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Hevesvezekény Község Önkormányzata szeretettel meghívja a település minden
lakóját 2017. szeptember 09-én, szombaton a megrendezésre kerülő Falunapra!
Programok:
10:00 Megnyitó, óvodások műsora, főzőverseny kezdete.
Kézműves foglalkozások, ugrálóvár, ügyességi versenyek, arcfestés, csillámtetoválás
12:00 Pitti Katalin - Jó ebédhez szól a nóta (Tűzről pattant barna lányok)
13:00 Főzőverseny zsűrizése, eredményhirdetése
úúúúú

A délután folyamán:










Agria Terra Egyesület hüllőivel
Hortobágyi Madárkórház, madárröptetés
Galagonya Bábszínház: Róka és a Holló előadása
Hevesvezekény SE – Novaj SE labdarúgó mérkőzés
Szubjektív Zenei Műhely koncertje
Tarnaszentmiklósi Asszonykórus műsora
Szűcs Judith fellépése
Anonym Rock Band koncertje
Utcabál a Polgármesteri Hivatal parkolójában

Beszámoló a focicsapatról
A Hevesvezekény SE megkezdte 2017/2018. évi bajnoki szereplését a Heves megyei III. osztályú bajnokságban.
Csapatunk jelentős változáson ment keresztül a nyáron, az igazolások tekintetében. Füzesabonyból érkezett új
vezetőedzővel, a kömlői Csóka Norbert, az erdőtelki Horváth Zsolt, a cserépfalui (BAZ megye) játékosaként
Gacsal Bence, valamint Füzesabony U19-es csapatától Tuza Zsolt játékára is számíthatunk. Külön öröm hogy a
tavalyi bajnokság házi gólkirálya Kiss Máté testvére, Kiss József is újrakezdte a nagypályás labdarúgást. 16 csapat
alkotja a bajnokságot, amely 2017.08.19-től 2017.11.26-ig tart. Új csapatként jelentkezett Istenmezeje és
Egercsehi. A tavalyi megyei II. osztályból érkezett Erdőtelek, Pély és Szihalom csapata. Az első fordulóban
csapatunk közönségszórakoztató, fordulatos, izgalmas mérkőzésen 2-0-ról fordítva 5-3 arányban legyőzte a tavalyi
bronzérmes Mezőtárkány csapatát. Bízom a további jó folytatásban!
Köszönjük az Önkormányzat valamint a vezekényi vállalkozók segítségét, támogatását! Várunk minden
fociszerető szurkolót! Következő hazai mérkőzésünk 2017.09.02. (szombat) 16:30.
Hajrá Vezekény!
Tisztelettel: Harnos Csaba HVSE elnök

Akikre büszkék lehetünk
Hevesvezekény Község Önkormányzata 2017-ben is
pályázatot hirdetett a jól tanuló, illetve bármilyen
más területen (zene, sport, tánc, művészet,
tanulmányi versenyek, stb.) kiváló eredményt elérő
diákok jutalmazására. 20 tanuló adott be pályázatot,
mindegyikük jutalomban részesült differenciáltan,
eredményüktől függően. Városi, megyei, országos
tanulmányi versenyek helyezettjei, diákolimpiai
sportolók, nyelvvizsgát szerzők, néptánc, rock and
roll csapat tagok, a zeneiskola növendékei, a helyi
focicsapat erősségei, és más számtalan elismerés
birtokosai részesültek elismerésben.
10 tanuló volt, aki kitűnő, színjeles bizonyítvány
mellett kimagasló eredményeket ért el a sport és
különböző tanulmányi versenyek terén: Adácsi
Noémi, Balogh Loretta, Balogh Olívia, Balogh Péter,
Gacsályi Dávid, Kiss Gréta, Kiss Máté, Lányi Milán,
Morvai Ákos, Vallyon Nóra.
Zsapka József és Adácsi Laura majdnem kitűnő
bizonyítvány mellett számos elismerést szerzett.
Törőcsik Ármin, Vereb Napsugár, Erdei Boglárka, Kiss
József a jeles bizonyítvány mellett számos elismerő
oklevél boldog birtokosai.
Jó bizonyítványáért részesült elismerésben Perge
Norbert, Kovács Róbert Renátó, Gacsályi Anna és
Angyal Henrietta. Tóth Éva polgármester ismertette a
tehetséges tanulók eredményeit és átadta a pályázati
díjakat. Elismeréssel szólt a szülői támogatásról is. Az
átadó ünnepség végén az Önkormányzat vendégül
látta a díjazottakat. Szívből gratulálunk a tanulóknak
és a szülőknek is, méltán lehetnek büszkék ezekre az
eredményekre.
Morvai Tamás

Hevesvezekény Könyvtár
A könyvtárellátási szolgáltatási rendszerhez tartozó
községi könyvtárunkba 3 havonta érkezik a település
igényeihez, a lakosság összetételéhez igazodó,
folyamatosan bővülő és cserélődő könyvkínálat.
Bevezetésre került az elektronikus kölcsönzés az
eCorvina integrált könyvtári rendszer használatával,
illetve könyvtárközi kölcsönzések biztosításával
lehetőség nyílt a helyben nem fellelhető könyvek
kölcsönzésére is.
Az előző évekhez hasonlóan idén is a Bródy Sándor
Megyei Könyvtár jóvoltából kerülnek megrendezésre
a könyvtári programok. Február 11-én A Kiskakas
gyémánt félkrajcárja című klasszikus mesét láthatták
a farsangolók a Galagonya Bábszínház előadásában.
A tanulságos történetet a saját készítésű bábokkal,
humoros
formában előadott
bábjáték
tette
emlékezetessé.
Április 11-én az óvodások látogattak el a könyvtárba
költészet napja alkalmából. Rövid verselés és
mondókázás után mindenki kedvére választhatott a
képes lapozók és ismeretterjesztő könyvek közül,
majd a társasjátékokat is kipróbálták a gyerekek.
Május 11-én a legkisebbek ismerkedhettek meg
könyvtárunkkal, Ölbéli játékok címmel baba-mama
foglalkozást tartott Bálintné Fadgyas Eszter, aki a
Megyei Gyermekkönyvtárból érkezett erre a
délelőttre. Az anyukák nagyon sok új énekkel,
mondókával és ringatóval ismerkedhettek meg, a
kicsik nagyon élvezték a lovagoltató és hintáztató
versikéket is. A jó hangulatú délelőtt zárásaként
könyveket lapozgattunk, és kortárs írók műveihez
kaptunk ajánlót.
Ősszel kerül megrendezésre az „SOS! Előadást
tartok! Avagy légy kreatív Prezivel!” könyvtári
program, ahol a magyar fejlesztésű, web-alapú
prezentációs szoftver-t ismerhetik meg az érdeklődők.
Gacsályiné Gulyás Andrea

A Hevesvezekényi Gyermeksziget Óvoda beszámolója a 2016/2017-es nevelési év második
féléves programjairól
Ünnepeink, hagyományaink legnagyobb jelentősége és
feladata az óvoda és a család kapcsolatának mélyítése,
valamint a falu életében hagyományőrző, ápoló, kulturális
feladat ellátása. A szokások, hagyományok, ünnepek biztos
szigetként állnak hétköznapjaink sodrásában, melyre
szükség
van
időnként,
hogy
megpihenjünk,
kikapcsolódjunk, valami kicsit mássá váljon, mint a
megszokott. A folyamatos készülődés, érzelmi ráhangolódás
fokozza gyermekeink közösséghez tartozását. Programunk
szellemének megfelelően fontos jelentőséget tulajdonítunk
annak, hogy a népi kultúrából, a néphagyományokból
ismerjenek meg gyermekeink szokásokat.
Januárban a téli ünnepkör keretében felelevenítettük az
újévi szokásokat, és a népi megfigyeléseket.
Februárban műsorral készültünk a Falufarsangra, amelyen
betegség miatt sajnos csak egy pár óvodás tudott részt venni.
Az Egri Bródy Sándor Könyvtár jóvoltából megnézhettük a
Galagonya Bábszínház előadását, amit játékos vetélkedő és
zsákbamacska-húzás követett. A szülők süteménnyel
kedveskedtek a gyerekeknek, amit ezúton is köszönünk. Pár
héttel később ovi-farsangot rendeztünk, amikor egész nap
jelmezben játszhattak, táncolhattak a gyerekek.
Márciusban:
o Nőnap alkalmából a kisfiúk cukorvirággal
köszöntötték a csoportba járó kislányokat, a hivatal
és az óvoda dolgozóit.
o Kiszebábot készítettünk a csoportban, amit
kolompolás és énekszó kíséretében körbe vittünk az
udvaron, majd elégettük annak reményében, hogy
kiűzzük a telet és a betegséget.
o Megtekintettük a Pindur Pandúr színház télűző
tavaszváró műsorát az óvodában. A mese a
gyerekek
bevonásával
történt,
ami
még
élvezetesebbé tette az előadást.
o Március
15-én
megemlékeztünk
nemzeti
ünnepünkről. Papírból csákót, kardot, ágyúgolyót
készítettünk. A „tűz” körül mesét hallgatunk,
énekeltünk, majd „csatába indultunk”. A
megemlékezés zárásaként a gyermekek saját
készítésű zászlóikat elhelyezték a parkban található
emlékműnél.
Áprilisban:
o A díszkút-avatásra énekkel és verssel készültünk.
o Részt
vettünk
a
Hevesen
megrendezett
szavalóversenyen, ahol óvodánkat Góg-Daru
Gerda, Fehér Szabolcs és Harangi Alexander
képviselte. Mindhárman emléklapban részesültek.
o Április 11-én a magyar költészet napjára történő
megemlékezést könyvtárlátogatással kapcsoltuk

össze, ahol a gyermekek érdeklődésükhöz igazodva
nézegethettek könyveket, és megismerkedhettek a
könyvkölcsönzéssel.
o Felelevenítettük a húsvéti szokásokat, a népi
locsolás, tojásfestés hagyományait. Rendeztünk
tojáskereső versenyt, majd a kisfiúk meglocsolták a
kislányokat, és az óvoda dolgozóit.
Májusban:
o Köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat.
Minden kisgyerek saját készítésű karkötővel lepte
meg édesanyját.
o A Falu-gyermeknapra „Paci-tánccal”készültünk,
amit nagy örömmel, és lelkesedéssel adtak elő
ovisaink. A nap folyamán sokféle érdekes program,
tevékenység biztosította a gyerekek önfeledt
szórakozását.
o Megcsodáltuk a Fővárosi Nagycirkuszban az
Antarktisz gyermekei – Jégbe zárt cirkuszvilág
című jégrevüt. Az előadás előtt sétát tettünk a
Hősök terén, a Vajdahunyad vára körül, majd
szabad program, játék, piknik következett az
előadásig.
Június első hetében rendeztük meg az Évzáróval egybekötött
Ballagási ünnepséget. Délelőtt ünneplőbe „öltöztettük” az
óvodát, majd délután nagy izgalommal vártuk a gyerekeket,
szülőket, vendégeket.
Műsorunk első részében Gyermeklakodalmast adtunk elő,
majd ballagóink kis tarisznyával a vállukon énekelve járták
körbe az óvoda termeit és az udvart, hogy még egyszer
utoljára szemügyre vehessenek mindent. Elbúcsúztak
óvodás társaiktól, az óvó- és dajka néniktől. Kívánunk nekik
eredményes iskolás éveket!
A Gyermeksziget Óvoda gyermekei, szülei és kollektívája
nevében megköszöntük Haranginé Gyöngyösi Beatrix szülői
szervezetben végzett munkáját.
o Meghívást kaptunk Balázs Tibor alpolgármester
úrtól a madármenhelyének megtekintésére.
Simogattunk
kisgólyát,
galambot
és
bekukucskálhattunk a baglyok „hálószobájába” is.
Közben sok érdekességet tudtunk meg a madarak
életéről. Köszönöm a gyerekek nevében az élmény
dús délelőttöt, és a szíves vendéglátást!
Az óvodai kollektíva nevében köszönöm a szülőknek, a
Hevesvezekényi Önkormányzatnak és a Toldi Közösségi
Ház dolgozóinak, hogy segítették, támogatták programjaink
megvalósítását!
Kovácsné Petrovics Andrea
óvodavezető

Körzetis élet!
Hamarosan véget ér a nyár, és kezdődik egy újabb tanév, röviden tekintsünk vissza mi történt az elmúlt tanév végén.
Június 16-án véget ért a 2016-2017-es tanév, elballagtak a nyolcadikos diákok, Hevesvezekényről 6 fő, számukra
véget ért az általános iskola, szeptembertől várja őket a középiskola.
A tanévzáró ünnepség június 19.-én volt, ahol sok szép bizonyítványt vehettek át a hevesvezekényi tanulók,
megkapták életük első bizonyítványát kis elsőseink, akiknek csak gratulálni lehet, hisz az óvoda után az iskolapad egy
nagy kihívás volt számukra. ( Feladat teljesítve!)
Lehetőség volt Erzsébet táborban is részt venni néhány tanulónak, ők Zánkán tölthettek el egy hetet. Sajnos van
olyan diák, akinek nem sikerült a tanév vége, nekik sikeres felkészülést kívánok a közelgő pótvizsgákra!
Elrepült a nyár, minden diáknak sok sikert a következő tanévhez, szeptember 1-én becsengetnek!
Adácsiné Bodnár Erika

Néhány gondolat a Toldi Közösségi Ház programjáról
2017-ben is igyekszünk lehetőségeinkhez mérten minél
több programot tervezni.
Január 12-én délelőtt 10 órakor megemlékeztünk a Don
kanyarnál elesettekről. A világháborús emlékműnél néhány
szóban összefoglalta Tóth Éva polgármester asszony, amit
erről a napról tudni kell. A Gyermeksziget Óvoda óvodásai
néhány szál virágot helyeztek el, a Községi Önkormányzat
pedig koszorúval emlékezett.
Február 14-én ismét megrendezésre került a már
hagyománnyá vált Farsangi mulatság, ahol a maroknyi
létszám ellenére is igen jó hangulat kerekedett. Az
óvodások
bemutatták
káprázatos
jelmezeiket,
vetélkedőkön ügyeskedhettek, színházi előadáson vehettek
részt és a program végén kézműves foglalkozás keretein
belül kreativitásukat is megmutathatták a lurkók.
Március 15-ére emlékeztünk kokárda készítéssel.
Április 7-én ünnepélyes keretek között felavattuk a falu
gyönyörű díszkútját, amit Pergel Ákos Hevesvezekényről
elszármazott vállalkozó ajánlott fel a községnek, hogy
aprócska településünket ékesíthesse a folyamatosan
működő kút.
Május 20-án nagyszabású Gyermeknapot rendezett az
Önkormányzat, amelynek a sportpálya és a mögötte lévő
kiserdő biztosított helyet. A napot 10 órakor az óvodások
műsorával nyitottuk. Volt itt mindenféle vetélkedő,

sorverseny, kerékpáros ügyességi verseny, 11-es rúgó és 7es dobó verseny, arcfestés, légvár, kézműveskedés,
hajfonás, gyermekszépségverseny.
A Hortobágyi
Madárkórház jóvoltából madarászkodhattak a gyerekek,
majd felfedezhették a rendőr és tűzoltó autó izgalmas és
érdekes felszereléseit.
Részesei lehettek majorette bemutatónak és a Babszem
Jankó Gyermekszínház előadásának is. Ezt a programmal
teli napot lufi röptetéssel zártuk.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a Község
Önkormányzata nevében megköszönjem mindenkinek a
támogatását, aki bármilyen formában támogatta a
gyermeknapot.
Ajándékkal és egy szál virággal jutalmazta a Községi
Önkormányzat a település jó tanulóit, vagy bármilyen más
területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó helyi diákokat.
Természetesen sok más egyéb programnak is helyet ad a
Toldi Közösségi Ház, mint pl. óvodás és iskolás ballagás,
születésnap és esküvő.
A kézimunkások kis csapata szerdánként szokott összejönni.
A baba-mama klubosok pedig csütörtökönként találkoznak.
A falugazdász hétfői napokon 9 órától 13 óráig várja
ügyfeleit!
Balogh Krisztiánné

Tisztelt Hevesvezekényi Lakosok!
A Hevesvezekényi Polgárőr Egyesület elnökeként üdvözlöm a cikk olvasóit! Jelenleg az egyesület 24 tagot számlál. Ezúton
szeretnék néhány sort írni az eddigi 2017-es évben eltöltött szolgálatainkról:
- Településen belül eltöltött járőr szolgálatok 856 óra
- Rendezvénybiztosítás 724 óra
- Rendőrséggel közösen végzett szolgálat 56 óra
- Egyéb hatósággal végzett szolgálat 6 óra
Ezeken kívül részt vettünk a Heves - Alatkán megrendezett Eperfesztiválon, és a Nemzeti Vágta előfutamán, mint
rendezvénybiztosítók. Július hónapban volt megrendezve a Heves Megyei Polgárőr Szövetség napja, Dinnyésháton. A
rendezvényen részt vettünk a Hevesvezekényi Polgármesteri Hivatal, és tisztelt polgármester asszony támogatásának
köszönhetően. Külön köszönet Fenyves Tibornak, aki a személyek szállítását vállalta. Továbbiakban is szeretnénk a
település lakosságát szolgálni!

Elérhetőségünk:06/30-604-8497
Köszönjük az eddigi felajánlásokat, kérem továbbra is támogassák anyagilag az egyesület zökkenőmentes működését!
Előre is köszönjük.
Vereb Attila (HVPE elnök)

Anyakönyvi adatok 2016. 12.01. – 2017. 08. 31.-ig
Községünkben születettek:
Matalin Zoé Krisztina
Lányi Sára
Major József Dávid
Szombati Noémi
Pósa Flóra
Mata Milán Márk

Házasságot kötöttek:
Lólé Boglárka - Matalin Zoltán
Vereb Anita – Kárai Péter
Tóth Ágnes – Farkas Máté Tamás

Akiktől búcsúzunk:
Nagy Béláné
Máté Benedek Gusztávné
Rácz István
Gombos Lajosné
Bak Árpád Dezsőné
Csomós Ferencné
Balogh Sándorné
Nász László

