VEZEKÉNYI
A hevesvezekényi önkormányzat
ingyenes havilapja.
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A tartalomból:
• Bronz a zsebben – 2. oldal
• Rockfesztivál – 3. oldal
• Vakáció!!! – 1–4. oldal

PROGRAMOK A TANULÁS ÉS A VAKÁCIÓ JEGYÉBEN
Kilenc éves hagyomány folytatódott az
idei tanév végén. A Vakáció Vándorkupa elnevezésű gyermeklabdarúgó-tornát most
öt alsó tagozatos csapat részvételével szervezte meg a hevesvezekényi ÁMK Általános
Iskolája. A szervezést nagyban segítette,
hogy most is támogatókra talált a rendezvény. A helyi Fema Fém KFt. már a kezdetek
óta pártfogásába vette a focitornát, de már
harmadik éve a Heves Megyei Közgyűlés Ifjúsági és Sportbizottsága is méltónak találja – pályázat útján – az anyagi segítségre.
Ezen kívül még a Pély–Tiszatáj Agrár Rt. és
a helyi önkormányzat nyújtott segító kezet
a szervezőknek.
A helyi közmunkások segítségével a
sportpályán előkészített két szabványos
méretű játéktéren „mindenki játszik mindenkivel” elven zajlott a torna. A játékvezetést
Tóth Gábor és Fenyves Péter, a jegyzőkönyv
vezetését Keskeny Péter oldotta meg.
Eredmények: Átány – Kömlő 1–2, Tenk
– Hevesvezekény 4–1, Átány – Tenk 7–1,
Kömlő – Boconád 0–1, Hevesvezekény
– Kömlő 2–2, Átány – Boconád 1–1, Tenk
– Boconád 2–1, Átány – Hevesvezekény
13–1, Kömlő – Tenk 1–3, Hevesvezekény
– Boconád 3–6.
A végeredmény: 1. Tenk (9 pont), 2.
Átány (7 pont, 22–5-ös gólkülönbség), 3.
Boconád (7 pont, 8–7) 4. Kömlő (4 pont), 5.
Hevesvezekény (1 pont).
A torna különdíjasai: legjobb kapus:
Túró Miklós (Kömlő); legjobb mezőnyjátékos: Detrik Balázs (Boconád), gólkirály:
Suha Lajos (Átány, 12 góllal). A legjobb hazai játékosnak felajánlott különdíjat a vezekényi Kiss József vihette haza.
A mérkőzések után a napköziotthonos
óvodában minden vendéget meleg ebéddel
vártak a konyhán dolgozók.

A torna sikeréért dolgozó minden segítőnek és támogatónak ezúton is köszönetünket fejezzük ki.
***
A tanév végén még sok-sok programon
bizonyíthatták tudásukat, ügyességüket a
gyerekek.
A gyermeknapi szavalóversenyen minden tanuló a maga által választott verssel
próbálta meggyőzni a Koltavári Attila képlán vezette zsűrit, akiket a szépen előadott
versek hosszú tanácskozásra késztettek.
Végül a következő eredmény született:
1. helyezett: Kiss József (3. osztályos) és Kovács Máté (4. osztályos);
2. helyezett: Csikós István (2. osztályos) és
Gacsályi Anna (1. osztályos);
3. helyezett: Kiss Máté (1. osztályos) és Remenyik Szamanta (4. osztályos).
***
Tantárgyi versenyeken is bizonyíthattak aalsó tagozatos gyermekeink. Minden
évben helyesírásból mérik össze tudásukat
az azonos osztályba járók egy-egy tesztlap
kitöltésével. Az idén az alábbi eredmények
születtek:
1. osztályosok
1. helyezett: Rácz Martina, 2. helyezett:
Kiss Máté, 3. helyezett: Gacsályi Anna.
2. osztályosok
1. helyezett: Rédei Barbara, 2. helyezett:
Csikós István, 3. helyezett: Perge Norbert.
3. osztályosok
1. helyezett: Nagy Nándor, 2. helyezett: Kelemen Gergő, 3. helyezett: Petróczki Mónika.
4. osztályosok
1. helyezett: Kovács Máté, 2. helyezett:
Sznopek Zsolt, 3. helyezett: Veres Rita.
Kismatematikus versenyen három forduló után hirdettek eredményt:

2. osztályosok
1. helyezett: Perge Norbert, 2. helyezett:
Csikós István, 3. helyezett: Rédei Barbara.
3. osztályosok
1. helyezett: Nagy Nándor, 2. helyezett: Kiss
József, 3. helyezett: Kelemen Gergő.
4. osztályosok
1. helyezett: Kovács Máté, 2. helyezett:
Sznopek Zsolt, 3. helyezett: Veres Rita.
***
Az idén a háziversenyeken kívül magasabb szinten is volt lehetőségük tudásfelmérésre tanulóinknak:
Kölcsey Ferenc Megyei Anyanyelvi Versenyen Kovács Máté negyedik osztályos tanuló második helyezést ért el.
Kiss József és Nagy Nándor harmadik
osztályos tanulók részt vettek a Fut a Boconád és a Fut a Heves utcai futóversenyeken, s mindketten, mindkét versenyen az
első tíz versenyző között futottak be.
A tanévzárón kiváló tanulmányi eredményért öten, míg jó tanulmányi eredményért nyolc tanuló kapott jutalmat.
***
Az óvodásoknak is mozgalmasan telt el
ez az időszak. Június elején tartották hagyományos óvodai ballagásukat, melynek
során az iskolába kerülő nagycsoportosok
elbúcsúztak óvodájuktól. Ezzel együtt a
nevelési évet is lezárták.
Ebben a hónapban kimozdultak az ovisok is: csoportkirándulás keretében a Szalajka-völgyet látogatták meg.
Év közben kevesebbet hallunk a Körzeti Általános Iskolában tanuló felső
tagozatos gyermekeinkről. A harmadik
és a negyedik oldalon most az elmúlt
tanévben elért eredményeikről olvashatunk részletesebben.
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HELYZETEK, GÓLOK, PONTOK = FOCI

Szépen csillog… a bronz!
Labdarúgócsapatunk szezon végi mérkőzésein történt:
Egerszólát – Hevesvezekény 1–3 (1–1)
Gólszerzők: Madarász 2, Fekete.
Sikerült meglepetést okozni a túl magabiztos hazaiaknak. Ezúttal szerencsésen
alakult számunkra a mérkőzés.
Hevesvezekény – Egerszólát 2–3 (0–2)
Gólszerző: Madarász 2.
A másnapi visszavágón (mely az elmaradt első forduló pótlása volt) már nem sikerült jó játékot nyújtani. Megérdemelt
vendéggyőzelem született.
Hevesvezekény – Novaj II. 0–3 (0–1)
Az első számú bajnokesélyes ellen gyengén játszottunk és megérdemelt vereséget
szenvedtünk.

Adács – Hevesvezekény 5–1 (2–0)
Gólszerző: Lukács.
Harmincpercnyi jó játék és kimaradt
helyzetek. A második félidő eddigi leggyengébb játékunkat hozta.
Hevesvezekény – Egerbakta 3–2 (1–2)
Gólszerzők: Viktor 2, Lukács.
Kétgólos hátrányból sikerült megfordítani a mérkőzést. A győztes gól a hosszabbításban született.
Hevesvezekény – Vécs 3–2 (2–1)
Gólszerzők: Lukács 2, Szilágyi.
A sok kihagyott helyzet miatt magunknak tettük nehézzé a mérkőzést.
Kápolna – Hevesvezekény 4–4 (1–3)
Gólszerzők: Szilágyi 2, Budai, Tóth G.
Ismét a helyzetkihasználás miatt vesztettünk pontokat.

Hevesvezekény – Kisnána
11–1 (7–0)
Gólszerzők: Madarász 3, Lukács 2, Viktor 2, Keskeny, Szilágyi, Budai, Fekete.
Látványos mérkőzésen sok gól esett,
méltóan a bajnokságban elért helyezéshez.
Az utolsó bajnoki mérkőzés előtt a csapat tagjai megkapták a bajnoki bronzérmeket, hiszen a harmadik helyezés a tavaszi viszonylag gyengébb szereplés ellenére
sem forgott veszélyben.
A csapat nevében szeretnénk megköszönni az önkormányzat és támogatóink
segítségét. Szurkolóinknak köszönjük a
biztatást!
***
Következő számunkban beszámolunk a június végi testületi ülésről és a első nagyszabású rockfesztiválról. A kikapcsolódás
is nagyobb helyet kap majd.

SZOMSZÉDOLJUNK  DEMJÉNBEN!
Demjén határában újkőkori leleteket,
valamint honfoglalás-kori villás nyílhegyeket találtak. Régi neve Deménd. Írott forrás
1331-ben említi először Demjén névalakban. 1363-tól az egri püspökségé, 1805-től
pedig az érsekségé lett a falu. 1552-ben az
Eger várát ostromló törökök elpusztították
a falut. 1554-ig teljesen lakatlan volt. 1558
és 1564 között népesült be újból. Kisdemjén határát és erdeit Dobó István óta az
egerszalóki jobbágyokkal együtt közösen
használták. 1686-ban a falu lakosai még
Eger megszállása előtt szétszéledtek. 1701ben a más megyékből betelepülő új lakosság
a vármegyétől megkapta az új telepeseknek
engedélyezett adómentességet, amennyiben az állami kapuadót felerészben, a katonai beszállásolás és fuvarozás terheit egészben elengedték nekik három évre. 1799-ben
a földek mérnökileg ki lettek mérve a jobbágytelkekhez, a termények ötszörös termést hoztak, mégis kedvezőtlen volt a lakók
helyzete, tele voltak adóssággal. A XX. század első felében, a község házainak száma
222 volt. A magyar anyanyelvű lakosság két
kivétellel római katolikus vallást gyakorolt.
Mint ﬁókegyház, a kerecsendi anyaegyház
ﬁliája volt. A község lakói őstermelésből éltek. Az I. világháború harcterein küzdő ka-

tonák között 376 demjéni lakos harcolt, kik
közül 35-en életüket vesztették.
Az 50-es évek elején a kisbirtokosok termelőszövetkezetet alakítottak; 1956 után
az egész falu egy tsz-be tömörült. A település 1990 után újra önálló lett. A település vezetékes ivóvízzel, telefonnal, gázhálózattal,
szennyvízcsatornával és optikai vezetékes
kábeltévé-hálózattal rendelkezik.

ME SÉL A MÚLT…
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VEGYESVÁGOTT  VEZEKÉNYIESEN

A Körzeti Iskolából jelentjük…
Itt a június, a parlagfű virágzásának
kezdete. A nyár elejétől késő őszig virágzó,
és számos allergiás tünet kialakulásában
ludas növény irtásának még éppen itt az
ideje, hiszen így még megakadályozható a
virágpor levegőbe jutása. Településünk önkormányzata kéri a lakókat, hogy aktívan
vegyenek részt e nemkívánatos növény irtásában!

Felhívás
Felhívjuk a lakosság ﬁgyelmét, hogy az
I. félévi adó és gépjárműadó kamatmentessége már március 15-én már lejárt. A
ﬁzetésletiltások elkerülése érdekében kérjük adózóinkat, akik még ezen kötelezettségének nem tettek eleget, haladéktalanul
ﬁzessék be tartozásukat!
Holló Ágnes jegyző

A HANYI-PARTI FESZTIVÁL MŰSORA
2006. JÚLIUS 7. PÉNTEK
17.00 CARNIA
•
SHPT
•
TOVÁBBI MAGYAR HANGOK
22.00 P.MOBIL
•
SZIGETELT VESZEDELEM
•
EXTÁZIS
Közben:
•
Break tánc
•
Vizespóló verseny
•
Erotikus tánc
•
Egyéb szórakoztató vetélkedő
2006. JÚLIUS 8. SZOMBAT
15.30 K.M.K.
•
MOM’S FAVORITE
•
SEXCALIBUR
•
RONCS RT.
22.00 DEÁK BILL BLUES BAND
•
ROAD
•
BEYOND
Közben:
•
Star Light Dance Club
•
Erotikus tánc
•
Egyéb szórakoztató vetélkedők
A fesztiválról részletes tájékoztató a Kalauz mellékletében olvasható. A melléklet a
Hanyi-parti Egyesület költségén készült.

Kovács Lászlóné igazgatóhelyettes tájékoztatója a Körzeti
Általános Iskolába járó hevesvezekényi gyerekek elmúlt tanévben végzett munkájáról.
Több évtizedes hagyomány, hogy a
tanév végén a hevesvezekényi elöljáróság
tájékoztatót kér a Körzeti Iskolában tanuló
felső tagozatos tanulók helyzetéről. Ennek
szellemében minden tanév végén írásos
tájékoztatást készítünk iskolánk tárgyi
és személyi feltételeinek alakulásáról, az
adott tanév eredményeiről, kiemelve a
vezekényi tanulók eredményeit.
Iskolánkban az oktató–nevelő munka
végzéséhez szükséges alapvető tárgyi feltételek biztosítottak. Igaz viszont, hogy
egy harminckét éves épületre ráférne egy
komoly felújítás. A húsz osztály (8 alsó és
12 felső tagozatos) a tíz napközi otthonos
és egy tanulószobai csoport működéséhez
elegendő helyiség áll rendelkezésre. Nagy
öröm számunkra, hogy ebben a tanévben
sikerült, kialakítani egy új, természettudományok oktatására alkalmas szakteremet. Minden osztálynak saját tanterme
van, minimálisra csökkent a „vándorlás” és
a szükséges szaktantermek is rendelkezésre állnak. Taneszköz- és szemléltetőeszköz
állományunk jó, számítógép állományunk
tovább gyarapodott és korszerűsödött. A
folyamatos frissítéseknek gátat szab az
anyagiak szűkös volta illetve a beszerzés
nehézkessége.
A tantestület személyi összetételében
az előző évihez képest a következő változások történtek: GyES-n lévő kolléganőink
helyettesítésére pályakezdőként alkalmaztuk Sinkovics Ágnes tanítónőt. Bondár
Mónika angol szakos kolléganő májustól
külföldön vállalt munkát, munkakörét
átcsoportosítással látták el azonos szakos
kollégák. Szaktanári ellátottságunk az elmúlt tanévben is közel 100%-os volt.
Az elmúlt évi oktató–nevelő munkánkat
a következő alapelvek szerint végeztük:
1–2. évfolyamon a NAT-ra épülő, az 5–6–7.
évfolyamon a módosított kerettanterv,
3–4. és 8. osztályokban a kerettanterv szerint.

A módosított Pedagógiai Program szellemében 5., 6., 7., 8. évfolyamon folytattuk
az emelt szintű oktatást matematikából,
testnevelésből. 5. és 6. osztályokban tartunk emelt szintű foglalkozásokat.
Matematikából osztálykeretben, testnevelésből csoportformában oldottuk meg
a szervezést, azoknak, akik ezt igényelték.
Az idegen nyelvek és a számítástechnika
oktatását 3. évfolyamon kezdtük. Az idegen nyelvi órákra és a felső tagozaton a
technika és a számítástechnika órák egy
részére csoportbontást tudtunk végezni.
A minőségbiztosítási rendszer kiépítése
az ütemterv szerint történt. Az eredménymérések eddig kialakult gyakorlatának
alkalmazása mellett e tanévben is, bekapcsolódtunk a központi eredménymérési
rendszerbe is (kompetenciamérés).
Az elmúlt tanévben tovább emelkedett
a részképesség-zavaros tanulók száma. A
velük való szakszerű foglalkozást most is
úgy sikerült megoldani, hogy külső szakember irányításával ill. továbbképzéseken
készülnek fel a kollégák az egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokra.
Költségvetésből hét szaktárgyi jellegű
szakkör és az énekkar, nyolc sportjellegű
szakkör állt az érdeklődők rendelkezésére.
A gyógytestnevelés csoport nem működött, mert a gyógytestnevelő GyES-en van.
Több szakkört az idén is társadalmi munkában vezettek a kollégák.
Szeptembertől a Harmónia Művészeti Iskola kihelyezett tagozata működik nálunk
kézműves és képzőművész tanszakokkal,
három csoportban. Több mint 70 gyermek
vett részt a foglalkozásokon, közük hevesvezekényiek is.
Az elmúlt tanévben is igen szépszámú
városi, megyei és országos szintű versenyeredmény született kémiából, ﬁzikából,
matematikából, angol és német nyelvekből,
atlétikából, kézilabdából és labdarúgásból
Az iskola tanulóinak összlétszáma a
tanév végén 506 fő volt, ebből 212 alsó tagozatos, 294 felső tagozatos. Az osztályok
átlaglétszáma 25.
– folytatás a 4. oldalon –
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A Körzeti Iskolából jelentjük…
– folytatás a 3. oldalról –

16%, hanyag: 23%. Az előző évhez mérten
csökkent a példás, és a változó, de sajnos
De az átlagszám azt is takarja, hogy az növekedett a hanyag minősítés is, közel
alsó tagozaton több, míg a felsőben keve- duplájára.
sebb tanuló jár egy–egy osztályba.
A 33 tanuló közű egy szöveges értékeTanulóink közül 33 hevesvezekényi la- lést kapott. Két tanulónak a sok mulaszkos évfolyamonként a következő megosz- tás miatt osztályozó vizsgát kell tenni. Az
tásban: 2. évfolyam: 1 tanuló, 5. évfolyam: osztályozott tanuló átlaga 3,33 ez 0,23
7 tanuló, 6. évfolyam: 6 tanuló, 7. évfolyam: kevesebb a tavalyi átlagnál és. 0,23-dal
9 tanuló, 8. évfolyam: 10 tanuló.
kevesebb az iskolai átlagnál. NevelőtestüTanév elején az újonnan érkező 5. osz- leti dicséretet kapott az a két tanuló, aki
tályosok közül ketten az 5. a, öten az 5. b minden tantárgyból jeles vagy kitűnő miosztály tanulói lettek. Az osztályfőnökök nősítést érdemelt ki. 4 és 5 egész közötti a
tapasztalata alapján mondhatjuk, hogy tanulmányi átlaga kilenc tanulónak, 3-as
viszonylag gyorsan megszokták a bejárást, 4-es közötti nyolcnak, 2-es 3-as közötti kiaz új iskolát, az alsó felső átmenet problé- lenc gyermeknek. Javítóvizsgát egy tanumái nem voltak kirívóak. Természetesen lónak kell tenni két tantárgyból, és egy taegy–egy tanulónál jelenthetett gondot az nulónak kell osztály ismételni. Hat tanuló
átállás, de ezek megoldásában az osztály- kapott összesen 15 tantárgyi dicséretet.
főnökök a szaktanárok és a napközis cso- Négy tanuló több tárgyból, egy 3 tárgyból,
portvezető segített.
egy 2 tárgyból.
Az előző évektől eltérően az idén négy
A tanév során három tanuló vett részt
tanulónál volt kirívó magatartási problé- különböző szintű szaktárgyi versenyen.
ma a Hevesvezekényről bejáró tanulók kör- 1-1 tanuló matematika és irodalom, verseében. A magatartásátlag 4,2 ami 0,06-tal nyen volt, ketten különböző szintű kémia
alacsonyabb a felsős átlagnál. 45%-uk pél- versenyen voltak Említést érdemel, hogy
dás, 32%-uk jó, 19%-uk változó és közel Tasnádi Nóra a Curie Kémiaversenyen orszá3%-uk rossz magatartásminősítést kapott. gos tizedik helyezettje lett és a Neumann
Az előző év hasonló időszakához csökkent matematikaversenyen első.
a példás, növekedett a jó magatartásjegy
A ballagási és tanévzáró ünnepségen
és alig változott a többi minősítés.
Tasnádi Nóra a Hevesvezekényi ÖnkormánySajnos, ismét tovább csökkent a kö- zat által adományozott könyvjutalmat vezösségi munkát vállalók száma, csak két hetett át a polgármesterasszonytól. Ezúton
tanulónak volt az idén megbízatása a di- is köszönjük a segítő közreműködést.
ákönkormányzatban osztály vagy iskolai
Emelt szintű oktatásban részesült maszinten.
tematikából: 10 tanuló, testnevelésből: 3
Szorgalmuk minősítése az előbbinél tanuló.
egy tizeddel halványabb. 3,6 a felsős átA különböző szakkörökben öten, az
lag 3,79. Példás: 23%, jó: 38%, változó: énekkarban hárman dolgoztak az idén. Az
újdonságnak számító
művészeti iskolában
Sok boldogságot és egészségben heten kaptak bizonyíteltöltött további szép esztendőket ványt. A vezekényi
kívánunk a májusban és júniusban gyerekek kémia, kéziszületett hevesvezekényi lakosok- labda és labdarúgó szakkörökben fejlesztették
nak!
Isten éltesse sokáig afönt emlí- képességeiket.
Az idegen nyelvek
tett hónapokban névnapjukat ünközül minden vezekéneplőket!
Köszöntjük azokat a házaspá- nyi angolt tanult.
A vezekényi tanurokat, akik ezekben a hónapokban
ünnepelték házassági évfordulóju- lók hiányzási átlaga
közel 15 nap, ez 2 napkat!

NYÁRI ELEJI ÜNNEPEK

pal magasabb, mint
az iskolai átlag. Igazolatlanul hárman hiányoztak viszont, nincs olyan tanuló, aki
egyetlen napot sem hiányzott. A tanulmányi eredményeknél már említett, egy
családból származó két tanulónak mindig
volt igazolása, de az ötödikes kisﬁú 67 nap,
a nyolcadikos kislány az 56 nap mulasztás
miatt osztályozhatatlanná vált.
A napköziotthonos ellátást igénybe vevők száma az előző évinél több 39%. Hét
gyermek kivételével mindenki étkezést
kért az iskolában, 10-en háromszori, 12en kétszeri, 4-en egyszeri étkezésre tartottak igényt naponta.
A bejáró tanulók utaztatását ebben az
évben is a Volán Vállalat megfelelő színvonalon végezte.
Az idén 9 hevesvezekényi tanuló fejezte be általános iskolai tanulmányait, egy
kislány augusztusban osztályozó vizsgát
tesz. A többiek szeretnének továbbtanulni,
öten gimnáziumban, egy szakközépiskolában, három ifjú szakmunkásképzőben.
A nyolcadik osztályt végzettek tanulmányi átlaga 3,7. Azt is csak remélni merjük,
hogy az idén nem lesz olyan tanuló, aki az
első próbatételnél megfutamodik, és otthagyja a középiskolát.
Kapcsolatunk a szülőkkel megfelelő,
többségük érdeklődik gyermeke tanulmányi előmeneteléről, szorgalmáról, viselkedéséről. Sajnos egyre gyakrabban az is
előfordul, hogy az érdeklődés ott hiányzik,
ahol a legnagyobb szükség lenne rá. Számíthatunk a szülők egy részének segítségére iskolai programok lebonyolításánál,
(pl.: farsangi bál, nyolcadikosok búcsúztatása, kirándulás stb.). Ezúton is külön köszönjük a Jótékonysági Bál szervezésében
nyújtott segítségüket.
A helyi iskolával a szükséges munkakapcsolatot az idén is fenntartottuk, de az
Országos Kompetenciamérés miatt nem végeztünk kimeneti mérést. Hagyományos
iskolalátogatáson az idén a tanítójukkal
együtt voltak a leendő ötödikesek. Matematika tagozatos osztályba ketten jelentkeztek és mindketten felvételt nyertek.
Megtisztelő számunkra, hogy a község
Önkormányzata ﬁgyelemmel kíséri munkánkat, tanulóink szociális körülményeit,
szükség esetén kész a segítségnyújtásra.

