus ügyintézés lehetősége!

www.vitnyed.hu

http://www.vitnyed.hu


Gondtalanul kezdtük meg a 2020-as évet, nagy tervekkel…. Túl voltunk a Farsangi bálon egy sikeres 

Alma koncerten, mikor hirtelen nagyot fordult velünk a világ. Sokat hallottunk a járványról, de 

mégis megdöbbentett mindannyiunkat, hogy március közepén egyik pillanatról a másikra bezárult 

az óvoda ajtaja. 

Álltunk hitetlenkedve, félve az ismeretlentől és mi pedagógusok nehezen találtuk helyünket a 

gyerek nélküli, csendes intézményben. Nincs közös játék, ahol együtt építettünk, nevettünk, énekeltünk, verset 

mondtunk. Nincs közös mesehallgatás és beszélgetés, nincs szaladgálás az udvaron…Napok teltek el, mire átgondoltuk, 

hogy is tudnánk folytatni az óvodai nevelést. Nincsenek tankönyvek, munkafüzetek. 

Mindkét csoportnak zárt messenger alkalmazásban heti rendszerességgel töltöttük fel az ajánlott tevékenységeket. A 

közös szülői csoportban rengeteg olyan anyagot osztottunk meg, melyek a szülőknek, nagyszülőknek nyújtottak 

segítséget, hogy a mindennapokban játékos, fejlesztő tevékenységekkel foglalják le az ovisokat, minőségi időt 

tölthessenek együtt gyermekeikkel.

Májusban, mire újra kinyitott az ovi, sajnos nem volt lehetőségünk bepótolni a kirándulást, gyereknapot, de igyekeztünk 

a nyarat vidámmá varázsolni a gyerekeknek és örültünk, hogy újra kacagástól hangos az ovi. 

Az nagycsoportos gyerekeket szerettük volna az iskolába lépés előtt még közösen útra indítani. Szerveztünk egy „Családi- 

Nagy- Napot”, ahol reggeltől késő délutánig az önfeledt vidámságé volt a főszerep. Ballagás után csillámtetkó, 

tündérfodrászat, kreatívkodás, színház, ugrálálóvár, lángosozás, fagyizás várta a családokat.

Köszönet a kollégáimnak, a szülőknek, hogy ebben a váratlan helyzetben egymást segítve vettük az akadályokat és 

reméljük, hogy sikerült a gyerekeket együtt átsegíteni ezen a nehéz időszakon! 

Szeptemberben új nevelési évet kezdtünk. nagyon szép létszámmal. 46 ovis hangja tölti be az óvoda épületét és udvarát. 

Komoly higiéniai szabályok kerültek bevezetésre, nagyobb mindannyiunk felelőssége. Eltartott 1- 2 hónapig, míg mi 

magunk is megtanultuk kezelni reálisan, de mindenki egészségét védve ezen előírások betartását. Folyamatosan 

tartottuk a kapcsolatot a gyermekorvosokkal, védőnővel.

Programjaink is nagyon behatárolódtak, csak a szolgáltatók látogathatják az intézményt, nem tarthatunk csoportos 

rendezvényeket. Terveinket azonban nem adjuk fel……  

Amikor az időjárás csak engedi, a gyerekekkel az óvoda udvarán töltjük a délelőtt egy részét, a mindennapokat pedig az 

óvodai élet napirendjének iránymutatásával tartalmasan töltjük.

Sajnos a vírust mi sem tudtuk elkerülni, 2 alkalommal rendelt el az Oktatási Hivatal rendkívüli szünetet emiatt. Köszönet a 

szülőknek, kollégáimnak, hogy ezt az időszakot fegyelmezetten fogadták és kezelték.

Most, mikor itt állunk a karácsonyi fényeket nézve, visszagondolunk ennek a furcsa évnek a történéseire, bízva, hogy a 

következő esztendő jobb lesz. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok értékes és jó dolgot is kaptunk… Megtanultunk újra 

figyelni, vigyázni egymásra, fontossá vált az együtt töltött idő. Más lett az értékítéletünk, remélem, ezek nem is merülnek 

gyorsan feledésbe.

Kívánunk mindenkinek áldott karácsonyt szerettei körében és jó egészséget az újesztendőre!                                                                     

                 

Berekerdő Óvoda apraja és nagyja

A VITNYÉDI BEREKERDŐ ÓVODA HÁZA TÁJÁRÓL



Az iskolában a 2020-as év januárja is elsősorban félévzárásról szólt. Szép eredmények és javítandók sorjáztak a 
digitális térben /e-Kréta/. Örömteli hírek is érkeztek: két tanulónk dobogós lett a Bolyai matematika versenyen. 
Folytatódtak a Lázár Ervin Program előadásai, az óvodásokkal közösen szórakozhattunk az Alma együttes 
előadásán.
Egy jól sikerült farsangi bál után nem sokkal nagyot változott körülöttünk a világ: a koronavírus terjedése miatt 
március 16-tól tanulóink nem látogathatták az iskolát. Ettől a naptól új, tantermen kívüli, digitális munkarend 
lépett érvénybe. Intézményünkben is biztosítani kellett a diákok számára az új típusú tanulási lehetőséget, 
tanítóknak, tanulóknak alkalmazkodniuk kellett a váratlanul kialakult helyzethez. A pedagógusok 
megválasztották azt az internetes felületet, amelyen az osztályukkal, csoportjukkal a napi tananyagot 
közvetítették, a feladatokat átbeszélték. Nagy teher hárult a szülőkre, akik fontos láncszemei voltak a 
segítségadásnak, a megoldások rögzítésének /hiszen alsós tanulókról van szó, akiknek nagy százaléka alig, vagy 
egyáltalán nem használta ezeket a rendszereket/.
Iskolánkban „jól vizsgázott” szülő, diák, pedagógus. 
Azt mindenesetre fontos megjegyezni, hogy a digitális oktatás megmentette a tanévet.
A szokatlan tanévzárás, bizonyítványosztás után, mikor is elköszöntünk egy szépreményű és nagy létszámú 
osztálytól, nagy sürgés-forgás kezdődött az iskolában. Felajánlásokból, szülői – vállalkozói segítséggel belül szinte 
megújult az iskola. 
Nagyon köszönjük mindazoknak, akik hozzájárultak e jelentős változásokhoz!
Két tanterem, a folyosó és a nevelői is kifestve, felújítva várta, hogy szeptemberben újból benépesüljön, és 
tanulói zsivajtól legyen hangos.
Szeptemberben még bizakodtunk egy hagyományos folytatásban. 
Köszönthettünk egy csendes, rokonszenves új első osztályt. Aztán a járvány terjedése sok mindent átírt. 
Elmaradtak a közösségi programok és a tanítás-tanulás folyamata mellett új tevékenységek, előírások költöztek 
mindennapjainkba. Maszk használat, lázmérés, távolságtartás ma már megszokott dolgok az iskolában.
A szülőkkel együttműködve próbáljuk biztonságosan megélni ezt az időszakot, hogy a járvány elmúltával egy 
teljesebb nevelési szakaszt kezdhessünk.
Most viszont tanítványainkkal együtt várjuk nagyon a karácsonyt.

                                                                                                      
          Az iskola pedagógusai

ISKOLA
„Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz, 

Évmilliókra lesz tulajdonod”



VITNYÉD TÜNDÉRKERT CSALÁDI BÖLCSŐDE

Ez az évünk kicsit más volt, mint a többi. A járvány helyzet a bölcsődei élet körülményeit is befolyásolta. Tavaszi 

időszakban rendkívüli szünet lett elrendelve, ezért a szülőknek otthon kellett megoldaniuk gyermekük felügyeletét. 

Május vége felé újból megnyithattuk a bölcsődénket és a kis bölcsisek, nagy örömmel tértek vissza a Tündérkertbe.  A 

járvány terjedésének megfékezése végett a szülőknek alkalmazkodniuk kellett a járványügyi szabályok betartásához. 

Ebben a nehéz és bizonytalan időszakban is igyekeztünk, hogy a kisgyermekek továbbra is, szeretet teljes közegben 

érezhessék magukat.

Ősszel csupa új gyerekek vették birtokba a Tündérkertet. Kis idő elteltével megszokták a bölcsődei élet körülményeit és 

jókedvűen érkeztek a családi bölcsődébe. Fontosnak  és hasznosnak tartjuk a vizuális foglalkozásokat. A gyerekek nagy 

örömmel ragasztanak és élvezik a tenyér illetve az ujj festést, alig várják, hogy ők következzenek. Az elkészült alkotásokat 

mindig boldogan mutatják a szüleiknek, melyet haza is vihetnek. Mondókáknak és az éneklésnek továbbra is nagy 

szerepe van az életünkben. Nagyon jó érzés hallani tőlük, amikor már saját maguktól mondják el a mondókát vagy 

éppenséggel énekelnek.

Nemcsak új gyerekek érkeztek, hanem egy segítővel is bővült a bölcsődénk, Varga Gézáné személyében. Margit néni is 

megismerte a bölcsődei élet körülményeit, valamint a kis tündérkert lakóit. A gyerekek barátságosan és örömmel 

fogadták az érkezését. A segítő is szeretettel viszonyult a gyerekekhez. 

A Mikulás is máshogy lepett meg minket, mint az előző években. A gyerekek nagy örömmel mesélték, hogy járt náluk a 

Mikulás a háznál, lovas kocsival. A Tündérkertben is tartottunk Mikulás hangulatot, a gyerekek szorgosan kitisztították a 

kis csizmájukat, amelybe a Télapó bácsi csomagokat helyezett el. 

A 2018. decemberében a Vitnyédi Zsiványok főzőcsapata által összegyűjtött bevételéből, vásároltunk a bölcsődéseknek 

udvari játékokat és meseszép könyveket. Ezúton is szeretnénk megköszönni kisgyermekek nevében is a felajánlást és a 

résztvevők támogatását! 

A sok szép mesekönyvet a gyerekek a karácsonyfa alatt pillantották meg becsomagolva. Izgatottan és kíváncsian 

bontották ki. Az új könyvek nagyon tetszettek a gyerekeknek. A sok színes képek elnyerték a bölcsisek tetszését. 

A következő gondolattal szeretnénk Kellemes Karácsonyi ünnepeket és Békés Új Esztendőt kívánni!

                          

                        „Hinni a mesében…a legcsodálatosabb dolog.

                                                                                Hisz mélyen legbelül örökké gyermekek maradunk.”  (Okosodó)



Az elmúlt időszak a néptáncosoknak sem volt könnyű. Év elején még nem is számítottunk rá, hogy egy olyan évet tudunk 
2020-ban magunk mögött ahol az utolsó fellépés februárban volt. Márciusban a kialakult vírushelyzetre való tekintettel 
beszüntettük a próbákat, és az országos minősítésre való felkészülésünk is félbe szakadt. Május vége felé kezdtünk el 
újból találkozni egymással, eleinte még csak a közösség miatt, aztán szépen lassan már próbáltunk is. A pünkösdre és a 
nyárra tervezett fellépéseinket a bizonytalan helyzetre való tekintettel lemondták a szervezők, így tulajdonképpen 
fellépések nélkül maradtunk.
Ezt az időszakot így a közösség építésre próbáltuk fordítani. Megszerveztük a legényavatásunkat, ahol négy puhab lépett 
a legények soraiba és nem sokkal később megalapítottuk a Vitnyédi Legénycéhet. Az országos minősítés dátumát áttették 
novemberre, és az őszt ennek a felkészülésével szerettük volna tölteni, ami jelenleg úgy néz ki hogy a bizonytalan 
helyzetre való tekintettel ismét törlik. Az augusztusi táncázunk nagy sikerén felbuzdulva próbálunk még majd a jövőben 
ilyen alkalmakat szervezni. Két nyertes pályázatunk van ismét, melyből a működésünk és a 2021-ben megrendezendő 25 
éves jubileumunk valósul meg. Sajnos ismét megakasztotta a vírus a fellépési lehetőségeinket, így a karácsonyi 
meghívásaink sem valósultak meg. Felvettük a karácsonyi szokásainkat, ezeket küldtük el online rendezvényekre. 
Próbákat nem tarthatunk, hiányzik már a közösség. 

Énekes Lenke Hagyományőrző Egyesület

Bízva a legjobbakban, 
vigyázzunk egymásra!

TISZTELT VITNYÉDIEK!

Az ismert körülmények miatt az idei év nem tudott olyan aktív lenni, mint az 

előzőek, ezért sikerek terén is szerényebb eredményeket tudtunk elérni. Kevés 

fellépési lehetőségünk volt. Januárban Bakonybélen disznótoros főzésen vettünk 

részt, majd ezután februárban Kapuváron a Bőllérmáj Fesztiválon három 

kategóiában sikerült nyernünk és különdíjasok is lettünk.  Ezután a járvány 

kialakulása miatt megváltozott az élet és vele együtt az egyesület élete is.

Májusban egy közel húsz éves gulyásfesztivál szervezőgárdája kitalálta, hogy a 

hagyomány ne szakadjon meg, ezért online főzésben csillogtassa meg mindenki a 

tudását és ápolja a hagyományt. Így a gulyást az egyik csapattagunknál Nyárligeten főztük meg, ahol jó hangulatot 

sikerült teremtenünk a korlátozások miatt bevezetett szabályok betartása mellett. 

A vészhelyzet alatt jótékonysági főzést csináltunk és az elkészült ételt felajánlottuk a mentősöknek és a tűzoltóknak, 

melyben a Polgármester úr és az önkormányzat is támogatta egyesületünket. Külön köszönet önzetlenségükért! A 

felajánlást nagy örömmel fogadták. Ezután ismét jótékonysági főzésen vettünk részt Bánfalván a Gesztenye Fesztiválon, 

ahol a befolyt ősszeg a német nemzetiségi iskola részére került átadásra. Júniusban részt vettünk a Trianoni 

megemlékezésen Németbányán, majd augusztusban Szarvason szerepeltünk a búzaösszeöntő ünnepségen. Ezután az 

ismert körülmények miatt megálltak a rendezvények és ezzel az egyesület élete is lelassult. A főzések és programok 

elmaradtak, így mi is megpihentünk és közben tervezgetni kezdtük a következő évet annak reményében, hogy ismét 

szabadon lehet összejöveteleket, fesztiválokat szervezni. Reméljük a 2021-es évben már több rendezvényen léphetünk 

fel! Ehhez kérjük jelenlegi és új támogatóink segítségét és látva sikereinket bízunk az adó egy százalékának a 

felajánlásában egyesületünk részére! Lehetőségeinkhez mérten a jövőben is szeretnénk jótékonysági főzést szervezni!

A Vitnyédi Zsiványok Egyesület ezúton kíván mindenkinek:

                                                                          Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Egészségben Gazdag Boldog Új Esztendőt! 

A Vitnyédi Zsiványok Egyesület



SPORTEGYESÜLETÜNK HÍREI 

Az idei év a sport terén is sok kompromisszumot, megértést és türelmet kívánt meg játékostól és szurkolótól 
egyaránt. 
Az év elején éppen elkezdték a fiatalok és az idősebbek a szereplésüket a bajnokságaikban, a koronavírus miatti 
intézkedések keresztbe is húztak minden tervet. A labdarúgók egyéni edzéstervek alapján tartották formában 
magukat és bizalommal várták, hogy újra pályára léphessenek, ami a nyár folyamán be is következett.
Legkisebb / 5- 8 éves/ labdarúgóink Bognár Imre vezetésével kezdték el a nyári felkészülést és nagyon jó 
közösséget alkotva, egyre növekvő létszámban látogatták az edzéseket. A Bozsik tornákon is megfigyelhető volt 
az edzések hatása, hiszen a félév végére már összeszokottan,  a korokhuz képest taktikusan játszottak a 
fesztiválokon.
A fejlődés U11 és U13/14 korosztályainknál is megfigyelhető, akik Ősze Patrik és Kiss Ákos vezetésével 
készülnek a megmérettetésekre.
Az őszi szezonban az U16 és U19-es együttesünk kiemelkedőt teljesített és mindkét csapat harcban áll a bajnoki 
címért, amely a fiúk kiemelkedő munkája mellett edzőik Varga Gábor és Nyerges Árpád munkáját is dícséri. 
Az utánpótlás csapataink eredményei bizonyítják, hogy sok munkával és kitartással lehet kimagasló 
eredményeket elérni és van jövője a helyi labdarúgásnak.
Felnőttcsapatunk az első megyei 1. osztályú szezonjában –ami csonkára sikeredett a vírus miatt – az előkelő 4. 
helyet szerezte meg, mellyel bebizonyította, hogy helye van a megye legjobbjai között. Az őszi szezonban – ami 
szintén félbeszakadt – a 6. helyen állunk. 
Reményeink szerint a bajnokságok a tavasszal folytatódnak minden korosztály számára és a vírus enyhülésével 
a sport, mint az egészség egyik alappillére újra normál keretek között folytatódhat.
A vezetőség a nyugalmi időben sem tétlenkedik, hiszen TAO pályázatunk eredményeként lassan elkészül, a 
kötelezően előírt pálya körüli kerítés.  

Minden Vitnyédi lakosnak szeretnénk boldog, békés karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánni!

Sportegyesület Vitnyéd labdarúgói és vezetősége 

BABAZÁSZLÓ VITNYÉDEN

Önkormányzatunk a 2021-es évben csatlakozik a 
3 királyfi- 3 királylány mozgalomhoz. Minden 
gyermek születését egy zászló fogja jelezni 
Önkormányzatunkon. Mi így köszöntjük Vitnyéd 
legújabb, legkisebb lakóit a jövőben!
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