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ú

Tisztelettel köszöntök minden Kedves Olvasót !
Ismét eltelt egy év és az ünnepekre való
készülődés közben egy kis számadást is készítünk az
elmúlt egy évről.
Mozgalmas időszak áll mögöttünk, engedjék meg,
hogy röviden tájékoztassam Önöket az év pár
jelentősebb eseményéről.
Legfontosabb talán a közfoglalkoztatás, hiszen
településünk lakói közül egész évben foglalkoztatni
tudtunk átlagosan 26 főt, ami egy ilyen kis település
tekintetében nagyon soknak számít.
úúúúú
A Start munkaprogram keretében
rendbe tudtunk
rakni gazos, elhanyagolt Önkormányzati területeket
és ráadásul szépen termett ezeken a területeken
zöldség , amit a konyha felé értékesíteni is tudtunk.
Be tudtunk szerezni egy 16LE kistraktort ,
talajmaróval, ami nagy segítség lesz a következő
évben a mezőgazdasági munkákhoz.
A hagyományos közfoglalkoztatási program
segítségével rendbe tudtuk tartani településünk
köztereit, a temetőt, felújítottuk a buszmegállót,
hirdetőtáblákat, kerítést festettünk, felújítottuk a
köztereken lévő szemétgyűjtőket. Munkaeszközök
beszerzésére is lehetőséget adott a program.
Pályázat útján sikerült egy új falubuszt
beszereznünk, a régi buszunk eladásából tudtuk az
önrészt finanszírozni. A kisbusz igénybevételéhez
rendeletet alkotott a képviselő testület amely
megtekinthető
a
Polgármesteri
Hivatal
hirdetőtábláján.
Az Óvoda szigetelése szintén pályázati keretből
valósult meg.
A Magyar Közlekedési Klub a Hanyi-parti
Egyesület és az Önkormányzat közös munkája
révén újult meg a vasútállomásunk.
Felszerelésre és bekapcsolásra került a településen
4 db térfigyelő kamera.
Elmondhatjuk, hogy jól sikerült rendezvények
állnak mögöttünk, a farsangi, a gyermeknapi, az
autómentes napi, az értéktári, a falunapi illetve az

idősek világnapja , a kapunyitogató programjainkat
is nagy érdeklődés kísérte.
Sajnos Szucsik doktor 2016 január 1-től már nem
látja el településünk háziorvosi teendőjét. December
16-ig még a rendelései a megszokott időben
történnek, december végéig szabadságát tölti,
december 16-a után Dr. Bús András illetve, Dr.
Szabó Tünde látja el helyettesítés formájában a
rendelést. Háziorvosi állás betöltésére pályázatot
nyújtunk be Tarnaszentmiklóssal közösen.
Temetői sírhelyekkel kapcsolatos felülvizsgálat,
ellenőrzés során kiderült, hogy sajnos nagyon sok
sírhely nincs kiváltva. Kérünk mindenkit, hogy
ellenőrizze és rendezze , ha szükséges.
Dupla sírhely: 15.000Ft / 25 év
Egyes sírhely: 10.000Ft / 25 év
Urnafal:
15.000Ft / 25 év
Rátemetés:
5.000Ft
A Polgármesteri Hivatalban jelenleg 3 ügyintéző
áll az Önök rendelkezésére:
Tajti Nikolett pénzügyi tanácsos
Mészáros Linda adóügyi ügyintéző
Sznopekné Petróczki Márta ügyintéző
Ha kérdésük , problémájuk van kérem keressenek
minket bizalommal.
VÉGÜL SZERETNÉK A TELEPÜLÉS
MINDEN LAKÓJÁNAK A SZERETTEI
KÖRÉBEN ELTÖLTÖTT KELLEMES
ÜNNEPEKET KÍVÁNNI, A KÖVETKEZŐ
ÉVEKRE EGÉSZSÉGET, BOLDOGSÁGOT!!!!

Tóth Éva
polgármester

A Toldi Közösségi Ház kulturális élete
A 2015-ös év nyitóműsorát a Sarkifény zenei
csoport biztosította január 24-én.
A kézimunkázni szerető nyugdíjasok heti
rendszerességgel vehetnek részt szerdánként a
kézimunka szakkör néven működő délutáni
elfoglaltságon. Az Egri Gárdonyi Géza Színház
előadásain is részt vettünk négy alkalommal.
Február 20-án megrendezésre került a Farsangi
Délután, amelyre sok szeretettel vártuk a település
apraját és nagyját. A Bródy Sándor Könyvtár
jóvoltából ekkor bábszínházi előadáson vehettek
részt az érdeklődők. A napot kiszebáb égetéssel
zártuk, azzal a reménnyel, hogy így elűzzük a telet
és minél előbb kitavaszodik.
Március 27-én a Magyar Közlekedési klub
közreműködésével a Hanyi Parti Egyesület
szervezésében,
közlekedéssel
kapcsolatos
dolgokkal gazdagíthattuk tudásunkat. Május 2-án
majálist rendeztünk, amelyet sajnos elmosott az
eső.
Június 6-án a Gyermeknap került megrendezésre,
melynek keretein belül a lurkók részt vehettek
különböző sorversenyeken, kipróbálhatták a
kézműveskedés fortélyait, lufi fújásban is
ügyeskedhettek, megtekinthették a Körzeti Iskola
5.a osztályának fekete-fehér táncát és a Hevesi
Majorette csoport előadását. Június 13-án cirkuszi
előadás is volt a Közösségi Házban.
Augusztus 7-én a Nemzeti Művelődési Intézet
rendezett helyi értékekkel kapcsolatos előadást,
melyet kosárfonás, horgolás, hímzés, gobelinezés
formájában tudtunk bemutatni. A nap zárása
palacsinta kóstolás volt.
Szeptember
12-én
kis
településünkön
megrendezésre került a Falunap, melynek fő
támogatója a Hevesvezekényi Önkormányzat és a
Nemzeti Művelődési Intézet volt. Kapunyitogató
programjukban a gyerekek üveget festhettek,
nemezelhettek. Délután néptánc bemutató és
táncház is fokozta a hangulatot. Ezzel egy időben
a sportpályán futballmérkőzés folyt. A nap
fénypontja Bangó Margit Kossuth-díjas előadó
műsora volt. Az este záró programjaként utcabál
került megrendezésre.
Szeptember 18-án a Mobilitás Hete című program
keretein belül autómentes napot tartottunk,
amelyen délelőtt a helyi óvodások, délután pedig a
Körzeti Iskola hevesvezekényi tanulói mérhették

össze a biciklis akadálypályán teljesítményüket.
Napközben különböző közlekedéssel kapcsolatos
előadásokat hallgathatott meg a közönség.
Október 5-én 10 órai kezdettel a Bródy Könyvtár
jóvoltából az Ákombákom Bábszínház előadását
tekinthették meg ovisaink. Október 8-án
kirándulni voltunk a szarvasi arborétumban. A
csepergős idő ellenére gyönyörű helyen jártunk,
megnéztük a Mini Magyarországot és a Körösön
még hajókáztunk is. A finom ebéd elfogyasztása
után a városközpontot is megnéztük.
Október 10-én ünnepeltük az időseket, ekkor
került sor a Toldi Közösségi Ház táblájának
leleplezésére is. Szerepeltek az óvodások,
iskolások, a Tarnaszentmiklósi Asszonykórus és
Zbiskó Zoltán valamint neje fergeteges zenei
koncertben részesített bennünket.

Balogh Krisztiánné
A napokban készülünk a Mikulásváró Délutánra,
melyet 2015. 12.
05-én 15 órakor
rendezünk a Toldi
Közösségi
Házban.
Szeretettel
várjuk a település
minden kedves
nebulóját!

A Gyermeksziget Óvoda beszámolója a 2015/2016-os
nevelési év első féléves időszakáról.
A 2015/2016–os 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.
Perge Csaba helyi mozdonyvezető jóvoltából
vonatozni voltunk, ahol betekintést nyerhettünk a
mozdonyvezetők
mindennapi
munkájába.
„Köszönjük szépen Csabi bácsi!”
A szeptember hónapot az óvodai szürettel
búcsúztattuk, ahol a szülők és nagyszülők
segítségével mustot készítettünk.
A Mobilitás Hét 2015 – keretében kerékpáros
ügyességi vetélkedőn vehettünk részt.
Felejthetetlen élményben részesültünk Balázs
Tibor jóvoltából, amikor meglátogathattuk a
térség tájvédelmi körzetének sérült madarait.
Köszönet érte.
Nagy sikere volt az a Bródy Sándor Könyvtár által
biztosított bábszínház előadásoknak, interaktív
műsoroknak, a gyermekek izgatottan várták a
következő alkalmakat.

A szülők határtalan kreativitása színesítette őszi
kézműves délutánunkat, melyen a gyermekek
összegyűjtött
termésekből,
zöldségfélékből
szüleikkel közösen készíthették el legkülönfélébb
alkotásaikat.
A hevesi Körzeti Általános Iskola által rendezett
KUKUCSKÁLÓ
NAP
keretében
nagycsoportosaink iskolalátogatáson vettek részt,
ahol betekinthettek az iskolai élet néhány
tevékenységébe.
Szülői összefogással papírgyűjtést szerveztünk
melynek bevételéből óvodai eszközök bővítését
tervezzük. Az óvodai nevelés feladataiban is
meghatározott egészséges életmódra nevelés
fontosságát három hetes egészség projekt
keretében igyekeztünk kiemelni.
Célunk az egészséges életmód fontosságának
erősítése, tudatosítása a gyermekekben. A
különböző tevékenységekben való részvételek
mellett nagy örömet jelentett
gyermekeink
számára a védőnő látogatása, melynek során
megismerkedhettek a védőnéni munkájával, annak
szükségességével.
Tajti Barbara óvodapedagógus

Iskolai Hírek
Szeptember 1-én elkezdődött a 2015/2016-os
tanév. A hevesvezekényi tanulók 39 fővel kezdték
a tanévet, 6 kisiskolás most lépte át az iskola
küszöbét először. Sajnos, októberben egy kisdiák
elköltözött a településről, a létszámunk 38 főre
csökkent. 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, és néha
pimasz diákok.
Néhány mondat az iskola életről. Most már
javában zajlanak az iskolai foglalkozások,
szakkörök, az idei tanévben elindult a tehetség
műhely, ahol különórákon foglakoznak, kis

csoportokban a gyermekekkel. Szeptemberben
tornázhattunk Katus Attilával, volt mezei
futóverseny, ahol hevesvezekényi tanulók is
futottak, szép eredmények születtek. Egy
lánycsapat képviselte iskolánkat a megyei
versenyen, futásuk eredményével tovább jutottak
az országos versenyre, amely tavasszal kerül
megrendezésre, a csapatnak két hevesvezekényi
lány tanuló is tagja. Októberben megemlékeztek a
Forradalomról, a szereplők között szintén volt
hevesvezekényi diák.
Mostanság
készülődnek
a
Mikulásra,
Karácsonyra, legfőképp a téli szünetre. Röviden,
nagyvonalakban ennyi történt ez alatt a pár hónap
alatt. Köszönöm, hogy elolvastad!
Adácsiné Bodnár Erika

A Hevesvezekény SE 2015/16 bajnoki
esztendő őszi szezonjának beszámolója
Csapatunk a tavalyi 3. helyezés után a Heves
Megyei IV. osztály „Legsportszerűbb csapata”
díját is elnyerte, amely ismételten egy bizonyíték
játékunk tisztaságára! Az idei bajnokság feléhez
érkezve a 15 csapatosra kibővített versenyben 22
ponttal a 7. helyen zártunk. A 8 győzelem, 1
döntetlen és 5 vereség azt bizonyítja, hogy
erősödött a versenyszellem ebben az osztályban is.
Öt pontra a dobogós helytől a téli felkészülést
december közepén kezdi meg a csapat heti két
alkalommal. Tavasszal várható több játékos
érkezése a keret megerősítése céljából, mivel a
Magyar Kupában még érdekelt a HVSE: 2016. 02.
20-án a Megyei II. osztályú Mátraderecske
csapata látogat hozzánk.
Szeretnénk megköszönni az Önkormányzat
valamint a lelkes szurkolóink biztatását,
támogatását!
Bízunk a tavaszi eredményesebb szereplésben!
Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a
HVSE csapata és vezetősége!
Harnos Csaba

Tisztelt Hevesvezekényi Lakosok!
Mint már tudják, a Hevesvezekényi Polgárőr
Egyesület vezetőségi tagjai között változás
történt.
Az egyesület jelenleg 27 főt számlál, ami
megyei viszonylatban kiemelkedő. Az elmúlt
egy évben több közösségi és civil
rendezvényt biztosítottunk. Igyekszünk a nap
24 órájában készenléti szolgálatot végezni.
Kérem a tisztelt lakosokat, ha valami
gyanúsat észlelnek, hívják a 06/30-604-8497es telefonszámot! Ott leszünk.
Köszönjük a sok-sok felajánlást! Szeretnénk,
ha a lakosság továbbra is ilyen lelkesedéssel
támogatná
a
munkánkat,
hogy
azt
zökkenőmentesen
folytathassuk
tovább!
Előre is köszönjük.
Ezúton is szeretnék a Hevesvezekényi
Polgárőr Egyesület nevében Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben
Gazdag Boldog Új Évet Kívánni!
Tisztelettel: Vereb Attila (HVPE elnök)

Anyakönyvi adatok 2015 11.30-ig
Községünkben születettek
Varga Jázmin
Erdei Nóra Noémi
Verebélyi Kornél
Nagy Nimród Zalán
Lovász Milán Zsolt
Vallyon Dóra

Akiktől búcsúzunk
Ádám János
Lévai Sándorné
Bódi András
Csikós Ferencné
Balogh Miklósné
Batta István Gyula

Nagy Istvánné
Kovács Erzsébet
Dragony József
Nagy Vencel
Törőcsik Lajosné

Házasságot kötöttek: Simon Sándor - Hankesz Mária
Pósa Olivér - Törőcsik Tímea

Meghívó
Sok szeretettel várjuk a település minden lakóját a 2015. 12. 19-én 14 órakor a
Házasságkötő teremben tartandó Falukarácsonyi Ünnepségre.

