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A karácsonyi ünnepek közeledtével szeretettel köszöntöm Hevesvezekény lakosságát és minden
kedves olvasót, aki az újságban, vagy a honlapunkon keresztül találkozik soraimmal.

Kedves Hevesvezekényiek, Kedves Olvasók!
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet mondjak mindazoknak, akik egész évben
segítették településünk fejlődését és az Önkormányzat munkáját.
Így köszönöm a polgármesteri hivatal, az óvoda, az egészségügy, a közösségi ház és könyvtár dolgozóinak a
lelkiismeretes munkáját, köszönöm a lakosságnak, a civil szervezeteknek a különböző társadalmi
kezdeményezésekben nyújtott segítségét és aktív részvételét, a vállalkozók anyagi és dologi támogatását.
úúúúú
A közfoglalkoztatottak egész
éves munkáját, akik településünk rendjének fenntartásán, a közterek
szépítésén illetve a földeken dolgoztak.

A Képviselő Testülettel közösen, azon vagyunk, hogy szebbé tegyük az év utolsó hónapját és a Karácsonyi
ünnepeket.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket.
Leljék meg örömüket szeretteikben és embertársaikban, hogy a Karácsonyt és az új esztendőt újult erővel
kezdhessük.
Áldott, békés szeretetteljes Karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok mindenkinek!
Tóth Éva
Hevesvezekény polgármestere

MEGHÍVÓ
SZERETETTEL VÁRJUK A TELEPÜLÉS MINDEN LAKÓJÁT 2016. 12. 17-ÉN 14 ÓRAKOR A HÁZASSÁGKÖTŐ
TEREMBEN TARTANDÓ FALUKARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE.

A Hevesvezekényi Gyermeksziget Óvoda beszámolója a 2016/2017-es nevelési
év első féléves időszakáról.
A 2016/2017 –es nevelési év az újonnan érkező
gyermekek befogadásának időszakával indult.
Kiscsoportosaink zökkenőmentesen beilleszkedtek
többi társaik közé, sikeresen alkalmazkodnak az
óvodai élet napi ritmusához. Szeptemberben részt
vettünk a helyi falunapon, ahol a gyermekek zenés
műsorral léptek fel.

Készítettünk
tökös-mákos
rétest,
sütőtökös
kókuszgolyót, mely finomságokat a délutáni
töklámpások faragását követően fogyasztottunk el.
Ezúton
is
szeretnénk
megköszönni
lelkes
nagymamáink munkáját, valamint a délutáni
töklámpás készítésében
részt vevő
szülők,
hozzátartozók kreativitását.

Szeptember
hónapot
néphagyomány
ápolás
keretében az óvodai szürettel búcsúztattuk, ahol a
szülők segítségével mustot készítettünk. Külön
köszönet Háger Laci bácsinak, aki évek óta biztosítja
számunkra a mustkészítéshez szükséges eszközöket.

Ismételten
szülői
összefogással
papírgyűjtést
szerveztünk, melynek bevételéből óvodai eszközök
bővítését tervezzük.

A szülők határtalan kreativitása színesítette őszi
kézműves délutánunkat, melyen a gyermekek
összegyűjtött termésekből, zöldségfélékből szüleikkel
közösen készíthették el legkülönfélébb alkotásaikat.
Óvodánk kis lakói nagy lelkesedéssel várták a „ TÖK JÓ
NAPOT ” , ahol délelőtt folyamán a nagymamák
segítségével megismerkedhettek a sütőtök – mint
alapanyag -felhasználásának lehetőségeivel, a
süteménykészítéshez szükséges eszközökkel, valamint
tevőlegesen is részt vehettek a sütkérezés
menetében.

Az óvodai nevelés feladataiban is meghatározott
egészséges életmódra nevelés fontosságát három
hetes egészséges életmód projekt keretében
igyekeztünk kiemelni. Célunk az egészséges életmód
fontosságának
erősítése,
tudatosítása
a
gyermekekben.
Elérkezett az Advent időszaka, a gyermekek izgatottan
várják a Télapó érkezését, melyre nagy igyekezettel
készülünk.
Örömmel tapasztaljuk a tavalyi év során
kezdeményezett hitoktatás – mint fakultatív óvodai
tevékenység – eredményességét, melynek során a
gyermekeknek lehetősége nyílik a hittan alapjainak
játékos formában történő megismerésére. Köszönjük
szépen Tóth Ferencné Marika néni munkáját,
gyermekszeretetét.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a szülői
közösségnek,
a
helyi
önkormányzatnak
és
mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult
óvodánk támogatásához.
Szeretettel teli, boldog karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk!

Hevesvezekényi Gyermeksziget Óvoda

Hevesvezekény Falunap 2016
Változatos és tartalmas programokkal várták a
szervezők az érdeklődőket 2016 szeptember 10-én,
Hevesvezekényen, a Falunapon.
A délelőtti program az óvodások nyitótáncával indult.
Ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás és a kézműves
foglalkoztató egész nap vonzotta a gyerekeket.
Főzni tudását 14 csapat csillogtatta meg a
Főzőversenyen. A falu üstjeiben őzgulyás, őzpörkölt és
birkagulyás kezdett alakulni a hozzá értő szakácsok
jóvoltából.
A Toldi Közösségi Házban Gáspárdy Armand
Hevesvezekényen született festőművész kiállításának
megnyitására került sor.
A gyermekek és a felnőttek 11-es rúgó, 7-es dobó és
célba dobó versenyen mérték össze ügyességüket. A
délutáni program rocky bemutatóval kezdődött és lufi
röptetéssel folytatódott.
Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita színvonalas Jó
ebédhez szól a nóta című műsorára ismét megtelt a
nézőtér. A névnaposok, a születésnaposok és a
kérdésekre jól felelők CD-t kaptak, melyet a
művészpár dedikált.
Ezt követte a főzőverseny eredményhirdetése,
melynek keretén belül elvihették a díjazottak a jól
megérdemelt jutalmakat. A Polgárőrség kötélhúzó és
gumicsizma dobó versenyt rendezett, majd a
majorette bemutató tette színessé a programot. A
Falunap tortáját mindenki megcsodálhatta és
megízlelhette. Ezután következett a lányok-asszonyok

labdarúgó mérkőzés. Meghallgathattuk a gyönyörű
gitárjátékot Tóth László (Mütyür) és fia előadásában.
Ezt követte a Hevesvezekény-Váraszó labdarúgó
mérkőzés,
melyen
sajnos
a
vendégcsapat
győzedelmeskedett.
Aradszky László ismert slágereivel szórakoztatta a
nagyérdemű közönséget. Gyors műfajváltást követően
az Anonym Rock Band csapott a húrok közé. A
rockkoncert befejezése után utcabál kezdődött a
Polgármesteri Hivatal előtti parkolóban. Köszönet
minden szervezőnek, segítőnek, résztvevőnek,
támogatónak és mindenkinek, aki bármilyen
formában segítette a Hevesvezekényi Falunap
létrejöttét.
Balogh Krisztiánné

T Á J É KO Z T A T Ó
Tisztelt hevesvezekényi lakosok!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Hevesvezekény Községi Önkormányzat képviselő-testülete megalkotta a 9/2016. (XI. 30.) sz.
rendeletét, amelyben a szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályait határozta meg.
Az Önkormányzat vissza nem térítendő, természetbeni támogatásként, tűzifát biztosít annak a személynek, aki a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:
- aktív korúak ellátására,
- időskorúak járadékára,
- települési támogatásra, ezen belül különösen lakhatási támogatásra jogosult,
valamint
- a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
nevelő család.
A fentieken túl tűzifa biztosítható annak a személynek:
akinek, családban az egy főre jutó jövedelem a 85.500 Ft-ot, egyedülálló esetén a 99.750 Ft-ot nem haladja meg.
A kérelemhez a 2016. november havi jövedelemről szóló igazolást kell csatolni.
A tűzifa támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg.
Egy személynek vagy családnak adható tűzifa mennyisége legalább 1 m3, de legfeljebb 5 m3 lehet.
A kérelmet az erre a célra elkészített formanyomtatványon az Átányi Közös Önkormányzati Hivatal Hevesvezekényi
Kirendeltségénél lehet benyújtani 2016. december 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.
Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, vagy család:
- akinek lakóingatlana tűzifával nem fűthető,
- üresen álló nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen nem élnek.
Hevesvezekény, 2016. december 6.

Községi Önkormányzat

Tisztelt hevesvezekényi lakosok!
Az egyesület jelenleg 23 főt számlál, ami megyei
viszonylatban kiemelkedő.
Az elmúlt egy évben több közösségi rendezvényt
biztosítottunk: gyermeknap, falunap, labdarúgó
mérkőzések. Aktívan, többen is részt vettünk a
november 1-i, temetőben lévő megemlékezéseknél
a sírok és kegytárgyak megóvásában. Ezúton
szeretném megköszönni minden polgárőr odaadó
munkáját!
Igyekszünk a nap 24 órájában készenléti szolgálatot
végezni, ezért kérem a tisztelt lakosokat, ha valami
gyanúsat észlelnek, hívják a
telefonszámot! Ott leszünk.

06/30-604-8497-es

Köszönjük
a
sok-sok
felajánlást,
és
a
támogatásokat! Szeretnénk, ha a lakosság továbbra
is ilyen lelkesedéssel támogatná a munkánkat, hogy
azt zökkenőmentesen folytathassuk tovább!
Mindenki jelentkezését szeretettel várjuk a Polgárőr
Egyesületünk tagságába. Előre is köszönjük!
Minden vezekényi lakosnak boldog, békés
karácsonyt, és sikerekben gazdag új évet kívánunk!

Tisztelettel: Vereb Attila (HVPE elnök)

A Hevesvezekény SE 2016/17 bajnoki
esztendő őszi szezonjának beszámolója
Csapatunk befejezte a 2016/17-es bajnoki év őszi
mérkőzéseit. A 12 mérkőzésből a 6 győzelem, 1
döntetlen és 5 vereség 19 ponttal a 7. helyre
sorolta csapatunkat, ami talán lehetne kicsivel
jobb, viszont a dobogó 3. foka csupán 6 pontra
van tőlünk.
Bízunk a téli átigazolási időszak sikeres
alakulásában, ami a tavaszi szereplésünkre
kihatással lesz!
Köszönjük az önkormányzat és sportbarátaink
szíves támogatását, kitartó szurkolóink lelkes
bíztatását!

Harnos Csaba
HVSE elnök

Iskolai élet
Szeptember 1-én elkezdődött a 2016/2017-s tanév.
A hevesvezekényi tanulók 38 fővel kezdték a
tanévet, 3 kisiskolás most lépte át az iskola
küszöbét először. Az elmúlt pár hónap alatt az
elsősök beilleszkedtek az iskolába, hozzászoktak a
buszon való utazáshoz, a többi diák pedig
visszazökkent az iskola padjaiba. A buszon az
utazás rendben történik, igaz mindig vannak
eleven diákok.
Néhány mondat az iskolaéletről. Most már
javában zajlanak az iskolai foglalkozások,
szakkörök, az idei tanévben az egyik első osztály
az 1.j újfajta módszerrel kezdte ezt a tanévet, az
úgynevezett Jena plan módszerrel.
Októberben megemlékeztek a Forradalomról, a
szereplők között volt hevesvezekényi diák,
tartottak Tök jó napot, Csibeavatót, ahol a kis
elsősök
főszerephez
jutottak,
különböző
próbatételeken kellett megfelelniük, immár igazi
iskolások lettek. Mostanság készülődnek a
Mikulásra, Adventre, Karácsonyra, legfőképp a
téli szünetre.
Az iskola kézilabdásaira vár még decemberben a
25. Mátyás Ferenc emléktorna, ahol fiúk, lányok
megmutathatják tudásukat.
Röviden, nagyvonalakban ennyi történt ez alatt a
pár hónap alatt.
Köszönöm, hogy elolvastad!
Adácsiné Bodnár Erika

Anyakönyvi adatok 2016. 12. 01-ig
Házasságot kötött: Vereb Tünde – Pásztor Tibor
Községünkben született: Farkas Réka Ramóna
Akiktől búcsúzunk:
Nagy Béla
Fekete József
Patkó Illésné
Virág Lajos

Lányi Benedek
Deák Józsefné
Haraszti Gáborné

