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Mi újság? – Hát itt van…

Nyílt napot tartott a kiskörei Vásárhelyi
Pál Általános Iskola február -én, amikor
is vendégül látták a tarnaszentmiklósi és
a hevesvezekényi iskolás korú gyermekek
szüleit. A vezekényiek a délutáni órákban
először még itthon egy rögtönzött szülői
értekezleten tájékozódtak az oktatás jövőjéről. A kistérségi központ szerepét ellátó
város szívesen fogadná felső tagozatosainkat, míg az alsós intézményünk tagiskolaként helyben működhetne tovább, így is
biztosítva településünk fennmaradását. A
szülők véleményüknek, ellenvetéseiknek is
hangot adhattak, majd autóbuszra szállva
megtekintették Kisköre iskoláját. Kovács
Márton igazgató úr fogadta a vendégeket,
majd az iskola bemutatására kerített sort,
végül közös iskolabejárásra hívott mindenkit.
Nőnapi bálon lehet mulatni március én este  órától a Kultúrházban. A helyszínen meleg büfé és élőzene mellett meleg
vacsora is várja az arra jegyet váltókat. Az
este műsorát tombolahúzás is színesíti. A
rendezvény szervezői az est bevételét és a
támogatóktól befolyó bevételt a helyi Általános Művelődési Központ javára ajánlották
föl.
Február és a farsang szorosan kötődő
fogamak. Óvodásaink az idei farsangot
foglalkoztató délelőtt keretébe foglalt nyílt
nappal tették emlékezetessé. Az időszakra
jellemző tárgyak elkészítése mellett a hagyományok szerint bábuégetés is színesítette a programot.
Az iskolások hagyományos farsangi bállal és jelmezversennyel búcsúztatták a telet.
Rövid műsor után farsangi fánkkal kínálták a résztvevőket a tanulók. A számtalan
ötletes jelmez közül nehéz volt választani.
Végül evés-ivás és zene mellett mulathattak
a gyerekek.
Közeledik a nemzet ünnepe. Ilyenkor
az iskolások kulturális műsorral készülnek
erre az eseményre, melyet az óvodásokkal
közösen iskolai foglalkozás keretében tekintenek meg.
Két fordulót is sikeresen teljesített községünk labdarúgócsapata a Magyar Kupában, mindkétszer magasabb osztályú
ellenféllel szemben. Részletek a . oldalon.

KALAUZ
   
Következő számunkból:

•
•
•

Egy kis számítástechnika
Számvetés – 
Testületi ülésről jelentjük

JOGOSAN MONDHATJUK

Jogszabály-változások

Folytatjuk a mostanában gyorsan változó, mindannyiunkat érintő jogszabályokat
ismertető rovatunkat.
Tájékoztatás petárda, tűzijáték használatának szabályairól
Az utóbbi időben igen elszaporodtak
környezetünkben a petárdák és tűzijátékok,
nem árt ismerni az ezzel kapcsolatos jogi
szabályozást.
Játékos pirotechnikai terméket (I. pirotechnikai osztály) – a petárda kivételével – 14. életévüket betöltött személyek
engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, illetve egy időben összesen 1 kg
bruttó tömegig tárolhatják, és a használati
utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják. A 14. életévét be nem töltött
személy csak nagykorú személy felügyelete
mellett használhat fel játékos pirotechnikai
terméket.
A kis tűzijáték terméket (II. pirotechnikai osztály) – a petárda kivételével – nagykorú személyek december 28-a és 31-e
között engedély nélkül megvásárolhatják,
birtokolhatják, illetve egy időben összesen
3 kg bruttó tömegig tárolhatják, és a használati utasításban meghatározottak szerint
felhasználhatják. A jogszabály az engedély
nélküli felhasználás időtartamát december
31-én 18 órától január 1-jén 06 óráig terjedő
időtartamban határozta meg.
Közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett természeti területen és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen kizárólag
pirotechnikus irányításával használható fel
mindkét kategóriába tartozó termék. Ez
alól egyetlen kivétel van: védett természeti
területen csak játékos pirotechnikai terméket lehet felhasználni, azonban tűzgyújtási
tilalom esetén külterületi védett természeti területen a játékos pirotechnikai termék
felhasználása is tilos.

Mindkét pirotechnikai osztályra egyaránt vonatkozik, hogy tömegközlekedési
eszközön használatuk tilos, ott a szállításuk is csak zárt csomagolásban történhet.
Petárda vásárlása, birtoklása, tárolása
és felhasználása mindkét kategóriában
tilos. Petárdának minősül a lőpor vagy
fémpor tartalmú durranótöltettel ellátott,
gyújtószállal vagy dörzsfejjel és késleltetővel szerelt, nem fémköpenyes, az esetleges
fényhatás mellett elsődlegesen hanghatást
keltő pirotechnikai termék, illetve annak
telepet alkotó változatai.
A hibás vagy lejárt szavatosságú játékos
pirotechnikai terméket a vevő köteles a
vásárlás helyére visszaszállítani. A fel nem
használt hibás vagy lejárt szavatosságú, továbbá a vevő által visszaadott kis tűzijáték
terméket a forgalmazónak január 5-ig viszsza kell szállítani.
A forgalmazó az I. és II. pirotechnikai
osztályba tartozó termékeket is köteles
térítés nélkül visszavenni. A forgalmazó
köteles a vásárlókat a térítésmentes viszszavétel lehetőségéről jól látható helyen
írásban tájékoztatni.
Fontos kérdés, hogy a vevő honnan vásárolhatja meg a pirotechnikai terméket,
illetve miből tudja megállapítani, hogy az I.,
vagy II. pirotechnikai osztályba tartozik.
• Pirotechnikai termék forgalmazására
kizárólag az a gazdálkodó szervezet
jogosult, amely erre a tevékenységre
a forgalmazás helye szerint illetékes
megyei rendőr-főkapitányságtól engedélyt kapott, vagy a játékos pirotechnikai termék forgalmazását a tevékenység megkezdése előtt legalább
tizenöt munkanappal bejelentette a
forgalmazás (az üzlet működési) helye
szerint illetékes rendőrkapitányságon.
Magánszemély tehát az ország területén jogszerűen ilyen szervezetektől
vásárolhatja meg a termékeket.
– folytatás a 3. oldalon –
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SOKAT ÉRŐ GÓLMENTES KUPAMECCS

Továbbjutás az MK-ban

A tavasz nemcsak a természet, hanem a
labdarúgást kedvelők ébredezését és a szezon folytatását is jelenti minden sportbarát
számára.
A kellemes időben március 4-én már
számot kellett adni a téli felkészülésükről
a megye futballistáinak: megkezdődtek a
Magyar Kupa küzdelmei, melyben minden
megyebeli csapat kötelezően vett részt. A
sorsolás szeszélye Szihalom megyei II. osztályú gárdáját adta az eggyel alacsonyabb
osztályban küzdő vezekényiek ellenfeléül.
Lássuk hát csapatunk első tétmérkőzését a 2007-es évben!
Hevesvezekény – Szihalom 0–0 (0–0)
Szép számú néző előtt kiváló mérkőzést
játszottunk a jóval esélyesebbnek tartott
vendégekkel, akiknek nem sok esélye volt
a gólszerzésre. A kínálkozó helyzetekkel
viszont mi sem tudtunk élni, de a nagy küzdelemben elért döntetlen a versenykiírás
szerint a mi továbbjutásunkat jelentette.
A következő fordulóban ismét másodosztályú „küzdőtársat” juttatott a sors, így
március 11-én az alábbi eredmény születhetett:

Hevesvezekény – Parád 3–1 (2–1)
Gólszerzők: Madarász J. 2, Tóth L.
Nagy iramú kezdés után a labdát többet
birtokló vendégek szereztek vezetést, amit
nemsokára Tóth L. szemfüles góljával sikerült kiegyenlíteni. Ezután enyhe fölénybe
kerültünk, megérdemelten győztünk.
Az eredmények ismerete után pedig azt
nézzük meg, kik alkotják most a csapatot,
milyen változásokat hozott az téli szünet.
Csapatépítésünkben a jelenlegi legfontosabb szempont, hogy a lehető legtöbb
helyi fiatalnak legyen játéklehetősége, de
az eredményesség is fontos ismérve az
elvégzett munkának. Az idei igazolások az
előbbi szempontok szerint történtek.
A csapatból távozott Lólé Ignác (Detk).
Súlyos sérülés miatt hosszabb ideig nem
számíthatunk Mihics László játékára.
Az érkezők névsora: Réti Balázs, Jekkel
Mihály, Oláh Péter, Madarász Péter. Ők
valamennyien helybéliek. Folyamatban van
még egy pélyi illetőségű játékos leigazolása
is. Így 18 fős keretre hárul a tavaszi szezon,
közülük 11 a hevesvezekényi.
Fenyves Péter edző célként a dobogós
helyet jelölte meg, bár ez nem lesz könnyű,
hiszen több csapat is jelentősen erősödött
a télen.

Nőnapra
Garai Gábor:
Nők

Szemünkben megnézik maguk,
megnézik futtában a nők;
alkalmi tükreik vagyunk,
fényünkön átrebbennek ők.
És büntelen mennek tovább,
ha elkapták tekintetünk,
s mi - villogok s fakók, simák szilánkjainkra széttörünk.
Végül homokká porladunk
bontó sugaraik alatt,
testünkből csak keret: a csont
s a fekete foncsor marad.
S a fekete foncsorban is
gyilkos tekintetük ragyog,
mely földre vont és sírba vitt
és mindhalálig ringatott.

KÖZÉPPONTBAN AZ IDEGI KÖZPONT

Szórakozva tnulhatunk

A DANA és a Hanyi-parti Egyesület
A „DANA” egy amerikai jótékonysági
alapítvány neve (alapítója Charles A. Dana),
amely a tudomány és művészet széleskörű
terjesztését tartja fő célkitűzésének. E világszerte ismert szervezet . alkalommal
ebben az évben is meghirdette az „Agy
Megismerésének Hetét”.
Ezen alkalomból az Europai Idegtudományi Társaság (FENS), pályázatot írt ki
ismeretterjesztő előadások tartására illetve
az agytudomány népszerűsítésére, különösen a fiatalság körében. Egyesületünk
élt a pályázati lehetőséggel. Pályázatunkat
elfogadta a Berlinben található FENS-központ, így . március -án Hevesen, a
Művelődési Házban sor kerülhet ezen előadások megtartására. ( ország,  nyertes
pályázója között található a hevesvezekényi
Hanyi-parti Egyesület)

Négy előadónkat a világ minden agykutatással foglalkozó intézetében szakértőként tisztelik.
•
•
•
•

Előadók:
Dr. Katona István, agykutató – Kísérletes Orvostudományi Intézet, Budapest
Dr. Berényi Ervin, radiológus – Debreceni Egyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum
Dr. Kisvárday Zoltán, agykutató – Debreceni Egyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum
Dr. Kovács Ilona – Budapesti Műszaki
Egyetem, Kognitív Tudományi Tanszék

Az előadások színesek, mindenki számára érthetőek, játékosak, sok fotóval, a
közönség aktív tagjainak nyereményekkel.
Az első előadás az agy felépítését mutatja
be, a második az agyról és a Cannabis-ról
szól, míg a harmadik az agyelváltozások

korai felismerésének legújabb lehetőségeit
kívánja bemutatni, majd az alvás, tanulás
mikéntjét ismerhetjük meg.
Az előadások időtartama  perc.
A rendezvényünkön megjelenik a Heves
Megyei Hírlap tudósítója, hírt ad róla a Dió
Rádió és szeretnénk valamelyik helyi tévétársaságot is meghívni.
Minden egyes érdeklődőt nagy szeretettel várunk, lehet gyerek, felnőtt, idős.
. március . . óra, Heves Móricz
Zsigmond Művelődési Központ
Itt szeretném megragadni az alkalmat,
hogy megköszönjem a Hanyi-parti Egyesület nevében Balázs Tibor Képviselőnek,
hogy az éves képviselői tiszteletdíjának a
felét felajánlotta egyesületünknek, valamint a Hevesvezekényi Önkormányzatnak,
hogy kiegészítette azt . Ft-ra, amit
a falunk kulturális fejlődésére fogunk felhasználni.
Tóth Éva
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ÉJSZAKA IS NYUGALOMBAN LEHETÜNK

. december -e óta tapasztalhatják a község lakói, hogy éjszakánként személyautóval és gyalog polgárőrök járják a
települést, vigyázva annak nyugalmára.
Az ezt megelőző időszakban elszaporodott településünkön a bűnelkövetés, és
a tyúklopástól a fegyveres rablásig, előfordultak bűnesetek. A polgárőrök működése
óta nem történt bűncselekmény a településünkön. Számos esetben volt azonban
próbálkozás, amelyet a polgárőrök jelenléte
meghiúsított. A jövőben megpróbáljuk minimálisra szorítani a településen előforduló
bűncselekmények számát, de a legnagyobb
odafigyelés mellett is előfordulhat, hogy
lesz egy-két bűncselekmény, hiszen a bűnözők is fel vannak készülve.
Ennek megelőzésére szükség van azonban a lakosság segítségére is. Amennyiben
valamilyen rendkívüli eseményt észlelnek,
vagy olyan személyt vagy járművet látnak,
amelyik, vagy aki feltehetőleg bűncselekményre készül, jelentsék azt a Polgármesteri Hivatalnak, vagy a --es telefonszámon a rendőrségnek. A polgárőrség

részére most van beszerzés alatt egy mobil
telefon, amelynek száma nyilvános lesz, és
azt is lehet hívni.
Éjszakánként a falu biztonsága fölött
őrködők rendszeresen járőröznek, őket bármikor meg lehet találni.
A polgárőrök személygépkocsival vagy
gyalog közlekednek, „POLGÁRŐRSÉG” feliratos sárga mellényben.
Az elkövetkező időszakban próbálunk
a felszereltségünkön javítani, több technikai eszközt beszerezni, egységesíteni a
ruházatot. Ehhez nagy segítség a képviselő
testület által megszavazott  ezer Ft-os
támogatás, amely kiegészül két képviselő
(Dr. Fenyves Tibor és Balázs Tibor) tiszteletdíjának felével, amelyről a polgárőrség
javára mondtak le.
Nagy szükség lenne azonban a lakosság
támogatására is, hiszen ezek az eszközök
sok pénzbe kerülnek.
Nagyon köszönjük azoknak, akik eddig
már támogatták a polgárőrséget, mert ebből tudtuk beszerezni a láthatósági mellényeket.

Eddigi támogatóink: Péter Tamás, Nussbaumer Katalin, Lévai Sándorné, Szécsi
Róbert, Balázs Gáborné, Morvai Józsefné,
Morvai László, Komlósi Imre.
Amennyiben Önök is szeretnék támogatni a polgárőrséget, azt megtehetik
a Polgármesteri Hivatalban, vagy Balázs
Tibornál, az Egyesület vezetőjénél. A befizetésről minden esetben átvételi elismervényt kapnak.
A Hevesvezekényi Polgárőr Egyesület
(HVPE) alakuló ülése . február -án
volt. Az Egyesület elnökévé Balázs Tibort
választották, elnökségi tagok Morvai Tamás és Szalai László. A pénzügyi ellenőrző
bizottság vezetője Tasnádi László, tagjai
Dr. Kisvárday Zoltán és Fenyves Tibor lett.
Az egyesületnek  aktív tagja van, akik
önkéntesen, minden anyagi szolgáltatás
nélkül, a saját szabadidejüket, kocsijaikat
használva végzik munkájukat a község
nyugalma érdekében. Úgy gondolom, hogy
ezek az emberek megérdemlik a község
lakóinak megbecsülését ezért a tevékenységükért.
Balázs Tibor

•

•

védősapkával (védőburkolattal) szabad
mozgatni és szállítani.
A rendőrség arra kér minden érintettet,
hogy a polgári célú pirotechnikai tevékenységre vonatkozó szabályokat maga és
mások testi épségének védelme, valamint
közrend, közbiztonság fenntartása érdekében tartsa be.

JOGSZABÁLYFIGYELŐ  PETÁRDÁK

Nincs akadálya a játékos pirotechnikai
termék külföldön történő megvásárlásának sem, mivel azok behozatalához
engedély nem kell. December 28-tól
31-ig terjedő időszakban a kis tűzijáték termékekre sem kell behozatali
engedélyt kérni.
Felhívjuk a tisztelt polgárok figyelmét,
hogy vásáron és piacon, még működési engedéllyel rendelkező üzletben sem hozható
forgalomba II., III., IV. vagy V. osztályba
tartozó pirotechnikai termék. I. osztályba
tartozó pirotechnikai termék pedig csak
működési engedéllyel rendelkező üzletben
hozható forgalomba.
A pirotechnikai termékek legális helyről történő beszerzése garanciát jelent azok
biztonságos működésére, a visszavételezésre, illetve arra, hogy a vásárló szakembertől
kap információt a biztonságos elműködtetésre vonatkozóan.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a magánszemélyek által szabadon felhasználható
pirotechnikai termékekre is meghatároz
a jogszabály tárolási előírásokat. Ezek a
következők:
• pirotechnikai termékek más tűzveszélyes anyagokkal együtt nem tárolhatók,
• el nem zárt pirotechnikai terméket
felügyelet nélkül hagyni tilos,

•
•

•

•

•

lakásban a pirotechnikai termékeket
a kiskorú személyektől elzártan kell
tartani,
tetőtérben és alagsorban, pincében
pirotechnikai terméket tárolni nem
szabad,
minden pirotechnikai terméket úgy
kell tárolni, hogy az a károsodástól,
csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől védve legyen. Az akaratlan
gyújtástól védve kell szállítani,
elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy
egyéb okok miatt sérült burkolatú pirotechnikai termékeket, valamint olyan
pirotechnikai termékeket, amelyeken
szagképződés, esetleg melegedés észlelhető, a többi pirotechnikai terméktől azonnal el kell különíteni. Az ilyen
hibás terméket felhasználni tilos,
a pirotechnikai
termékek eredeti szerelési formáját megbontani, a terméket
szétszerelni nem
szabad,
a
közvetlen
(kézi) gyújtással
szerelt terméket
csak a gyújtóhelyet
borító

Amennyiben a rendőrség azt állapítja
meg, hogy az intézkedés alá vont személy
a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására vagy megsemmisítésére vonatkozó előírásokat megszegi, engedély nélkül
pirotechnikai terméket birtokol, szabálysértési feljelentést tesz, melynek keretében
ötvenezer forintig terjedő pénzbírság kiszabására van lehetőség.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik Balogh Sándor NB Iet is megjárt egykori labdarúgó temetésén
osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család
„Búcsú nélkül mentem én el tőletek,
Nem búcsúzom, ma is élek köztetek.
Szíveteket ne eméssze fájdalom,
Vigasz legyen, hogy örökké álmodom.”
(Váczi Mihály)
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TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK…

. február -án tartotta ülését
Hevesvezekény Község Önkormányzata,
melyen a Községi Önkormányzat . évi
költségvetése került „terítékre”.
Az ülést megelőzően a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is megtárgyalta a költségvetést és a kapcsolódó határozatokra és
rendeletekre is tett javaslatot.
Az alábbi döntések születtek:
Elfogadták az önkormányzati intézményekben . március . napjától alkalmazható nyersanyag-költségeket és térítési
díjakat az alábbiak szerint:
Nyersanyagköltség (Ft-ban):
Óvoda:

Általános Iskola:

Szociális étkeztetés: 
Felnőtt étkezők:

Térítési díj (Ft-ban):
Óvoda:
Általános iskola:
Szociális étkeztetés:
Felnőtt étkezők:

+ÁFA=
+ÁFA=
+ÁFA=
+ÁFA=

A Hevesvezekényen működő civil szervezeteket az alábbi összegű támogatásban
részesítették:
Sportegyesület:
 ezer Ft,
Polgárőrség:
 ezer Ft,
Nyugdíjasklub:
 ezer Ft,
Ifjúsági Klub:
 ezer Ft,
Hanyi Parti Egyesület:  ezer Ft.

A temetési segély összegét . .- Ftra emelték.
Döntöttek az önkormányzati tulajdonban levő lakások bérleti díjának mértékéről is. Így a szociális helyzet alapján bérbe
adott lakások bérleti díja változatlanul 
Ft/m, a költségelven bérbe adott lakások
bérleti díja  Ft/m, a piaci alapon bérbe
adott lakásoké pedig . Ft/hó.
Szintén döntés született az önkormányzati helyiségbérleti díjakról, a kert és kaszáló céljára bérbe adott földek bérleti díjáról
(, illetve  Ft/m), a Kultúrház bérbeadása
alkalmanként . Ft-ba kerül majd, a
hangos híradó igénybe vétele  Ft alkalmanként, az önkormányzati telkek értékesítése  Ft/m, melyből a hevesvezekényi

Mindenki tudja?
A Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet legértékesebb része Pély
mellett húzódik, ahol – az egykori holtág körül fennmaradt
vizes élőhelyen – a jellegzetes folyóparti növényzeti övek szinte mindegyike teljes épségben megmaradt: az üde legelőtől, a
ligeterdőkön át a fűzbokros, gyékényes vízpartokig és a vízi
társulásokig. A paradicsomi körülményeknek köszönhetően, a
felsorolt valamennyi jellemző madárfaj fészkel a területen, de
ezen túl költ fekete gólya, barna kánya és kabasólyom is.
A Hevesi-sík pókjai tipikus példáját mutatják az alföldi szikes
területek pókfaunájának. Számos, országszerte elterjedt fajon
kívül igazi ritkaságok is élnek itt. Napközben a farkaspókok képviselőivel találkozhatunk leggyakrabban. Ezek zsákmányukat
fogóháló készítése nélkül ejtik el. Kifejezetten ezen a területeken
fordul elő néhány érdekesebb faj, mint például a kövipókok egyes
fajai vagy egy mészpók. Mindkettő országos ritkaság.

KÖSZÖNTÖM ÖNT!
Sok boldogságot és egészségben eltöltött további szép esztendőket kívánunk a februárban született hevesvezekényi lakosoknak!
A jó Isten éltesse sokáig a legrövidebb hónapban névnapjukat
ünneplőket!
Köszöntjük azokat a házaspárokat, ebben a hónapban ünnepelték házassági évfordulójukat!

lakosok  % kedvezményt kaphatnak, az
alkalmi árusítás során pedig, a közterület
használat bérleti díja  Ft/m lesz március . napjától.
A temetési helymegváltási díjakat .
március első napjától az alábbiak szerint
hagyta jóvá a grémium:

a) sorba temetéses egyszemélyes sírhely
ára: . Ft
b) kétszemélyes sírhely ára: . Ft
c) gyermek sírhely ára: . Ft
d) urna földbe temetése: . Ft
e) betemetett egyes sírban rátemetés:
. Ft
f) betemetett kettes sírba rátemetés
. Ft
Az ülésen felvetődött a helyi állattartás
szabályozása is, melyre a következő soros
ülésen térnek vissza.
Végezetül zárt ülésen átmeneti segély
kérelmekről döntöttek.
A nyilvános ülés jegyzőkönyve megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban.
Dányiné Szórád Ibolya jegyző

MESÉL A MÚLT…

MÁRCIUS 15.

Nincsen a világnak olyan katonája,
Mint amikor a Kossuth-huszár felül a lovára.
Felül a lovára, kard az oldalára.
De sok szőke, barna kislány szíve fáj utána!
Édesanyám, lelkem, ne sírasson engem!
Magyar földért, szép hazámért folyik piros
vérem.
A szép szabadságért meg egy barna lányért,
Háromszínű magyar zászló oltalmazásáért.

