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Elébe kell mennünk az uniós lehetőségeknek

forintot a munka világába való visszaté- lepülés központjában a villamoshálózat lesznek ha tagok leszünk, hanem elébe
rést segítő utóképzésre.
földbe építésére, kandeláberek, padok te- kell mennünk a lehetőségeknek.

Csúcstechnológia a fogászati rendelőben
Hétmillió forintért vásárolt, csúcstechnológiát képviselő komputerizált
kezelőegységgel kezeli betegei fogait
dr. Bodnár Sarolta fogorvos az új rendelőben. A három évvel ezelőtt elkezdett 220 négyzetméter alapterületű
emeletes rendelő júliusban lett készen.
Hibapont nélkül vette át a hajdúszoboszlói Állami Népegészségügyi Tisztiszolgálat az Európai Uniós normáknak
megfelelő rendelőt – mondta örömmel a
doktornő. – Köszönet illeti érte az ebesi
mestereket, akik rendkívül magas színvonalon végezték munkájukat. Az igényesen
berendezett, harmonikus színvilágú burkolatú fogászat betegvárója és recepciója egy légtérben van, s a belőle nyíló szobában helyezték el az elszívóberendezést
és a mosógépet. Két rendelő is épült az
egészségügyi intézménybe. A tágas, világos ambulancia foghúzásokra szolgál, a
másik rendelő a digitális fogorvosi székkel a konzerváló kezelésekre, mint fogtömésre, fogkő eltávolításra használatos. A
számítógép vezérlésű gép extra szolgáltatásokat biztosít. Melegíti az öblítővizet és a fúróberendezés vizét, fénylekötő

A digitális fogászati székben kezeli a pácienst dr. Bodnár Sarolta
lámpája, fekvőszéke van, melyek növelik
a beteg kényelmét és csökkentik fájdalmát. Asszisztensi oldala, fényes turbinája,
programozható funkciói az orvos munkáját könnyítik. A folyosó végén lévő műtő
95 százalékos készültségben van, jelenleg
röntgengép működik benne. Mellette orvosi szobát rendeztek be. A közlekedőből
férﬁ és női WC, s zuhanyzó nyílik. A váróban szintén két mellékhelyiség található.
A lépcsőforduló aljában veszélyeshulladék
tárolót alakítottak ki. Két szoba híján ké-

Fotó: Varga Imre

szen vannak az emeleti helyiségek, melyek a később megvalósítandó terveket
szolgálják. Megtudtuk, jelenleg akkreditáltatják a fogászati praxist a Debreceni
Orvos-és Egészségtudományi Egyetem
(DEOEC) Fogorvostudományi Intézetével, melynek eredményeképpen a DEOEC
oktató rendelőjévé válik.
– Négy évvel ezelőtt, a privatizáció keretében vettük meg a régi rendelőt az ön(Folytatás a 2. oldalon)
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Szélessávú internetet szeretne a falu

Az önkormányzat képviselő-testületében megfogalmazódott az az igény,
A Szent István utca folytatásaként 35 tel- hogy a település bekapcsolódjon a széket hoz létre az önkormányzat. Négy telek lessávú internetszolgáltatásba, s a kábejárata a Hunyadi utca felé, a többi a Szent beltévén fogható legyen angol, valaIstván utca felé esik. A 750–1182 négyzet- mint német nyelvű csatorna is.

a jelminőség élvezhetőségének szinten
tartásán kívül nem fejlesztette. Változatlanul 15 csatorna fogható, melyek között
cserét szeretne a testület, egy angol és
egy német nyelvű adást igényelne (Pro 7,
Vox, CCN, National Geographic), valamint bekötné a szolgáltatást azokba az utcákba is, ahol még nincs. Igény, hogy az

adásokat ugyanolyan minőségben lehessen fogni, mint Debrecenben. Emellett
legyen szélessávú internetszolgáltatás is.
Csaba Ferenc elmondta, az internet kiépítése 800 millió forintos beruházás keretében valósulhatna meg, mely során át
kellene építeni az egész hálózatot, létrehozni az Ebes és Debrecen közötti optikai összeköttetést, s megvalósítani a
debreceni fejállomásról történő jelszolgáltatást. A bekerülési összeg nagysága, s
a megtérülés hosszúsága miatt nem rentábilis a kivitelezés. Az igazgató a UPC
Direct műholdas rendszert ajánlotta, melyen csaknem 200 csatorna fogható, de
internetcsatlakozás nem valósítható meg.
Galgóczi Mihály polgármester tárgyalt
egy hosszú távú, s egy mini projekt megvalósításáról. A polgármester elmondta,
Ebes fejlesztési terve a cég budapesti irodájában van, későbbi időpontban válik ismertté, hogy mit valósítanak meg belőle.

Ivóvíztisztító program

Emelkednek a költségek

vőinek felmérése, s 25 településen – köztük Ebesen – is magasabb volt az arzéntartalom az uniós határértéknél. A cél,
literenként 30 mikrogramm alá szorítani
az arzén mennyiségét. Az ivóvíz tisztításáért az önkormányzat belépett az ÉszakAlföldi Ivóvízminőség Javításáért Társulásba. A program célja, hogy az ebesi
víztisztítómű további működtetése mellett arzéntisztítómű építésére pályázzon
130 millió forintot és kicserélje a 15 kilométer hosszan húzódó azbesztcement
vízvezetékeket 200 millió forint értékben.
A 330 millió forintos beruházásra készített pályázatot az unióhoz való csatlakozás után adják be és Kohéziós Alap segítségével valósítják meg. – Számítson a
lakosság az eternit csövek cseréjére, s a
munkával járó felfordulásra – hívta fel a
ﬁgyelmet a polgármester.

A községgondnokság jelzése szerint
nem a csatornarendszerbe való hulladék került a szennyvízelvezető csövekbe, mely kitakarítása jelentősen drágította
a működtetést. Ezért Girgás Béla ügyvezető felhívással fordul a lakossághoz. Elmondta, a településen 250 ingatlanba van
bekötve a csatorna, mely az ingatlanok 7
százalékát jelenti. A csatornahálózat és a
szennyvíztisztítás lakosságra vonatkozó
követelménye, hogy a hálózatba csak a háztartásokból kikerülő, az emberi élettevékenységsoránképződöttszennyvízkerüljön.
– Felhívom a szolgáltatásba bekapcsolt
ingatlantulajdonosok ﬁgyelmét, hogy
csapadékvizet, konyhai maradékot, szemetet, állattartási és egyéb, nem kommunális eredetű hulladékot, mint mosogató
szivacsot, eldobható pelenkát, veszélyes
hulladékot (motorolaj, savak, zsírok stb.)
csatornarendszerünkbe ne bocsássanak.
Ellenkező esetben veszélybe kerül az üzemelés biztonsága és emelkedik a működtetés költsége, mely jelentkezni fog a csatornadíjakban is – összegezte a szakember.

Közművesített új telkek

méteres telkek négyzetméterenkénti ára
5000 forint. Az új utcát az önkormányzat
A lehetőségek felmérésére a testüleközművesítve adja el. Bevezeti a vizet, a ti ülésre vendégül hívta Csaba Ferengázt, a villanyt, kiépíti a szennyvízcsatornát, cet, a UPC Magyarország Kft. regionális
a szikkasztó árkot, aszfaltozott utat és köz- igazgatóját. A szakember elmondta, hogy
világítást épít ki. A jövőre elkészülő közmű- 2000-ben vásárolta meg a kft. a település
vesítette telkek megvásárlására már lehet je- kábeltévé-hálózatát, de azóta a rendszer
lentkezni a polgármesteri hivatalban.
stabilitásának biztonságosabbá tételén, s

Nem adják a szociális otthont

Mint ahogy az Ebesi Hírlap 2003. júliusi számában megírtuk, a megyei önkormányzat 30 férőhelyes hajléktalan otthonná kívánja átépíteni a Sarkadi tanyát, melyhez 200 millió forintos támogatást kért az
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól. Az ebesi képviselő-testület
nem támogatta a pályázat benyújtását, felértékeltette az épületet és tárgyalást kezdeményezett a megyével a Sarkadi tanyán
működő szociális otthon épületének megvásárlására. A megyei önkormányzat hatáAz Európai Uniós csatlakozási tárgyarozati javaslatában leszögezte, nem kíván- lások során Magyarország vállalta, hogy
ja értékesíteni a 15 millió forintot érő in- 2006 végéig az ivóvíz arzéntartalmát a
gatlant, mert nem tudja hol elhelyezni a je- szigorú uniós határérték alá szorítja. Már
megtörtént a régióban az ivóvíz összetelenleg az otthonban lévő 40 gondozottat.

Földhaszonbérleti díj

A mezőgazdaság rossz helyzete, az alacsony termésátlag miatt a képviselőtestület nem emelte a földhaszonbérleti díjat. A négyzetméterenkénti 3 forint összegű díjat október 15-ig lehet beﬁzetni a
polgáremesteri hivatal pénztárában.

Nyertes pályázat

A Vérvölgyi víztározó megvalósíthatósági pályázatának elkészítésre 3 millió
forintot nyert az önkormányzat a Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési programból,
melyhez több mint 5 millió forintot saját
költségvetéséből biztosít.

Öt kilométer járda

Júniusban 6 millió forint értékben tervezte meg a képviselő-testület a járdaépítést lakossági igényekre és képviselői javaslatokra. Az építkezés megkezdése után újabb kérések jelentkeztek az ebesiek részéről, melyek megvalósítását a testületi üléseken szavazták meg a képviselők. 18 millió forint
előirányzatot biztosított az önkormányzat a
járdaépítésre, melyből új járdák épültek és
régi betonjárdák újultak meg az aszfaltréteg
leterítésével. Mint Girgás Bélától, a községgondnokság ügyvezetőjétől megtudtuk, ez
öt kilométer megújult utat jelent. Az önkormányzat meghirdette versenyben a debreceni Debmut Rt. végezte el a munkát.

Csúcstechnológia a fogászati rendelőben
(Folytatás az 1. oldalról)

falu lakosainak biztosítjuk a minőségi gépeket, a minőségi környezetet és a minősékormányzattól, mely mögé felépítettük a gi szakmai munkát. Az önkormányzat sefogászatot. Az eredeti épület visszaépíté- gítő partnere a Targeton Kft. szolgáltatása
sére kötelezettségünk van, melyet 2004 fejlesztésében. Tavaly bevezettette az utcáőszére teljesítünk – ismertette dr. Bodnár ba a szennyvízelvezető csatornát, amely a
Sarolta. – Bebizonyosodott, hogy a 40 mil- fogászatnak létfontosságú. S az idén a jobb
lió forintból épült fogászat közös értékké megközelíthetőség miatt kiszélesítette a
vált a vállalkozás és a község számára. A járdát. Egyedül a parkolás jelent problémát.
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Önálló arculattal pozitív
jegyekkel

Érckövi Katalin

Az Arany János iskola igazgatói pályázatát 9 jelentkező
közül Érckövi Katalin, a debreceni Vörösmarty általános
iskola korábbi igazgatóhelyettese, magyar–orosz–német
szakos, s néprajzot is
tanító tanár nyerte.

Az igazgatónő pályázatában leírta,
önálló arculattal és pozitív jegyekkel
rendelkező iskolát törekszik megvalósítani, mely intézmény megfelel a szülők
elvárásainak, a gyerekek igényeinek és
a fenntartónak.
A tanév kezdetével nyugdíjba vonult
Fenyő Imre igazgatóhelyettes státuszára Bálintné Bagdi Ibolyát nevezte ki művészeti igazgatónak. Az általános iskolai igazgatóhelyettesi feladatokat Agócs
Attiláné látja el.
Mint az igazgatónő elmondta, munkás
éve lesz. A közoktatási törvény változása miatt át kell dolgozni a pedagógiai
programot, s az önkormányzat kérésére
a Szervezeti és Működési Szabályzatot.

Érckövi Katalin igényfelmérést végez a
szülők között, s személyes elbeszélgetést is tervez a szülők választott képviselőivel. Már megtartották az első szülői
értekezletet, s néhány osztály kivételével mindenhová eljutott, s a szülői kéréseknek megfelelően próbál változtatni az ebédeltetés rendjén, a kerékpárok
elhelyezésén. Igazgatói munkája mellett
kikapcsolódást jelent neki, hogy egy fél
osztályban németet tanít. Összeszokóban van a gyerekekkel, arra nagy hangsúlyt fektet, hogy tudja a gyermek nevét,
amely megkönnyíti munkáját.
Tervei szerint megmutatkozási lehetőséget biztosít minden művészeti tagozatos diáknak. Az idei tanévre beiratkozott
503 gyermek közül 315 a művészeti tagozatos, akik majd fellépnek az ünnepségeken, s karácsonykor a falu lakosságának
is koncertet adnak. A tagozatnak nemrég
vásároltak egy elektromos zongorát, de
teremhiánnyal küzdenek. A színjátszók és
a táncosok a Művelődési Házba járnak át
a csoportfoglalkozásokat megtartani.
Törekvése, hogy a társintézményekkel
és a civil szervezetekkel jó viszonyt alakítson ki.
(Cs. E.)

Hírek
Múzeum lesz a faluban

Kistérségi múzeumot szándékozik létrehozni a község képviselő-testülete. A
gyűjtőkörrel rendelkező múzeum idegenforgalmi látványosságként bemutatja a
helytörténeti gyűjteményt is. A régi pártházi iskolában létesítendő múzeum helyet
adhat Uzonyi Pál fafaragásainak, festményeinek, Virágh István helytörténeti gyűjteményének és Haja István hagyatékának. Jelenleg egy budapesti szakértő cég
készíti a megvalósíthatósági tanulmányt,
azaz összegezi, milyen feltételekkel alapítható meg a múzeum. A jövőre megnyíló intézmény 4 település Nyugat-hajdúsági Kistérségi Múzeuma lesz, hajdúszoboszlói, nagyhegyesi, hajdúszováti és ebesi hatáskörrel rendelkezik. E területen a későbbiek során elrendelt régészeti megelőző
feltárásokat saját hatáskörében, kedvező
áron végeztetheti el a múzeum. Jelenleg
csak a Déri Múzeum hivatott erre a megyében erre – ismertette Galgóczi Mihály
polgármester.

Audit vesz az önkormányzat

Hatmillió-hatszázezer forintért szolgálati autót vásárol az önkormányzat elsősorban a polgármester használatára, aki
eddig saját autójával szolgálta a közügyeket. A képviselőtestület több autókereskedés ajánlata közül választotta ki a
nagy árkedvezményt adó debreceni Körautóház Audi A4-es kombiját. A megvásárlandó autó biztonságos, műholdkövető berendezéssel rendelkezik. A kombi tíA debreceni Újkerti gyakorlat alapján pályázta meg az állást. pusú kocsi nagy csomagterének köszönKözösségi Ház volt – Nagy kihívást jelent az igazgatói állás, hetően majd akkor is jól használható, ha
munkatársa nyerte melyben szeretném magam kipróbál- a hivatal küldöttsége veszi igénybe utameg a polgármeste- ni – felelte kérdésünkre. Elsőként az au- zásai során.

Nagy kihívást jelent az igazgatói állás
ri hivatal által meghirdetett művelődési ház igazgatói
állást. Az öt jelölt
közül Kissné Vass
Rozáliát választotKissné Vass Rozália
ta a képviselő-testület, aki a falunapi rendezvénnyel
mutatkozott be a településen.
A nyíregyházi főiskolán művelődésszervező–PR kommunikációs menedzser szakon diplomázott ﬁatalasszony
több képesítést is szerzett felsőfokú tanulmányai előtt. Szövő végzettséget kapott a Magyar Művelődési Intézet égisze
alatt működő iskolában, majd a népi kismesterség és játszóház vezetési képzettséget is megszerezte, s közművelődési
szakemberképzésen vett részt. Párhuzamosan szerezte elméleti és gyakorlati tudását. Két évig egy idegen nyelvű könyvesboltban dolgozott, majd hét évig az
újkerti közösségi házban. Az ott szerzett

gusztus 19–20-i falunapot rendezte meg,
majd összeállította az őszi programot,
melyben helyt kaptak a tanfolyamok,
klubok, mozivetítések. Épít a tanulni vágyókra, nekik idegennyelv tanfolyamot
hirdetett, melyek végén nyelvvizsgát is
lehet tenni. – Az asszonyoknak ki kell
mozdulni otthonról – vélte, s hastánc
tanfolyamot szervezett. Meseszínházi
bérletes előadásokat akar megvalósítani,
mely során helybe jönnek a művészek.
Októbertől szombatonként is nyitva
lesz a ház, s családi programok lesznek
az érdeklődőknek. Kézműves játszóház,
délelőtti és esti táncház, origami klub,
hexa-sakk klub várja a családokat. A
Zsongvölgyi Hagyományőrző és Haditorna Egylet középkori táncokat tanít majd
az érdeklődőknek.
A népi kismesterségekhez való kötődését jelzi, hogy karácsonykor kézműves vásárt rendez, hogy a népművészek
tárgyai közül választhassanak ajándékot
a karácsonyfa alá az emberek.

Kilenc számítógépre pályáztak

Kilenc számítógépre pályázott az Arany
János általános iskola a Hírközlési Minisztériumhoz. A pályázat feltételeként biztosítani kellett, hogy az óvodások és az alsó tagozatosok is hozzájussanak a gépekhez, s
az iskolásoknak az informatika órán kívül
más tantárgyakba is beépítsék a számítógép használatot.

Babaház épül

Megkapta az önkormányzattól a piac és
az óvoda közötti 1100 négyzetméteres területet az óvoda. Munkatársai rendbe tették
a területet, felszedték a kerítést, eltakarították a kipusztult fákat, bokrokat, s kiegyenlítették a talajt. Egy babaházat készülnek
építeni, melynek már lefűrészeltették az
anyagát. Mögé sportudvar készül, rajta kerékpárút, felfestett jelekkel. Az óvodapedagógusok a biztonságos közlekedés alapjait tanítják meg a gyerekeknek a kis gyakorlópályán.
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Hírek
Játszóteret pályáztak

Két hónap múlva akár új játszóteret vehetnek birtokukba az ebesi gyerekek. A
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium
8 millió 976 ezer forintos játszótér építési
programján 7 millió 181 ezer forintot nyerhet az önkormányzat, a fennmaradó 1 millió
795 ezret önerőből biztosítja. Az 571 négyzetméter alapterületű játszóteret a művelődési ház udvarán állíttatja fel a polgármesteri hivatal, hogy eleget tegyen a pályázatban
kiírt körülkeríthetőség és bővíthetőség kívánalmainak. Az Európai Uniós kívánalmak- Mindannyian szoptatják csecsemőiket
nak megfelelő játszótér pályázati anyagát a
debreceni Pro-Regular Kft. készítette el.

Rákszűrés

Életet jelentő táplálék

Nőgyógyászati rákszűrés lesz az egészségházban október 1-jén, szerdán 12 óra 30 Családias ünnepséget tartottunk júperctől 15 óráig és november 13-án csü- lius 31-én, az egészségházban, az
törtökön 8–11 óráig. Rendel: dr. Szilvási anyatej ünnepén. Vendégünk volt
Ferenc szülész-nőgyógyász. A taj-számot Szarka Józsefné nyugdíjas védőnő és
minden szűrésre jelentkező hozza magával. dr. Schmitz Anna radiológus.

Véradás

Augusztus 1-je, az anyatej ünnepének

Véradás volt községükben augusztus 5- világnapja. Ezen a napon ismét megköén. Harminchárom véradó ment el önzet- szönjük az anyáknak, hogy szoptatják
lenül segíteni. Ebesnek 30–35 állandó vér- csecsemőiket és külön köszönjük azokadója van. Évente áprilisban, augusztusban nak is, akik más gyermekének is tudnak
és decemberben adhatnak vért a települé- adni ebből az utánozhatatlan, életet jesen az emberek. Köszöntésükre a decem- lentő táplálékból.
beri falugyűlésen kerül sor.
Ebesen most köszöntjük Tálas Enikőt,

aki az elmúlt években kétszer is, ﬁai születésekor fáradtságot és időt nem kímélAz Ebesi Katolikus Templomért Alapít- ve több kisbaba egészségét alapozta meg
Köszönet

vány hálásan köszöni közhasznú alapítványára befolyó adományaikat. 2002-ben a
beﬁzetett 1%-ból 48 972 forint érkezett
számlájukra. Ezt az összeget a toronyóra
javítására fordítják.

Hittan, gyertyagyújtás

Katolikus hittanra hívja a gyermekeket
Orosz Lőrinc plébános a templomba. Akik
meg vannak keresztelve, azokat azért, akik
nincsenek megkeresztelve, de vonzódnak a
katolikus valláshoz, azokat azért. November 2-án, az esti órákban az ebesi katolikus templom keresztjénél a hívők gyertyagyújtást végeznek halottaik emlékére, s lelki üdvösségükért imádkoznak. A gyertyagyújtásra várják a híveket.

A Tiszánál jártak a nyáron

Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány jóvoltából az idén is 42, tanulásban, sportban, diákönkormányzati munkában jeleskedő diák vehetett részt az egynapos Tiszaháti kiránduláson. Nyírbátorban a református
templomot, Túristvándiban a vízimalmot,
Tiszacsécsén Móricz szülőházát, Szatmárcsekén Kölcsey síremlékét, Tarpán a szárazmalmot nézték meg és Gergelyiugornyán
pancsoltak a sekély vízben.

Fotó: Heidumné Szarka Veronika

azzal, hogy felesleges anyatejét mások
rendelkezésére bocsátotta. A két gyermek mellett összesen 170 liter anyatejet adott. 2002-ben született Venter Kitti, akinek anyukája – természetesen saját
kislánya táplálása mellett – a mai napig 174 liter anyatejet adott. Meg kell
még említeni Sütő Éva Beatrixot, Bárczi
Ottónét, Lévainé Kovács Edinát. Tasnádi
Imrénét, Hermanné Vígh Katalint.
Jelenleg tejet ad más gyermekének
Hermanné Vígh Katalin, Truczkainé Kovács Edit lés Ignáczné Szoboszlai Szilvia. Köszönjük nekik a babák és a mamák nevében.
Heidumné Szarka Veronika
területi védőnő

Negyedszázada
a pályán
Szeptember elsején volt 25 éve, hogy
Heidumné Szarka Veronika elkezdte védőnői hivatása gyakorlását. A pályaválasztást
a családi háttér is
motiválhatta, hiszen
édesanyja, Szarka Józsefné 35 évet dolgozott védőnőként, eb- Heidumné Szarka
Veronika
ből 30 évet Ebesen.
Az egészségügyi főiskola elvégzése
után Heidumné hat évet a Békés megyei
Füzesgyarmaton dolgozott, 1984-ben, az
ebesi állás megüresedése óta áll a település alkalmazásában. Férje MÁV-alkalÓriásbébi született. Ignácz József és mazott, lányai gimnazisták.
Szoboszlai Szilvia Máté nevű kisﬁa 2003.
Aktívan részt vesz a falu közéletében,
augusztus 2-én 4800 grammal látta meg második ciklusát tölti a képviselő-testüa napvilágot. A baba és mamája egészsé- letben a falusiak bizalmát élvezve, emelgesek
Fotó: H. Sz. V. lett 30-szoros véradó.
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Derűlátóan tekint az uniós
csatlakozás elé
A tágas, világos bemutatóteremben
színes túrakenuk,
kajakok, horgászés sportcsónakok,
vízibiciklik keltik
fel a ﬁgyelmünket. Az udvaron
a vízijárművek
Györki Imre
s más negatív öntőformák sorakoznak az Omegaplast
Műanyagfeldolgozó és Forgalmazó Kft.
ebesi telephelyén.
1985-re vezetnek vissza a cégtulajdonos, Györki Imre sikeres vállalkozásának gyökerei. A vegyész végzettségű művezető állását otthagyva gmk-zni
kezdett. Először a Mezőgépnek gyártott burkolatokat, a Lehel Hűtőgépgyárnak csepptálcákat, s Trabant-alkatrészeket, majd komplett karosszériát. Később
bt.-t, majd a ﬁával együtt kft.-t alapított. 1993-ban megvásárolta és teljesen
felújíttatta a Vörös Csillag szövetkezet
asztalosüzemét. A 2000 négyzetméteres műhelyben munkacsarnokot, szociális blokkokat, raktárat, s irodát alakított
ki. Jelenleg 16 alkalmazottja van, köztük
ebesi dolgozók.
Üvegszálas poliészterből és műgyantából készítenek mezőgazdasági tartályt,
kamion pótkocsira való tűzoltókészülék
tartó dobozt, kajakot, kenut, csónakot,
vízibiciklit, mosogatómedencét, s vállalnak egyedi megrendelés alapján készülő

termékeket is. A kezdetekkor a nulláról
indultak, maguk állították elő a gyártószerszámokat.– Fából, fémből, gipszből,
melyiket miből lehetett – mondta a cégvezető. – Ma is elkészítjük vagy elkészíttetjük a formát az egyedi megrendeléshez. Jelenleg a fővárosi metró sínjei
közé gyártunk környezetvédelmi tálcákat. 2600 négyzetméternyit kell elkészítenünk október végére.
Fiával, Györki Attilával osztoznak a
munkaszervezésen, anyagellátáson, cégvezetésen. A kft. éves forgalmának árbevétele 80–100 millió forint. A pénz
egy részét visszaforgatják a termelésbe.
1999-ben 23 millió forintos gépet vásároltak a Gazdasági Minisztérium kamattámogatásával. Az idén 50-60 millió forintot akarnak gépekre költeni. – Lépni
kell, csak úgy lehet megmaradni a piacon – mondta Györki Imre. – A termelékenység és a minőség szempontjából
többet és jobbat lehet gyártani géppel,
mint kézzel. Nem érdemes felújítani a
régieket, inkább újat kell venni. Úgymint festőberendezést, szálszóró és injektáló gépet, többet is belőlük.
A vállalkozás biztosan áll a lábán, s
Györki Imre derűlátóan tekint az Európai Uniós csatlakozás elé. Mint mondta,
ha exportáló partnereik megmaradnak a
piacon, akkor ők is. Üzemében már teljesítette az Európai Unió által megkövetelt
környezetvédelmi előírásokat, de munkavédelemre még kell költenie.
Császi Erzsébet

Hírek
Polickai delegáció

Ötfős polickai delegáció érkezik a településre október 4-én. Miroslav Popelka
polgármester és képviselőtársai megismerkednek Ebessel és részt vesznek a református templom felszentelésének 6. évfordulójára rendezett ünnepségen. A testvértelepülési szerződés aláírására a jövő
évben kerül sor a csehországi Polickán.
Az ünnepségre Galgóczi Mihály polgármester és a testület tagjait hívták meg.
Csehországban műsort ad a Forgórózsa
Citerazenekar.

Budapesti kirándulás

Az Országháza és a Nemzeti Színházat
tekintik meg a község nyugdíjasai az október 6-i fővárosi kiránduláson. Az Ebesi
Idős Emberekért Alapítvány elnöke, Huszovics Péterné egynapos kirándulást szervez,
mely autóbusz költségéhez 50 ezer forinttal járult hozzá a képviselő-testület.

Ruhaosztó akciók

Az Ebesi Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatja a település
lakosságát, hogy az ingyenes ruhaosztó akciókat a következő időpontokban rendezi
meg: 2003. október 17., november 21., december 19. A szolgálat címe: Ebes, Rákóczi u. 13. Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30–
16.00, kedd 7.30–16.00, szerda 7.30–16.00,
csütörtök: 7.30–18.00, péntek: 7.30–14.00.

Falugyűlés

December 1-jén, hétfőn, 18 órakor falugyűlést tartunk a művelődési ház nagytermében. Minden ebesi embert szeretettel
vár a képviselő-testület.

Kerti partin gyűlt
a homokozó ára

Györki Attila irányításával készül a mezőgazdasági tartály

Fotó: Varga Imre

A tavalyi 2 millió 355 ezer forintos
pénzmaradványból gazdálkodva az óvoda vezetése a csapadékvíz elvezetésére
szikkasztót épített és kicserélte e csatornát.
Három csoportszobában felcsiszoltatta a
parkettát, felújíttatta a gyermekmosdót,
meszeltette a konyhát, s festette a csöveket,
valamint konyhai gépet vásárolt. Kicserélt
három ablakot, kijavíttatta a homlokzatot és a lábazatot. A munkálatok kiﬁzetése után megmaradt pénzt akkreditált továbbképzésekre és szakkönyvvásárlásra
kell fordítniuk. Szeptember 26-án családi
kerti partit rendezett, mely bevételéből új
homokozót építtet – tudtuk meg Czeglédiné Herczeg Ildikó megbízott óvodavezetőtől, aki hozzátette, a homokozó kialakításánál is számítanak a szülők segítségére.
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Internet az
iskolában
Az önkormányzat Phare pályázatot
adott be az Oktatási Minisztériumhoz
az iskolaszárny felújítására, a könyvtár földszintre költöztetésére, s információs technológiai berendezések vásárlására.
Az Információs technológia az általános iskolákban című pályázatra csaknem 250 ezer euróra (64 millió forintra) lehet pályázni, melyből 10 százalék
önerőt saját költségvetésből kell biztosítani. A támogatás 40 százaléka az iskola átalakítására fordítható, azaz olyan
felújításokra, mely az informatikai berendezések műszaki fogadását lehetővé teszik. Így a szárny megközelítésének függetlenítését, információs terem
kialakítását, új nyílászárók beépítését,
villanyszerelési munkálatok elvégzését,
belső hálózat szerelését.
Az összeg 60 százaléka az információs technológiai berendezésék előírásszerű megvásárlására költhető, mint számítógép, kivetítő, digitális kamera, s
gyors szélessávú internethez való hozzáférési lehetőség kialakítása – tudtuk meg
Agócs Attiláné alpolgármestertől, aki elmondta, megtudta, nem nyert az önkormányzat iskolafelújítási nagy projekt,
ezért a tervet részleteiben kívánja a testület megvalósítani.

2003. szeptember

Kipróbálhattuk a sziklamászást
Nagy izgalommal vártuk a június 29ét. Ekkor indultunk a 7 napos csehországi kirándulásra. Délután 5 órára értünk
Polickára, a dombos, erdős kisvárosba.
Szívélyes fogadtatásban volt részünk, az
ottaniak köszöntő beszédet mondtak és
látszott, hogy már nagyon vártak minket. A helyi iskolában voltunk elszállásolva. Ez az iskola nagyobb, mint a miénk,
hatalmas tornaterme és jól felszerelt tantermei vannak. Szegény cseh diákok még
mindig tanultak, de ez nekünk csak jó
volt, mert így volt rá lehetőségünk, hogy
beüljünk az órákra. Én egy matematika és
egy angol órán voltam. Szerintem mi magasabb szinten tanuljuk mindkét tantárgyat. Ellátogattunk Prágába, a fővárosba.
Megcsodálhattuk az óváros régi épületeit,
templomait. Kipróbálhattuk a sziklamá-

szást, tutajozást, a polickai uszodában a
trambulinról ugrálást. Ezek mind élményt
jelenttetek sokunk számára.
Számomra a legnagyobb élményt a
polickai színház látogatása jelentette.
Amikor az igazgató bácsi körbe vezetett bennünket, megláttam egy új fekete zongorát. Az igazgató bácsi felajánlotta, hogy játsszunk rajta. Pacsmag Odettel
kihasználtuk az alkalmat. Egy hét elteltével újra útra keltünk és egy hosszú utazás után jó volt meglátni az itthoni iskolát, az ismerős arcokat, helyeket. Sok
felejthetetlen élményben volt részünk.
Köszönjük kísérő tanárainknak a gondoskodást, hiszen mindenki egészségesen és jókedvűen ért haza.
Salánki Eszter
Arany János iskola, 5. oszt. tan.

Kirándultak, úszni tanultak az ovisok
Zene, móka, kacagás, Ész, erő, akarat,
Ügyes kezek hete, Mozdulj rá! Mese, mese, mátka címmel tartottak az óvodapedagógusok vidám, mozgalmas foglalkozásokat a nyáron hétről-hétre a gyerekeknek.
110 000 forintot nyert az óvoda a környezetvédelmi minisztériumtól, melyet kerékpárokra, távcsövekre, nagyítókra, atlaszokra költöttek, s kirándulásaikon vették
jó hasznát a gyerekek. Hatvan gyermeket a vízhez szoktató program keretében

négy héten át hordott át Hajdúszoboszlóra
Czeglédiné Herczeg Ildikó megbízott vezető óvónő és Kovácsné Jóni Anna. Vitték
magukkal a megyei önkormányzattól nyert
200 ezer forinton vásárolt vízhez szoktató
eszközöket. Kihasználták a gyermekek ingyenes utazási lehetőséget, a Volán járat
befordult értük, s Szoboszlón megkapták
a helybelieknek szóló kedvezményes belépőjegyet. A negyedik éve tartó programon most is több gyerek tanult meg úszni.

Jövőre magisztrátus lesz Nagy Ferenc
A Bécsi Zeneakadémia Koncert Osztályán szerezte második diplomáját az
ebesi Nagy Ferenc. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola utáni továbbtanulását az motiválta, hogy hazai egyetemen nem volt gitár szak.

Nagy Ferenc az ebesi templomokban is
játszik

Először zongorázni tanult az ebesi
Kiss Lívia tanárnőtől, de mivel megtetszett neki, hogy Reschofsky György gitározott az ének órákon, beiratkozott a
debreceni Helyőrségi Művelődési Otthon gitár tanfolyamára, majd a Simonfy
zeneiskolába, ahol Bálint Ádám tanította
klasszikus gitáron.
A főiskola után a hajdúhadházi művészeti középiskolában tanította gitározni a gyerekeket, majd Győrben dolgozott.
Onnan járt át a magyaroknak ingyenes tanulási lehetőséget adó Akadémiára, ahol
számos hazai zenész tanul. Az Akadémia népszerűségének magyarázata, hogy
magasabb fokú zenei képzést ad, mint a
hazai zenei felsőoktatási intézmények.

Magyarországi tanári, bécsi művészdiplomája megszerzése után jövő januárban
a magisztrátus címet is megkapja, azután
már csak a doktorátusi képzés van hátra.
A magisztrátusi oklevélhez kétrészes diploma koncertet kell adnia, s diplomamunkát írnia. A feltételek teljesítéséhez konzíliumra jár, historikus zenei gyakorlaton,
újzene órán (napjaink komolyzenéje), s
historikus táncórákon vesz részt.
Főfoglalkozásként tanít a győri zeneiskolában. Alkalomadtán játszik a helyi
színházban, s tagja a Friends Big Band
nevű zenekarnak, mellyel az ország egész
területén dzsesszt játszanak. Háziszerzője
a Prohászka Diákszínjátszó Körnek, s nevéhez fűződik a katolikus iskola középkori misztériumjátékához, a Keresztút című
darabhoz és a Hamlet paródiához írt zene.
Az utánunk jövő generációnak neveli a
közönséget. Vallja, a zene nemzetközi
nyelv, van nyelvtana, irodalma, helyesírása, meg lehet érteni, s tanítani.
(Cs. E.)
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Kedves ebesi
nyugdíjasok!
Október az idősek hónapja. Ez
alkalomból tisztelettel köszöntjük önöket, s családtagjaikkal
együtt szeretettel meghívjuk
rendezvényeinkre.

Együtt a négy generáció

Fotó: Varga Imre

Tizenhárom gyermeket neveltek
Tizenhárom gyermeke, 28 unokája és
3 dédunokája köszöntötte Kapusi Sándort és Kapusi Sándornét augusztusi aranylakodalmukon. A gyerekek titokban szervezték meg az ünnepséget,
mely bensőséges perceit megkönnyezték, majd a 70 személyes sátoros lagziban mulattak hajnalig.
Sanyi bácsi és Eta néni már gyermekkorukban ismerték egymást, mert közel laktak
egymáshoz a tanyákon. A téeszben dolgoztak, majd összeházasodtak. Mint mondták,
akkoriban még nem voltak a családtervezésnek olyan korszerű módszerei, mint
napjainkban, egymás után születtek a gyerekek. Sándor ma 49 éves, Imre 48, János
47, Eta 45, István 42, Margit 40, József 38,
Gábor 36, Antal 35, az ikrek: Katalin és Erzsébet 34, András 32, László 31 éves. Jószágokat tartottak a tanyán, tehenet, sertést,
melyeknek leadták a szaporulatát. Baromﬁt neveltek, művelték a háztájit, s konyhakertben gazdálkodtak. – Volt hús, zöldség,
gyümölcs bőven. Mindent megkaptunk,
amire szükségünk volt úgy, mintha csak
ketten lettünk volna testvérek – emlékezik vissza Margit. – Nekünk volt az első
akkumulátoros tévénk a tanyán. Kirándulni, s nyaralni is elvittek bennünket apránként a szüleink. Szállodában laktunk.
Jókedvűen éltünk, sokat nevettünk. Megtanultunk dolgozni, melynek köszönhetjük, hogy mindannyiunknak van munkája,
otthona, autója. – Szigorúan fogtam a gyerekeket – rímelnek rá Sanyi bácsi szavai. –

Megmondtam, hogy a diszkóból mikor kell
hazajönniük. Nagy korukban már nem kötöttem időponthoz, de tudták, hogy reggel
dolgozni kell a háztájiban. Együtt műveltük a kis gazdaságot, s volt hogy 14 hold
répát egyeltünk a téeszben. Megtanítottam
dolgozni őket, hogy sehol se valljanak szégyent. Amikor felcseperedtek, az édesanyjuk elment dolgozni a téeszbe, ahol 25 évet
töltött munkával, s kiváló dolgozó volt. A
nagyobbak tanították a kisebbeket, főztek,
takarítottak. Tudták, hogy egy vacsorához
6 csirkét kell megkopasztani. A szülőknek
jutott idejük magukra is. Tanyást hívtak a
gyerekekhez és moziba mentek.
1975-ben költöztek be a faluba, ahol
Portörő János tanácselnök segítette a családot. Házhelyet kaptak, s egy házat lebontásra és százezer forint hitelt. A többit maguk teremtették elő. Háromszobás
házat építettek. Összetartó a családunk –
mondta Margit. – Amikor már felnőttünk
és megházasodtunk, 3 éven belül 5 ház
épült a családban, s kalákában segítettünk.
A gyerekek hetente többször is megfordulnak szüleiknél, segítenek, amiben kell.
Nemrég kényelmesebbé tették a házat.
Sanyi bácsiék még pár éve is eljártak
napszámba, s a pénzből bevezették a gázt.
A gyerekek titokban szervezték meg az
aranylakodalmat. A Dunántúlon élő testvéreknek is megvolt a maguk feladata. Jól
sikerült a lagzi, a zenész reggel ötkor ment
el, de a vendégsereg még tovább mulatott.
A nagycsalád minden tagja ott volt, szám
szerint 68-an.
Cs. E.

2003. október 1., szerda 14 óra,
Idősek Klubja
Köszöntjük kedves nyugdíjasainkat az Idősek Világnapja alkalmából. Fellépnek: az Arany János Általános, Művészeti Iskola és Könyvtár
tanulói. Műsoruk: néptánc, mesemondás, zenés összeállítás
2003. október 9., csütörtök 14 óra,
Idősek Klubja
Konyári Ferenc, a debreceni Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
munkatársa előadása. A nyugdíjakkal, nyugdíjazással kapcsolatos tudnivalókról, a méltányossági
nyugdíjemelésről szóló tájékoztatás után kérdéseket lehet feltenni a
szakembernek.
2003. október 13., hétfő 15 óra,
Művelődési Ház
Teadélután. Dr. Kovács Gitta
mentálhigiénés szakember előadása, majd beszélgetés következik
az előadóval a lelki problémákról, a magányról 16 órától. Dajka
György nóta és hegedű műsora. A
jelenlévőket teával és pogácsával
vendégeljük meg
2003. október 21., kedd 14 óra,
Idősek Klubja
Ifj. dr. Szerze Péter háziorvos
előadása az időskori egészségügyi
problémákról, a helyes táplálkozásról, a megfelelő gyógyszerszedésről. Az előadás után kérdéseket
lehet feltenni az orvosnak.
Erdei Andrásné
Idősek Klubja vezetője

Hálaadás a református templomért
Az október református templomunk és
gyülekezetünk számára az ünnepek ideje. 1997. október 5-én szenteltük fel Isten nevében a szent hajlékot. A 6 éves
évfordulóról ebben az évben is megemlékezünk. Október 4-én, szombaton 17
órától ünnepi koncertet tartunk, melyen

közreműködik a Debreceni Református
Kollégium Kántusa. Október 5-én, vasárnap 9 óra 45-kor ünnepi istentiszteleten adunk hálát a templom áldásaiért. A
meghirdetett Biblia-iskola következő alkalma október 11-én, szombaton 16 órától lesz. Ide is bármikor be lehet kapcso-

lódni. Október 26-án, vasárnap délelőtt
9 óra 45-től „Új borért” hálaadó istentiszteletet tartunk úrvacsorával.
Mindezekre az alkalmakra szeretettel
hívjuk és várjuk a kedves testvéreket.
Az Egyházközség Presbitériuma
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Szponzorokat keres a csapat
Az idén egymillió forintos plusztámogatást szavazott meg a képviselő-testület a Községi Sportkörnek. Az önkormányzat a pályafelújításhoz szükséges
anyag árát adta, a munkát a futballisták és a szurkolók végezték el társadalmi munkában. Hegesztettek, festettek,
betonoztak a nyáron.
– Újra cseréltük a korlátokat a pálya
körül és az öltözőhöz vezető úton, két
fedett kispadot készítetünk, kutat fúrtunk, szivattyút és öntözőberendezést
vásároltunk, kijavítottuk az épület omladozó falát – sorolta Kelemen Tamás, a
SE elnöke. – A felújítás során pluszköltségek merültek fel, s számos egyéb, előre nem tervezett kiadásuk is akadt, mely
miatt a sportkör 400 000 forint rendkívüli támogatást igényelt az önkormányzat-

tól, s kérte a pálya felének kivilágítását.
A szeptember 11-i testületi ülésen megtudtuk, a sportkör feladatul kapta, hogy
december 31-ig nyerjenek meg szponzorokat ügyüknek. S akkor minden, a támogatóktól szerzett 1 forintot 2 forinttal
egészít ki az önkormányzat, de pótlása
nem haladhatja meg a 270 ezer forintot.
A pálya megvilágításának kiépítését egy
későbbi időpontra halasztotta a képviselő-testület, s a munkához pályázati pénzt
akar igénybe venni. Addig is az esti órákban a MÁV villamos alállomásán és az
iskola udvarán edzhet a csapat.
Kelemen Tamás várja a támogatók felajánlásait. Az elnök elmondta, továbbra
is a dobogó felső fokára való jutás a céljuk. A múlt idény végén a felnőtt csapathoz szerződött három ﬁatal miatt türelmesek, s építik a csapatot.

Szinkronautózás
Második raliversenyét rendezte meg
augusztus 16-án az Ebesi Autó-Motor
Sportegyesület. 45 autón 48-an versenyeztek szinkronautózásban. A verseny
a májusinál kevesebb, de annál lelkesebb nézőt vonzott.
A legjobb ralisok

Junior (10–14 évesek): 1. Ifj. Farkas
Csaba, 2. ifj. Fodor Zoltán, 3. Mészáros
Gábor. Keleti autó 1000 köbcentiméterig:
1. Borsos Zolt, 2. Farkas Lajos, 3. Lisztes
Imre. Keleti autó 1000–1600 köbcentiméterig: 1. Abai Csaba, 2. Mózes Sándor, 3.
Zoltai Sándor. Nyugati autó 1600 köbcentiméterig: 1. Gazdag Ákos, 2. Fodor Zoltán, 3. Sánta Zsolt. Nyugati autó 1600 köbcentiméter felett: 1. Manzák Sándor, 2.
Győrﬁ Attila, 3. Balázs Tamás. Összkerékmeghajtású autó: 1. Gazdag Ákos, 2. Manzák Sándor, 3. Abai Csaba.

Haditorna versenyre járnak a
zsongvölgyi hagyományőrző vitézek
Címerükön a talpas keresztet 3 aranyszínű Anjou-liliom veszi körbe. A kereszt és a liliom a középkort jelképezi,
a hármas szám pedig jellegzetes „mesebeli” szám. A marcona vitézek és bájos hölgyek mintha a középkor titokzatos világából lépnének elénk, de a
hétköznapokon ők is olyanok, mint
más ﬁatalok. Vagy mégsem?
A Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet 1997-ben alakult. A jelenleg
20 főből álló csapat fele ebesi, a többiek
Hajdúszováton és Debrecenben laknak. A
tagság fele még középiskolás és az erősebbik nem képviselői többségben vannak. A
közös célt, amely összetartja őket, a csapat egyik alapítója és kapitánya, Horváth
Sándor Cornaille így fogalmazza meg: –
Szeretnénk az emberekkel megismertetni a középkor kultúráját. Szerepléseinkkel
Ebes nevét az egész országban, sőt a határainkon túl is ismertté akarjuk tenni.
A ruhákat, bőrbocskorokat eleinte a
családtagok segítségével varrták, de manapság már készítőtől vásárolják az általuk tervezett viseleteket, a kardokat,
íjakat. A felszerelések a tagok magántulajdonában vannak, melyek beszerzése
jelentős anyagi ráfordítást igényel, ezért

Haditornászok felvonulása Egerben
például egyetlen embernek van számszeríja. Egy öltözet ruha 20 000–25 0000 forintba kerül és a fegyverekhez is hasonló
árakon lehet hozzájutni.
Ha valaki szombat délután betér a művelődési házba, valódi csatatéren találja
magát. Ilyenkor próbálnak a fellépésre.
A fegyverforgatók még hetente 1-2 alkalommal edzenek, gyakorolják a fogásokat. Nagyobb fellépések előtt akár hetente háromszor is együtt próbál a csapat,
mégis úgy érzik, ez is kevés. A művelődési ház használatáért évente egyszer bemutatót, játszóházat tartanak.

A játszóházat pályázati pénzből és az
önkormányzat támogatásával igyekeztek megvalósítani. Visszatérő szereplői a
Nemzetközi Visegrádi Palotajátékoknak
és az Egri Csoportok Közötti Haditorna
Versenynek. Szívesen emlékeznek egy
régebbi sikere, amikor a Diósgyőri Haditorna Versenyen 3. helyezést értek el.
– Óriási élmény volt, amikor először
szerepeltem Visegrádon és több ezer ember előtt ketten harcoltunk – meséli Kovács Sándor középiskolás. – A csapatban töltött másfél év alatt sokat változtam.
Udvariasabb, fegyelmezettebb lettem.
Mivel fegyverekkel bánunk, vigyázni kell
egymásra s ez felelősségérzetet követel.
Szatmári Gábor matematika tagozatos gimnáziumban tanul. A komoly ﬁút
barátai hívták a csapatba. – A középkori zene már az énekórákon is megtetszett,
de a harcolást is szeretem. A szabadidőm
hasznos eltöltése, a jó társaság, a fegyverek, szereplések mind vonzók számomra
– mondja Gábor.
További információkért a kapitányhoz
fordulhatnak a 06-30/943-1267-es telefonszámon vagy személyesen a Művelődési Házban érdeklődhetnek.
Tóthné Leiter Júlia
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