VEZEKÉNYI
A hevesvezekényi önkormányzat
ingyenes havilapja.
Szerkeszti: Balogh Péter.
XI. évf. 131. szám. 2006. április
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A tartalomból:
• Pontok a pályán – 2. oldal
• Választási eredmények – 3. oldal
• Rejtvénysarok – 4. oldal

SZABADTÉRI PROGRAMOK ÉS BÁLI MULATSÁG
Közeleg az anyák napja
Az óvodások és a szüleik által készített díszek és használati tárgyak vására (25 Fttól 500 Ft-ig).
A bevétel az óvodás gyermekek év végi kirándulását szolgálja.
Arcfestés, luﬁﬁgurák készítése
„Nargüll” zsonglőrjáték megtekinthető!
900 -tól: Zenés ébresztő a hangosbemon- 1200 -tól: A sportdélelőtt eredményhirdón keresztül.
detése. Díjak átadása.

Hevesvezekény község önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottságának, az önkormányzat intézményeinek és a sportegyesület szervezésében az idén április 30-án,
vasárnap kerül sor a hagyományos Majálisra. E nevezetes napon az alábbi programok várják az érdeklődőket:

930 -tól: Sportdélelőtt gyermekek részére 1300 -tól: Majális Sörkert kispályás laba sportpályán.
darúgótorna értékes díjakkal a
Kerékpárt lehetőség szerint hozz magaddal!
sportpályán.
Sportruházat ajánlott!
Résztvevő csapatok:
Három kategóriában mérheted össze tudá- – Fema Fém Kft. – Hanyi Parti Egyesület
sodat a többiekkel:
– Sörkert FC.
– Káli Lokomotív
– Óvodások – 3 próba;
– Alsó tagozatosok – 7 próba;
1600 -tól: A kispályás labdarúgótorna
– Felső tagozatosok – 7 próba.
eredményhirdetése.

1700 -tól: Hevesvezekény – Egerszólát
megyei III. osztályú bajnoki labdarúgómérkőzés.
2000 -tól: Majálisi bál a Kultúrházban. A
zenét Lipták Pál szolgáltatja.
2200 -tól: Zsonglőr-fényjáték a Kultúrház
előtti téren.
Rendezvényeinken a szórakozni vágyókat
szeretettel várja a szervezőbizottság!

ANYUKÁKNAK MINDENNAPJAINK PILLANATAI
Tájékoztatjuk az édesanyákat, nagymamákat és dédiket, hogy a település
óvodásai és alsó tagozatos iskolásai 2006.
április 28-án (pénteken) este 5 órától
tartják hagyományos anyák napi ünnepségüket a község házasságkötő termében.
Ünnepi köszöntőt mond Majoros Zsolt.
Mindenkit szeretettel várnak a műsort
adó gyermekek!
„Így élsz a mában és jövőben,
minden gyümölcsben, ami
érik…
visszük, visszük az élet
lángját.
anyám, anyák a végtelenségig!”
(Várnai Zseni)
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HELYZETEK, GÓLOK, PONTOK = FOCI

Fontos pontok a zsebben
Folytatódott a pontvadászat a Heves
megyei III. osztályú bajnokság délkeleti
csoportjában, ahol községünk csapata is
érdekelt.
Kezdjük egy helyreigazítással: az Egerbakta elleni hazai mérkőzés a vendégek hibájából maradt el, így azt 3–0-ás gólkülönbséggel a vezekényiek javára igazolták,
egyben Egerbaktának kötelessége a következő fordulóban is Vezekényen játszania.
Ezután már a pályán gyűltek a pontok:
Vécs – Hevesvezekény 1–1 (0–0)
Gólszerző: Lukács.
Parázs hangulatú mérkőzésen a játék
képe és a helyzetek alapján győzelmet ér-

demeltek volna, de a gyenge helyzetkihasználás miatt csak az utolsó percekben
sikerült egyenlíteni.
Hevesvezekény – Kápolna 6–1 (5–0)
Gólszerzők: Gál 2, Madarász, Oláh P.,
Lukács, Csontos (11-esből).
Ezúttal már az első percekben sikerült
gólokat szerezni, melyekkel már az I. félidőben eldőlt a meccs.
Hevesvezekény – Kisnána 8–0 (5–0)
Gólszerzők: Madarász 2, Viktor 2, Oláh
P., Tóth L., Szilágyi P., Gacsályi B.
Az esélyeknek megfelelően magabiztosan nyert a csapat, ami a tavaszi szezon
legjobb játékával párosult.

Csukás István: Tavaszi vers
Az ablakhoz nyomul az orgona,
az ablaküvegen át rám nevet,
amit nem tudok megunni soha,
a kékszemű tavaszi üzenet.
Gyerek leszek egy percre újra én,
örökzöld időmből kipislogok,
a létezés halhatatlan ívén
a teremtésig visszacsusszanok.
Boldog részecske, együtt lüktetek,
s kinyílok mohón, mint tavaszi ág,
ledobjuk, unt kabátot, a telet,
s szívemmel ver a születő világ.
Mert jó élni, e gyermeki hittel
így fordulok én is a fény felé,
s tudom, hogy majd a többi szelíddel
lelkem földi jutalmát meglelé!

SZOMSZÉDOLJUNK  MEZŐTÁRKÁNYBAN!
A települést az első okleveles források
1261-ben említik Tottarkan névalakban.
Mezőtárkányként 1353-ból szerepel a korabeli iratokban. A XV. század végére a község
az egri káptalan birtoka lett.
A káptalan közbenjárására a település
vásártartási jogot szerez, így mezővárosi
jelleget ölt, a rangot azonban sohasem kapta meg.
A törökök 1552-ben elpusztították a falut, ami néhány év után újjáépült. 1563-ban
Mezőtárkány népes Mező-Alsótárkány puszta volt, majd 1687-ben ismét elnéptelenedett, de 1701-re újra benépesült.
1773-ban új templom épült, mely ma is
a hitélet központja. Védőszentje: Olajbafőtt
Szent János. 1807-ben plébániaház is épült.
Szervezett oktatás a településen 1896tól van. A századfordulón (1900) 3045 lakosa volt a falunak.
Az I. világháború után jelentős változások következtek. 1930-ban a községet 3017
lélek lakta. A lakosság színmagyar volt, vallás szerint megosztva döntően római katolikus, de volt református, evangélikus és
izraelita is csekély számban.
A lakosság döntően a mezőgazdaságból
élt, a kisbirtokok voltak túlsúlyban. A II. világháború után a község újabb fejlődésnek

indult. A villamosítás után sorra épültek az a füzesabonyi járásban. Az 1990. évi önúj házak. Az általános iskolai oktatás mel- k o r m á n y z a t i
lett az 1940-es évek végén az óvodai ellátás választások óta
is beindult.
– mint önálló teA településen is létrejött új tanácsrend- lepülést – 10 taszerként a községi tanács, és fokozatosan gú önkormánykiépültek annak intézményei. A község zati
testület
státusza 1895 és 1950 között nagyközség, irányítja.
ezt követően önálló tanácsú község volt

ME SÉL A MÚLT…
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Országgyűlési választások
HIRDETMÉNY

2006. évi Országgyűlési Képviselő Választás 1. fordulója – 2006. április 9.
Szavazóköri eredmények:
Hevesvezekény 1. sz. szavazókör házasságkötő terem, Alkotmány u 2.
HEVES megye 05. számú egyéni választókerülete
Jegyzőkönyvi adatok:
a) A választók nyilvántartása
Előző nap 16 óráig
A szavazás napján a
A választópolgárok
a névjegyzékbe
Visszautasított
névjegyzékbe felvett száma a névjegyzékben
felvett
választópolgárok
választópolgárok
a választás
választópolgárok
száma
száma
befejezésekor
száma
589
2
591
0
b) Szavazóként megjelentek
Szavazóként megjelentek száma
385
c) Szavazás
Eltérés a
szavazóként
Urnában levő
megjelentek
szavazólapok száma
számától
(többlet:+/hiány:-)
385
0

Érvénytelen
szavazatok száma

Érvényes szavazatok
száma

5

380

d) Érvényes szavazatok száma jelöltenként
Jelölt neve
1

Dr. Árvai György

2

Berkes Elemér

3
4

Godó Lajos
Hajnal Károly István

5

Svoób István

6
7

Török János
Török Margit

Jelölő szervezet(ek)

Kapott
érvényes
szavazat

MIÉP-Jobbik
MCF ROMA
ÖSSZEFOGÁS PÁRT
MSZP
ZÖLDEK PÁRTJA
SZDSZ-A MAGYAR
LIBERÁLIS PÁRT
MDF
FIDESZ-KDNP

12
0
189
2
14
14
149

A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
Hevesvezekény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Helyi Választási Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választotta meg:
1 . Nagy Endréné (elnök)
Hevesvezekény, Fő út 11.
2. Balogh Tihamér
Hevesvezekény, Fő út 3.
3. Kovácsné Fenyves Edit
Hevesvezekény, Sárközi út 17.
4. Bak Árpádné
Hevesvezekény, Fő út 50.
5. Susányi Istvánné
Hevesvezekény, Fő út 1.
6. Tóth Balázsné póttag
Hevesvezekény, Fő út 16.
Lelkiismeretes munkájukat ezúton is tisztelettel megköszönjük!

Heves megye 05. Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága a
2006. április 9-én megtartott országgyűlési képviselők választása Heves megye 05.
számú egyéni választókerület választási
eredményét az alábbiak szerint közzéteszi:
a) a választó polgárok száma:
> hazai szavazókörökben:
– előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett
választópolgárok száma: 39915
– a szavazás napján a névjegyzékbe felvett
választópolgárok száma: 91
– a választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor 40006
> külképviseleti névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma: 9
> választópolgárok száma összesen: 40015
> visszautasított választópolgárok száma: 45
b) szavazóként megjelentek száma:
> hazai szavazókörökben szavazóként megjelentek száma: 23366
> beérkezett külképviseleti belső boríték
száma: 7
>szavazóként megjelentek száma összesen:
23373
c) szavazás:
> urnában lévő szavazólapok száma: 23367
> érvénytelen szavazatok száma: 286
> érvényes szavazatok száma: 23081
szavazatok száma jelöltenként:
dr. Árvai György (MIÉP-Jobbik): 835
Berkes Elemér (MCF Roma Összefogás
Párt): 115
Godó Lajos (MSZP): 11754
Hajnal Károly István (Zöldek Pártja): 86
Svoób István (SZDSZ): 905
Török János (MDF): 1062
Török Margit (FIDESZ-KDNP): 8324
A választókerületben a választás érvényes volt, mert a választópolgárok több
mint fele szavazott, eredményes volt, mert
volt olyan jelölt, aki az érvényes szavazatok több mint felét megkapta.
Heves megye 05. számú választókerület megválasztott képviselője: Godó Lajos
Heves, 2006. április 12.
Dr. Molnár László (választási bizottság elnöke)
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REJTVÉNYSAROK  KI LEHETETT Ő?

ÁPRILISI ÜNNEPEK
Sok boldogságot és egészségben eltöltött további esztendőket
kívánunk a tavasz második hónapjában született hevesvezekényi lakosoknak!
Isten éltesse sokáig az áprilisban névnapjukat ünneplőket!
Köszöntjük azokat a házaspárokat, akik ebben a hónapban
ünnepelték házassági évfordulójukat!

