polgármester

Új vezekényi kalauz
Hevesvezekény Önkormányzatának időszakos kiadványa
III. évfolyam 1. szám 2016. július
Szerkesztette: Gacsályiné Gulyás Andrea, Balogh Krisztiánné
ú

Interjú Tóth Éva Polgármester Asszonnyal
Mesélj, kérlek az elmúlt félév történéseiről!
Az elmúlt félév nagyon mozgalmas volt Hevesvezekény számára. A község a Nemzeti Fejlesztési Nonprofit
Kft.-vel közösen adott be kettő pályázatot, a konyha és az orvosi rendelő felújítására. Elindult az optikai
kábel kiépítése, megtörtént Hevesvezekény és Tarnaszentmiklós összekötése Heves várossal, így
hamarosan eljut a szélessávú internet minden lakoshoz. Az elmúlt félévben számos program került
megrendezésre így például a falu farsang, a gyermeknap, ahol színes programokon vehettek részt kicsik és
nagyok.
Az Önkormányzat „Jó tanuló, jó sportoló” pályázatot írt ki, amelyben 18 diák kapott különböző jutalmat.
Még ebben a félévben kerültúúúúú
sor az Alkotmány út folytatásának felújítására a Greleger Kft., a Magyar Közút
Nonprofit Zrt., a Hevesvezekényi Önkormányzat és az út melletti földek tulajdonosai és bérlői
támogatásával.
Hogyan működik a Start munkaprogram?
A Start munkaprogram mezőgazdasági ágában 10 fő dolgozik, akik közel 2 hektár földet művelnek, itt
megtalálható például a kukorica, burgonya, bab, paradicsom, paprika, káposzta illetve a hagyma is.
Hagyományos közfoglalkoztatásban pedig 7 ember dolgozik. A földterületen megtermelt zöldségeket az
Önkormányzat kedvezményes áron kínálja a falu lakóinak.
Mik a tervek a jövőre nézve? Fejlesztések, pályázatok vannak-e tervben?
A jövőben pályázati pénzből valósulhat meg az Önkormányzat épületének energetikai felújítása, illetve
szintén pályázati pénzből öt darab térfigyelő kamera is fel lesz szerelve a településen.
Pályázatot nyújtottunk be egy szabadtéri fitness park kialakítására, a sportpálya területén.
A jövőben a Hevesvezekényi óvoda különválik az Átányi óvodától, így önállóan üzemeltetjük az intézményt.
A Falunappal kapcsolatban mik az elképzeléseid?
Szeptember 10.-én a község falunapot tart, amelyen számos program lesz fiataloknak és az idősebbeknek
is. Reggeltől főzőverseny indul, amelynek elkészülési határideje 12:00. A jó hangulatot az ebédhez Tihanyi
Tóth Csaba, a mazsorettesek és rock and roll táncosok teremtik meg. Igazi jó kedvet hoz magával, a késő
délutáni órákban és ad át Aradszky László is zenéjével. Emellett kézműveskedés, arcfestés, csillámtetoválás
és női foci is lesz, melyre várunk minél több jelentkezőt, és minél több szurkolót is.
A jó hangulat nem érhet véget ekkor sem, este utcabál kezdődik, mely egészen hajnalig tart.

Készítette: Kiss Tamara, Kovács Barbara

Hivatalos közlemény: Az Önkormányzat ügyfélfogadása változatlan a nyár folyamán is.

A Hevesvezekényi Gyermeksziget Óvoda
beszámolója a 2015/2016-os nevelési év
második féléves időszakáról.
Második féléves időszakunk az újévi népszokások
felelevenítésével, megismerésével, hozzá kapcsolódó
versekkel, újévi köszöntőkkel indult.
Nagy várakozással, lázas készülődéssel telt a farsangi
időszak, február 13-án a helyi közösségi házban részt
vettünk a Falu Farsangon, ahol a gyermekek az általuk
választott mesehősök, állatok bőrébe bújhattak, majd
játékos vetélkedőn vehettek részt, valamint az Egri Bródy
Sándor Könyvtár jóvoltából megnézhettük a Galagonya
Bábszínház előadását. Vidám hangulatú délutánunkat
színesítette a szülők önkéntes vállalásából készült
sütemények elfogyasztása, valamint a gyermekek nagy
izgalommal várták a már hagyománnyá vált
zsákbamacska húzást. Ezúton is szeretnénk megköszönni
az óvodás gyermekek szüleinek munkáját, támogatását,
továbbá mindenkinek aki bármilyen formában hozzájárult
ahhoz, hogy a gyermekek vidám hangulatban töltsék a
délutánt.
Támogatóink: Hevesvezekényi Önkormányzat
Tóth Éva Polgármester Asszony
Kiss Józsefné Balázs Katalin
Szécsi Noémi helyi vállalkozó
Nagy Attila helyi vállalkozó
„ JÖJJÖN A TAVASZ, VESSZEN A TÉL …” Február
végén télűző Kiszebábot készítettünk a gyermekekkel,
amit sétával összekötött éneklés, kolompolás kíséretében
elégettünk.
Nőnap alkalmából a kisfiúkkal ajándékot készítettünk
az anyukáknak és a csoportba járó kislányoknak, melyek
rövid versike kíséretében kerültek átnyújtásra.
Március 15-én megemlékeztünk nemzeti ünnepünkről,
melynek alkalmából a gyermekek saját készítésű
zászlóikat elhelyezték a parkban található emlékműnél.
Nagy hangsúlyt fektettünk a húsvéti időszakra,
melynek során a gyermekek a változatos tevékenységek
mellett megismerhették az ünnep egyházhoz fűződő
kapcsolatát. Néphagyomány ápolás keretében ültettünk
húsvéti búzát, készítettünk tojásfát, különböző
technikákkal tojásokat festettünk, fölelevenítettük
korábbi ismereteiket, megbeszéltük a húsvéthoz
kapcsolódó szokásokat, a locsolkodás menetét.
Nagypénteken a fiúk kölnivel érkeztek az óvodába, a
locsolás előtt verssel köszöntötték a csoportba járó
kislányokat, felnőtteket, majd látogatást tettek a konyhás
néninél és az önkormányzati hivatal dolgozóinál. Nagy
meglepetésünkre a délelőtt folyamán ellátogatott hozzánk
a húsvéti nyuszi, aki piros tojásokkal ajándékozta meg az
óvodásokat. Szintén a délelőtt folyamán Szécsi Noémi
helyi vállalkozótól tojáskereső játékra kapott meghívást a
csoport. Noémi udvarán minden gyermek nagy
lelkesedéssel kezdte a keresést, melynek végén mindenki
boldogan tartotta kezében a megtalált tojást. A játék után
megnézhettük az ólban szaladgáló nyuszikat és a fiúk
részéről természetesen nem maradhatott el a locsolkodás
sem. Ezúton is szeretnénk megköszönni Noémi
vendégszeretetét és egész éves támogatását, kedvességét.
Április 11-én a magyar költészet napjára történő
megemlékezést könyvtárlátogatással kapcsoltuk össze,

ahol
a
gyermekek
érdeklődésükhöz
igazodva
nézegethettek könyveket, kipróbálhatták az ott lévő
játékokat
és
megismerkedhettek
a
könyvtári
könyvkölcsönzés lehetőségével, szabályaival.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is részt vettünk a
Hevesen megrendezett szavalóversenyen, ahol óvodánkat
Góg-Daru Gerda, Fehér Szabolcs és Vallyon Nóra
képviselte. Mindhárom kisgyermek emléklapban
részesült valamint Vallyon Nórát különdíjjal jutalmazták.
Gratulálunk a gyermekeknek, büszkék vagyunk rájuk!
Szintén hagyományként tekintünk a már évek óta
megrendezésre kerülő óvodai Ki-Mit-Tud-ra, melynek az
idei évben a Kiskörei Óvlak Óvoda biztosított helyet. A
gyermekek töretlen lelkesedéssel készültek a fellépésre és
izgatottan várták a nagy napot. Örömteli volt látni a
gyakorlás során és a szereplés alkalmával is
kiscsoportosaink igyekezetét, bátorságát. Szeretnénk
megköszönni Gyetvai Tiborné Katika néninek a
rekordidő alatt elkészített fellépő ruhákat és köszönet a
helyi önkormányzatnak, aki az utazásunkat biztosította.
Május elején köszöntöttük az édesanyákat,
nagymamákat majd ezt követően elkezdődtek az óvodai
ballagás előkészületei, amely május 27- én került
megrendezésre. Ballagó nagycsoportosaink elbúcsúztak
kisebb társaiktól, felnőttektől és az óvodától, mi pedig
sikerekkel teli, eredményes munkát kívánunk az iskolás
évekhez!
Tervezett programjaink záró momentuma volt a
kirándulás, melynek alkalmával látogatást tettünk a
poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumba. A gyermekek
érdeklődéssel figyelték a Tisza-tó és Tisza-völgy
természeti kincseit, gazdag élővilágát.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülők egész
éves munkáját, támogatását, kiemelten az óvodával való
együttműködést, mely elengedhetetlen feltétele a
gyermekek hatékony óvodai nevelésének.
Köszönettel tartozunk Tóth Ferencné Marika
néninek,
aki
hitébresztés
keretében
tartott
foglalkozásokat, melynek során a gyermekek rajzolással,
színezéssel,
énekléssel,
közös
beszélgetésekkel
ismereteket szerezhettek a Római Katolikus Egyház
alapjairól.
Köszönettel tartozunk még a Hevesvezekényi
Önkormányzatnak, a Hanyi Menti Köznevelési
Intézmény vezetőjének Laczházi Hajnalkának, a Heves
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársainak,
Juhászné Boros Márta védőnőnek, Balogh Krisztiánné
Almádi Melindának és Gacsályiné Gulyás Andreának
egész éves együttműködő munkájáért, Susányi Istvánnak,
aki rendelkezésünkre állt az év közben adódó fuvarozó és
egyéb kiegészítő munkálatok során, Fehér Jánosnak, aki
udvari játékaink rekonstrukcióját vállalta, Zebra PapírÍrószer-Játék-Nyomtatvány boltnak, Szécsi Noémi helyi
vállalkozónak és mindenkinek aki valamilyen formában
részese volt óvodánk támogatásának, nevelői munkánk
segítésének.
Végezetül minden ballagó és végzős diáknak szívből
gratulálunk, és sok sikert kívánunk a továbbiakhoz!
Hevesvezekényi Gyermeksziget Óvoda
Tajti Barbara, óvodapedagógus

Hevesvezekényi gyermekek a Körzetiben!

Akikre büszkék vagyunk

Véget ért a 2015-2016-os tanév.

Hevesvezekény Község Önkormányzata 2016-ban
pályázatot hirdetett a jól tanuló, illetve bármely más
területen (zene, sport, tánc, művészet, tanulmányi
versenyek, stb.) kiváló eredményt elérő diákok
jutalmazására.
16 diák adott be pályázatot, minden tanuló jutalomban
részesült differenciáltan, eredményeiktől függően.
Szabó Diána Boglárka, és Törőcsik Ármin Sándor elsős
diákként kitűnő eredménnyel kezdték az általános
iskolát, külön jutalomban részesültek.
Rácz Viktor sportban elért eredményeiért részesült
jutalomban.
Balogh Loretta Hédi, Kiss Tamara, Szabó Katalin, Kiss
Máté, Lászka Kristóf a jeles bizonyítvány mellett
számos elismerést szerzett.
Kiss Gréta, Adácsi Laura, Adácsi Noémi, Balogh Olívia
Petra bizonyítványában csupán egyetlen jó érdemjegy
van, az összes többi jeles, emellett számtalan elismerő
oklevél boldog birtokosai.
Hat olyan tanuló volt, aki félévkor, és a tanév végén is
kitűnő, színjeles bizonyítvány mellett kimagasló
eredményt ért el a sport és a különböző tanulmányi
versenyek terén.
Lányi Milán
Erdei Boglárka
Gyetvai Erik
Gacsályi Dávid
Lászka Ádám
Morvai Ákos
Szívből gratulálunk a tanulóknak, és a szülőknek is,
méltán lehetnek büszkék ezekre az eredményekre.
Az Önkormányzat nevében Tóth Éva polgármester kis
ünnepség keretén belül adta át a pályázati díjakat a
tehetséges diákoknak.
Morvai Tamás

Januárban mindenki megkapta a bizonyítványát,
majd elkezdődött a második félév. A nyolcadikosaink
pályaválasztás előtt álltak, megtörténtek a
jelentkezések a középiskolákba. Februárban a Városi
Sport és Rendezvénycsarnokban megtartották a
farsangi karnevált, ahol a jelmezes felvonulás előtt
megtekinthettük a végzős diákok keringőjét. Tavasszal
volt fordított nap, ahol az Iskola kulcsa egy napra a
diákok kezébe került. Közben zajlottak a Diákolimpiák
kézilabda, atlétika versenyei, ahol kis falunk tanulói is
csapattagok lehettek, és születtek szép eredmények,
voltak akik az országos versenyre is eljutottak. Nekik
ezúton is gratulálunk.
Áprilisban a Kölcsey Megyei nyelvi versenyen
mérhették össze tudásukat a diákok, illetve a leendő
első osztályosok beiratkozása zajlott. Májusban a 6.-8.
osztályos diákok megírták a kompetenciát angol,
magyar nyelv, matematika tantárgyból. Lassan
megérkeztek a 8. osztályos diákok felvételi
eredményei, mindenkinek sikerült, szeptembertől
középiskolások lesznek. Elérkezett az utolsó tanítási
hét, amelyen már nem a tanulásé volt a főszerep.
Diáknapot rendezett a DÖK, az SZMSZ segítségével,
játékos vetélkedők, ugrálóvár, lézerharc, vattacukor,
zsíros kenyér várta a diákokat, a nap zárásaként
meghallgathattuk a Sarkifény zenekart. Június 18-án
elballagtak a végzős diákok, majd június 22-én évzárón
vehettünk részt, és most már tényleg kezdetét vette a
vakáció!
Egy kis Hevesvezekényi mérleg: kitűnő tanuló: 8 fő,
sok diák szép eredményt ért el rajtuk kívül is, akiknek
egy-két négyes csúszott be. Sajnos egy diáknak a
tanulással kell tölteni a nyarat, neki sok szorgalmat
kívánunk!
Mindenkinek gratulálok a szép eredményekhez!!
Élvezzétek a nyarat!!!!!
Adácsiné Bodnár Erika

Tisztelt Hevesvezekényi Lakosok!
Az egyesület jelenleg 25 főt számlál, ami megyei viszonylatban kiemelkedő.
Az elmúlt egy évben több közösségi rendezvényt biztosítottunk, egyebek
között: Gyermeknap, Falunap, labdarúgó mérkőzések.
Igyekszünk a nap 24 órájában készenléti szolgálatot végezni, ezért kérem a
tisztelt lakosokat, ha valami gyanúsat észlelnek, hívják a 06/30-604-8497-es
telefonszámot! Ott leszünk!
Köszönjük a sok-sok felajánlást!
Szeretnénk, ha a lakosság továbbra is ilyen lelkesedéssel támogatná a
munkánkat, hogy azt zökkenőmentesen folytathassuk tovább!
Mindenki jelentkezését szeretettel várjuk! Előre is köszönjük.
Tisztelettel: Vereb Attila (HPVE elnök)

Anyakönyvi adatok 2016. 06. 30-ig
Házasságot kötött: Kriston Ágnes – Vona Dénes
Községünkben születtek:

Matalin Jázmin 2015. 12. 12.
Őzse Balázs 2016. 01. 29.
Fehér Lilla 2016. 01. 30.
Akiktől búcsúzunk: Balogh László
Vereb Tibor
Fekete Gábor

A Toldi Közösségi Ház mindennapjai
A 2016-os évet Csikós István fotóbemutató
délutánjával köszöntöttük január 23-án. Mint már
tudjuk Pista igen színes fotórepertoárral rendelkezik,
melyből elhozott nekünk néhányat és színesebbé tette
a délutánunkat .
Február 13-án Farsangi mulatságot rendeztünk,
amelyen bemutathatta a falu apraja és nagyja az
ötletesebbnél-ötletesebb
jelmezeket.
A
nap
zárásaként a Galagonya Bábszínház Vándormanók
című előadásba tekinthetett bele a közönség, amit a
Bródy Sándor Könyvtárnak köszönhetünk.
A Blaha Színkör március 19-én örvendeztetett meg
bennünket az Egy asszon két vétkecskéje című
darabjával.
Április 16-án ugyancsak a Bródy Könyvtár jóvoltából
Szuromi Rita írónő Egri prelűdök zongorára című
könyvének bemutatására került sor, amelyen nagy
örömünkre
községünk
nemesi
családjainak
hozzátartozói vettek részt.
Május 4-én a gyerkőcöket cirkuszi előadás
szórakoztatta.
A Mátrai Erőmű ZRT., a Hanyi-parti Egyesület és
Hevesvezekény
Község
Önkormányzatának
támogatásával
május
28-án
Gyermeknapot
valósíthattunk meg, amelynek a sportpálya és a
mögötte lévő kiserdő adott otthont. Ugrálóvár,
feketebárány simogató, arcfestés, lufihajtogató bohóc

és hab-party várta a lurkókat. A kézműves
foglalkozáson
készíthettek
fakanálbábot,
papírkosárkát, ceruzatartót, szélforgót, pillangót,
szatyrot, agyagmedált, hűtőmágnest festhettek,
gyöngyöt fűzhettek és üvegfestékezhettek. A
sportvetélkedőn volt 11-es rúgás, 7-es dobás,
futóverseny, kincskeresés, lufi fújás és kötélhúzás.
Ezek után jólesett ebédre a pizza és a zsíros kenyér,
amit szörppel öblíthettek le. A program végén lufik
tucatjai repültek az ég felé.
Június
11-én
Fodorné
Kálmán
Ágnes
könyvbemutatójára került sor.
Természetesen a második félévben is szeretnénk
színes programokkal gazdagítani kis településünk
mindennapjait!
A cikk végén közérdekű információval szeretnék az
olvasók rendelkezésére állni: a falugazdász
keddenként 8 órától 16 óráig fogadja az ügyfeleit a
Közösségi Ház kistermében.
Balogh Krisztiánné

HVSE 2015/2016 szezon értékelő:
A bajnokság jól indult számunkra, ugyanis a 10. fordulóig komoly megingásoktól nem kellett tartani, igaz hogy ebben
benne volt egy Eger, illetve egy Tarnaméra elleni vereség, de az vállalható volt, összességében jó volt a csapat! Utána
viszont azóta is érthetetlen okokból elkezdünk elfogyni, mind létszámban, mind pedig elszántságban, akaratban, a
mérkőzésekhez való hozzáállásban... Ennek pedig az lett a következménye, hogy az utolsó 3 őszi fordulóban mind a három
meccsen vereséget szenvedtünk, ami eléggé visszavetette a csapatot!
Tavasszal 5 pont volt a hátrányunk a dobogós Egerhez képest. Döcögősen indult a tavaszi szezon is, első meccsen rögtön
vereség Mikófalván, döntetlen Demjén ellen, de utána lassan magára talált mindenki, egyre jobban ment a játék. Voltak
szép győzelmek Eger, Kerecsend és Balaton ellen, de voltak ismét szerencsétlen, fájó vereségek is Andornaktálya,
Tarnaméra ellen, amikor sajnos túl sok hibát követtünk el, és ez a mérkőzésbe került, mégis ott tudtunk lenni a dobogón,
vagy annak a közelében, volt rá esélyünk hogy megszerezzük!
Ezután érkezett a Szövetségi döntés, miszerint Kerecsendet kizárják, és emiatt törlik az eredményeiket, ami csapatunkat
6 pont levonással érintette, mivel oda-vissza sikerült őket elverni! Emiatt a 7. helyre csúsztunk vissza, tudtuk hogy már
esélyünk sincs az éremszerzésre, ezért az utolsó 2 fordulót Recsk ill. Átány ellen már tét nélkül játszhattuk le sajnos!
Összességében egy felemás szezon volt ez, rengeteg hiányzóval, hibával, és sokszor a szerencsével is hadilábon álltunk,
ami azért nem árt néha ha van, ugyanakkor voltak szép győzelmek is, amikre jó visszaemlékezni!
Sajnos ez a 7. hely csalódást keltő, főleg a tavalyi 3. hely után, de most nem volt meg az a plusz a csapatban, és az az
egység, ami elég lett volna egy jó eredmény eléréséhez! Pozitív dolog sem sok volt, de mindenképp megemlíteném Kiss
Máté játékát, aki 17 évesen 13 gólig jutott a felnőttek között, és 3 gólt lőtt emellé a Kupában is! A gratuláció kijár neki
mindenképp!! Köszönjük minden támogatónknak, és szurkolóknak, akik segítettek minket egész évben! Hajrá Vezekény!!!
Harnos Csaba

