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TÉNYEK ÉS VÉLEMÉNYEK A FALUGYŰLÉSEN
Tájékoztató 15 év eredményeiről, a
jelen feladatairól.
Képviselőtestületünk 2006. március 6án, hétfőn tartotta falugyűlését a község
házasságkötő termében.
Holló Ágnes jegyző nyitotta meg a község egyik legfontosabb közéleti eseményét,
majd rövid bemutatkozás után átadta a
szót Balogh Sándorné polgármesternek.
A polgármester-asszony először a 15.
jubileumi évfordulóról emlékezett meg.
Elmondta, hogy 1990-ig a község csak villany- és vízhálózattal rendelkezett.
Az új képviselőtestület előtt számtalan
feladat jelentkezett, melyekből a következőket sikerült megvalósítani:
1990-ben minden középület teljes felújítása, az iskolánál új berendezések vásárlása történt. A temetőbe bevezették a vizet,
a villanyt, új kút fúrására került sor.
1992-ben II. világháborús emlékművet
avatott a község, 1993-ban befejeződött a
község útjainak teljes kiépítése. Mintegy
150 lakásban kiépült a telefonhálózat. Hét
település részvételével hétvégére létrejött
a központi orvosi ügyelet Hevesen. Közösen új tűzoltósági épületet adtak át Hevesen, az orvosi rendelőbe nagy értékű orvosi műszereket vásárolt az önkormányzat.
A szükséges lakosságarányos önrészt minden esetben kiﬁzettük.
1994-ben ismét hét község összefogásával épült ki a település gázhálózata. A
szobrainkat és a Corpus–keresztet felújították. A Béke-út elején, a Fő út első harmadában autóbuszmegálló-párt létesítettek. A Községháza előtt új piactérrel és
parkolóval lettünk gazdagabbak, új járda
épült az ABC és a temető között. Honfoglalásunk emlékére 1996-ban megújult a
Szalgháry-kastély, előtte díszkút létesült.

Ezer darab facsemetét sikerült ültetni az
Emlékparkba. Az orvosi rendelőben külön
orvosi szoba épült vizesblokkal. Az iskola
előtt kijelölt gyalogos-átkelő létesült, 10 új
közvilágítási lámpát szereltettek fel.
Önként vállalt feladataik közül az 1991
óta folyamatosan megtartott Falukarácsonyon a gyermekeket és az időskorú nyugdíjasokat ajándékozza meg az önkormányzat. Minden évben tanszertámogatást
biztosítottak első osztályos kortól egyetemista korig bezáróan. A Körzeti Iskolába
járó gyermekek bérlettérítését is átvállalta az önkormányzat.
Kárpótlás után sikerült 152 Ha külterületi földet önkormányzati tulajdonba
venni.
Rendre pályázott és nyert támogatást
a képviselőtestület, így szinte minden
igényt teljesíteni lehetett.

1999 fordulópontot jelentett az önkormányzat életében, az árvíz az emberi lelkekben máig érezhető pusztítást végzett.
Az anyagi károkozásra az önkormányzat
igen szorított helyzetben is tudott kárenyhítést adni az arra rászorulóknak, ebben a
kormányzat is partner volt, szigorú elszámolás mellett. A pénzosztás nem könnyű
feladatát felvállalva végül hárompilléres
támogatást tudhattak magukévá a katasztófát szenvedők.
A megjósolt 15–20 éves újjáépülés helyett szerencsére néhány év alatt megszépült a település. Már 2000-ben új házak
épültek, a megrongálódott házakat nagyrészt felújították. Még ebben az évben a Virágos Magyarországért versenyen különdíjat kapott Hevesvezekény.
– folytatás a 3. oldalon –

MINDENNAPJAINK PILLANATAI
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HELYZETEK, GÓLOK, PONTOK = FOCI

Pontmentes kezdés
Elkezdődött a pontvadászat a Heves
megyei III. osztályú bajnokság délkeleti
csoportjában, ahol községünk csapata is
érdekelt.
Az első játéknapon Egerszólát vendégeskedett volna településünkön, ám a
rendkívül rossz időjárás miatt a pálya állapota nem tette lehetővé a mérkőzés lebonyolítását.
Ezután Novajra látogatott a gárda, ahol
kevésbé jó játékkal 2–0-ás vereséget szenvedett. A következő héten itthon Adács ellen lehetett volna javítani, ám az erőtlen
játék és a két kapufa végül 1–0-ás vereséggel bosszulta meg magát. Az itthoni, Egerbakta elleni mérkőzést közös megegyezéssel elhalasztották.

Hirdetmény
A magyar köztársaság elnöke kitűzte az
országgyűlési képviselők 2006. évi általános választását.
Az első forduló napja:
2006. április 9. vasárnap
A második forduló napja:
2006. április 23. vasárnap
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

dolgozóinak saját készítésű
ajándékaikat adták át a ﬁúk.
Ezután az 1848-as forradalomról emlékeztek meg iskolai körben. A negyedikesek
verses műsorát hallgatták meg az iskolás
gyerekek.
A közelgő tavaszi szünet már a húsvét
közeledtét jelzi. Ilyenkor a szokásos húsvéti vetélkedővel emlékeznek meg e jeles
ünnepről.

Márciusi megemlékezések
Általános iskolánkban márciusban először a Nőnapról emlékeztek meg a gyermekek: lánytársaiknak és az intézmény női

A 4. oldalon!

SZOM SZÉDOL J U NK  OSTORO SON!
Ostoros Eger szomszédságában, dombos vidéken a Bükk utolsó lankáin fekvő kis
település. 1950-ig Borsod megyéhez, majd
1950 után Heves megyéhez csatolták.
Nevét az Ostoros patakról kapta, melyet
már Anonymus is említ.
I. Lajos király 1367-ben az Ostoros nevű
apátsági birtokot újranépesítő jobbágyok
részére háromévi adómentességet biztosított.
A mai napig meghatározó jellegét a
szőlő léte adta,
melyet először
1446-ban az
egri káptalan
telepítette
a
falu határának
jelentős részébe.
A török
pusztításának,
zak latásának
következtében
a bélapátfalvai apátság is elnéptelenedett,
ekkor Ostoros a szarvaskői püspöki vár tartozéka lett. 1638-ban Ostoros néptelen puszta,
a XVIII. sz. elejéig nem tudott benépesülni.

Jellegzetessége sokáig a falunak a pincében kialakított lakás volt. A mai napig lehet
még látni a pincesoron ezekből a „barlanglakásokból”, amiket már csak emlékként
őriznek.
A török időből maradt emlék a „Csúnya
munka” is: darázskőből rakott megﬁgyelőállás, ahonnét a Tiszáig meg lehetett az Alföldet ﬁgyelni.

A XV. században telepített szőlő újra és
újra fogant a község határában. Jelenleg is
a szőlő és a bor termelés biztosítja Ostoros
fő megélhetési lehetőségét. Nagy vonzerőt
jelent a víztározó jelenléte is, ahol a természetbúvárok egyéni madárvilágot fedezhetnek fel. A horgászoknak ugyanolyan kedvelt,
mint a vizet kedvelő napimádó turistáknak,
akik szívesen töltik idejüket a tóparton.

ME SÉL A MÚLT…

2006. március
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VEGYESVÁGOTT  VEZEKÉNYIESEN

Hirdetmény

Amőbabusz

A Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy április 13–14-én (csütörtökön és pénteken) végzi a szokásos tavaszi nagytakarítást a település
területén. A takarítási munkálatokat a
Hevesi Városgondozó közreműködésével
végezzük.
Kérjük a lakosságot, hogy hatékonyan működjön közre a lomtalanítás
elvégzésében.

Kérésére az Amőbabusz személyzete az alábbi ingyenes szűrővizsgálatokat végzi el otthonában:
 vérnyomásmérés,
 koleszterinszint-mérés,
 testzsír-mérés,
 testsúly- és derékbőség mérése,
 szív- és érrendszeri rizikószűrés,
 ortopédszűrés.
A szűrés időpontja és helye: 2006. április 20., Hevesvezekény, Kultúrház
Postacím: 1550 Budapest, Pf. 212., Telefon 9-18 óra között: O6 (1) 8O1-2943,
e-mail: amobabusz@amoba.hu, honlap: www.amoba.hu

Ötvenhatodik éve a sport szolgálatában
Az idei falugyűlésen a település sportéletében végzett munkájáért a képviselőtestület ajándékait vehette át Majoros Vince, akit Csomós László sportegyesületi elnök köszöntött e jeles alkalomból:
Nem most volt 1950, amikortól bekapcsolódott a község sportéletébe.
Igaz, nem játékosként, de sportszeretete
arra ösztönözte, hogy a község labdarúgócsapatának minden támogatást megadjon.
Rendszeresen részt vett a helyben és idegenben is a csapat mérkőzésein. Számtalan esetben elvitte a labdarúgókat lovaskocsival és személygépkocsival is. Volt elnök,
vezetőségi tag és pénztáros hosszú-hosszú

évtizedeken át. Csak nagyon ritka, családi
esemény tartotta távol a mérkőzésektől.
Múlik az idő!
Most töltötte január 8-án a 81. életévét.
Ötvenöt éven keresztül a község leghűségesebb sporttámogatója volt.
Köszönjük e támogató munkáját, amit
nagyra értékelünk, és kívánunk nagyon jó
egészséget,hogy még sokáig tudja e példaadó sportszeretetét élvezni.

Tények és vélemények…
– folytatás az 1. oldalról –
Öt önkormányzati bérlakás épült, két
használt családi házat vásároltak, ezek értéke több, mint 40 millió forint. 2000-ben
megindult az előző évben készített tervek
alapján a 35 millió forintos kivitelezési
költségű belvízelvezető hálózat kiépítése.
Huszonnégy milliós költséggel megépült
és átadásra került az EU-s víztisztítónk is.
33 település társulásával a jásztelki hulladéklerakó megépülésével Vezekényben is
intézményes szemétszállítás indult 2001.
július 1-től.
Az egyre csökkenő állami támogatás és
a csökkenő gyermeklétszám hatására egyre kevesebb összeg maradt fejlesztésre.

Mindezek ellenére a Körzeti Iskola által kért jelentős anyagi támogatásban is
sikerült megegyezni, miközben mindeddig
a településnek tartozása, hitele nem volt.
A környező települések közül csak
Hevesvezekényben épült ki teljesen a belvízelvezető hálózat, melynek fontosságát
nem is kell hangsúlyozni.
2000-től 46,9 millió forint támogatás
került a településre pályázat útján.
2005-ig a testület 203 helyi rendeletet és 2057 testületi határozatot hozott,
s ezekhez, valamint a korábban felsorolt
eredményekhez szükség volt a mindenkori
képviselőtestület, a polgármesteri hivatal
és intézményei dolgozóinak munkájára is.

2006-ra bevételi és kiadási főösszegnek
71 759 000 Ft-ot állapított meg a testület.
A hiány 8 millió forint, amelyet ŐNHIKI
és a működésképtelen önkormányzatok
támogatására szolgáló pályázat egészíthet
ki. Pályázatot nyújtanak be új kút építésére
24 millió, 9 út felújítására 14 millió, óvoda
felújítására 2 millió, Szalgháry-kastély felújítására 1 millió forint (összesen 41 millió
forint) értékben.
Áprilisban a tervek szerint teljes közvilágítás–korszerűsítésre kerül sor energiatakarékos lámpatestek felszerelésével.
Végül kérdések és közérdekű javaslatok
hangzottak el a ciklus utolsó falugyűlésén.
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REJTVÉNYSAROK  KI EZ A MŰVÉSZ?

HanyiParti Egyesület

KÖSZÖNETTEL!
Az Általános Művelődési Központ általános iskolájának dolgozói és tanulói tisztelettel megköszönik az udvari kézilabdapályán
lévő kapuk felújításában segítséget nyújtó Hevesgép Kft-nek, Csomós Lászlónak és Csomós Róbertnek az elvégzett munkájukat.
Ugyancsak köszönet illeti Kelemen Péter munkáját, aki a gyermekek testnevelés órai eszközeit, labdáit újította föl.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a tavaszi szünet az iskolában
és az óvodában 2006. április 13-tól április 19-ig tart. Április 12én, szerdán lesz az utolsó tanítási nap a szünet előtt, április 19-én
szerdán lesz a szünet utáni első tanítási nap.

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

2006. február 14-én megalakult a község első egyesülete, a Hanyi-parti Egyesület, röviden HPE. Az
Egyesület politikamentes, amelyet tevékenységünkben is szeretnénk mindenáron megőrizni.
A HPE közhasznú szervezetként lett a bíróságon
bejegyezve.
Fő célja:
 A község kulturális, társadalmi, sport életének
fellendítése, különös tekintettel arra, hogy a ﬁatalok és az itt élők a községben találják meg a szórakozási lehetőséget.
 A község idegenforgalmi, turisztikai fejlődésének
elősegítése.
 A községben a környezet- és természetvédelmi
tevékenység népszerűsítése.
Ezen célok eléréséhez pályázatok beadásával, támogatók és szponzorok megnyerésével próbálunk
anyagi forrásokhoz jutni, ami köztudottan nem
igazán bőséges és meglehetően lassú folyamat. Mi
mindent megteszünk azért, hogy ez sikerüljön, természetesen csak meghatározott kereteken belül.
Tevékenységünk minőségét és hatékonyságát is meghatározhatják
az anyagiak. A HPE programjai megtekinthetők az egyesület honlapján (www.hanyi-pari.fw.hu) és időnként itt a helyi sajtóban is hírt
adunk magunkról.
A HPE első nagyon komoly tevékenysége a Hanyi-parti Fesztivál lesz,
amelyet 2006. július 7–8-ára tervezünk.
Azt hiszem, mérföldkő a község, de a környék életében is, mert ilyen
nagyszabású rendezvény még nem volt ezen a tájon. A szervezés
nagy erőkkel folyik, és szinte napról-napra körvonalazódik a program. A Hanyi-parti Fesztivál helyszíne a Hanyi ártere lesz a Kis- és
Nagyhíd között. Reméljük a természet nem szól közbe, ha mégis abban az esetben más helyszín ad otthont a Fesztiválnak.
Ez a két nap főleg a ﬁataloknak – de azoknak is, akik ﬁatalnak érzik
magukat – szól majd.
Természetesen nem feledkezünk meg a község többi lakójáról sem,
akiknek egy későbbi időpontban szervezünk programokat.
A Hanyi- parti Fesztivál gerincét amatőr rock zenekarok bemutatkozása jelenti, sok más egyéb programmal vegyítve. Minkét napon
fellép egy-egy neves együttes is: pénteken a P. MOBIL, szombaton a
DEÁK BILL BLUES BAND, azt hiszem őket a közönségnek nem kell
bemutatni.
Mivel a program még csak most kezd összeállni, naprakész információt az Egyesület honlapján (www.hanyi-parti.fw.hu) lehet találni, ill.
a lap következő számában.
Bízunk benne, hogy az Egyesület a céljai megvalósításával a községben élőket tudja szolgálni, hiszen a szlogenünk:
„AZ ÉLHETŐ FALUÉRT”
Balázs Tibor

