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Karácsony

Szilágyi Imre graﬁkája

Áldott, békés karácsonyt és
sikerekben gazdag boldog
új évet kíván minden ebesi
lakosnak az önkormányzat

lesz a nyertesek kiválasztása is.

A Széchenyi téren,
a falufenyőnél
várják az ünnepet
az óvodások
Fotó: Kovács Brigitta

Gárdonyi Géza

Fel nagy örömre!
Fel nagy örömre! ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény,
Isteni Kisded Szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd csak örömmel Istenedet.
Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
Bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma, koldusi hely,
Rá meleget a marha lehel.
Egyszerű pásztor, térdeden állj!
Mert ez az égi s földi király.
Glória zeng Betlehem mezején,
Éjet elűzi mennyei fény;
Angyali rendek hirdetik őt,
Az egyedül szent Üdvözítőt.
Egyszerű pásztor, arcra borulj,
Lélekben éledj és megújulj!

Felajánlásokat várnak a múzeumba
Kistérségi múzeum létrehozását szavazta meg a képviselő-testület, mely
intézménynek jelenleg a működési engedélyére vár az önkormányzat. Jelentős
lakossági felajánlások érkeztek a leendő
múzeum gyűjteményébe.
A 2004. januárjában, februárjában berendezendő múzeum gyűjteményének alapját
Uzonyi Pál özvegye tette le, férje festményeinek, fafaragásainak, verseinek adományozásával. Haja István lányai szintén a
múzeumnak ajánlották fel édesapjuk helytörténeti gyűjteményét. Virág István örömmel vette a képviselő-testület megkeresését,
s egész régészeti, néprajzi gyűjteményét felajánlotta kiállításra, számos darabját pedig
ajándékba adta. Az adományozók és hoz-

zátartozóik iránti köszönetét az alkotó, s
a gyűjtők iránti tiszteletét azzal fejezi ki
a képviselő-testület, hogy termet nevez el
róluk a múzeumban. A képviselő-testület
kéri a lakosságot, hogy szintén ajánlják fel
a múzeumnak a néprajzi, a régészeti, s a
helytörténeti gyűjteménybe való tárgyaikat.
Aki önzetlenül jelentős kollekcióval gazdagítja a község szellemi és tárgyi emlékeit
megőrizni hivatott múzeumot, arról termet
nevez el az önkormányzat.
A felajánlásokról Kissné Vass Rozáliát, a Művelődési Ház igazgatóját lehet
értesíteni a 366-217-es telefonszámon.
Az önkormányzat gondoskodik a gyűjtemény elszállításáról – tudtuk meg Galgóczi Mihály polgármestertől.
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Tíz éve szolgál a lelkipásztor

Az ebesi református templomban
végzett tíz éves papi szolgálata alkalmából köszöntötték a hívek Bukáné
Zakar Zsuzsa lelkipásztort. A templom felszentelésének 6. évfordulóján
rendezett októberi hálaadó ünnepi
koncert után, az Arany Oroszlán Étteremben rendezett fogadáson Galgóczi
Mihály polgármester köszönte meg
az ebesi származású lelkész áldozatos munkáját.

Épül a logisztikai
központ

A Déri Múzeum december 2. hetében fejezte be az idei ásatásokat az
építkezési területen. A régészetileg
feltárt helyeken nagy erőkkel folyik
a logisztikai központ építése. Már
kinőttek a földből a Kerekes Kft. raktáráruházának alapjai, a leendő épület bejárati részén építik a betonszerkezetet. A tervek szerint 2004. nyarán adják át a Privát üzletlánc logisztikai centrumát.

Megújul a „kisiskola”

December közepén kezdte meg az
ebei Kassok Bt. a „kisiskola” felújítását. A munkálatok a tető új ácsolatát,
cseréptető felrakását, az épület teljes
külső-belső felújítását, épületgépészeti átalakítását foglalják magukban.
A jövő év elejére adják át a megszépült épületet – tudtuk meg a polgármestertől.

2003. december

Emelkedik a
szemétszállítás díja
Az önkormányzat 1999-ben a debreceni telephelyű A. K. S. D. Kft.-t bízta meg a kommunális eredetű hulladék
elszállításával, mely ötéves szerződés
2003 végén lejár, de törvényességi okokból ez év elején új szerződést kötöttünk
a céggel. Mivel nem lehetett elkerülni
az áremelkedést, 2004. január 1-jétől
növekszik a szemétszállítás díja.
A szolgáltatás szervezésénél arra törekedtünk, hogy a megrendelő csak azért
a szolgáltatásért ﬁzessen, amit igénybe
vesz. A díjemelkedéssel bővül a mennyiségi választék. A jövőben 60 literes kuka
is igényelhető, aminek kisebb az elszállítási díja, s havi egy zsák használatára
csökken a minimális szolgáltatás díja is.
A tényleges költségeken alapuló díjﬁzetés
eredménye, hogy 2004 januárjától nem
lesz különbség a gazdálkodó szervezetek

és a magánszemélyek által ﬁzetendő ár
között. Kevesebb lehet a költség, ha majd
szelektív hulladékgyűjtő szigetet helyez
el áprilistól az A. K. S. D. a piac vagy az
Arany Oroszlán Étterem és Panzió parkolójában. Aki ott helyezi el a háztartási hulladékát, annak otthonra kisebb szemetes
edényre lesz szüksége.
A szemétszállítást az A.K.S.D. végzi, az ügyfélszolgálati irodát (Rákóczi u.
12.) a községgondnokság működteti és
beszedi a pénzt is. A decemberi számla
beszedése alkalmával ügyfeleinket azzal
a kérdéssel keressük meg, hogy kívánnak-e változtatni a jelenlegi szolgáltatási formán, azaz kicserélik-e a 120 literes
kukájukat 60 literesre. Az igények szerint
szerezzük be az edényeket.
Girgás Béla
Községgondnokság ügyvezetője

A 2004. január 1-jétől ﬁzetendő díjak:
60 literes gyűjtőedény havi (bruttó) díja:

696,00 Ft

120 literes gyűjtőedény havi bruttó díja:

1 100,00 Ft

240 literes gyűjtőedény havi (bruttó) díja:

2 064,80 Ft

770 literes gyűjtőedény havi (bruttó) díja

6 198,80 Ft

1100 literes gyűjtőedény havi bruttó díja:

8 772,80 Ft

4300 literes gyűjtőedény havi (bruttó) díja

33 732,80 Ft

1 db ﬁzető zsák (bruttó) díja

153,00 Ft

Növekedett
a gépjárműadó

Ebes Község Polgármesteri Hivatal jegyzője tájékoztatja a lakosságot, hogy a gépjárműadóról szóló
1991. évi LXXII. törvény módosítása következtében a gépjárműadó
mértéke 2004-től a személygépjármű
minden megkezdett 100 kilogrammja
után 1200 forint lesz.

Óvodai vizsgálódás

Fotó: Kovács Brigitta

A képviselő-testület ismertelen
tettes ellen tett feljelentést az óvodai
csalás gyanúja miatt. Az egyik érintettet, H.Z-nét jóhiszeműség miatt
felmentették, míg Sz. S.-nével és
K.S.-nével szemben az ügyész hűtlen kezelés miatt vádat emelt. Az
óvoda jótékonysági báljának bevétele ügyében a rendőrség tovább vizsgálódik. Továbbá folyik egy 5 évet
átfogó belső ellenőrzés, amit a polgármesteri hivatal rendelt el a rendőrség kérésére.

Tízezer literes föld fölötti mobil rendszerű üzemanyagtartályt állított fel telephelyén
az Ebesi Mezőgazdasági Szövetkezet. A 4 millió forintos beruházásra 876 ezer forint
támogatást nyertek pályázat útján a szakminisztériumtól, a többit saját forrásból ﬁnanszírozták. Haveza István üzemanyagkút kezelő bemutatja az új tartályt
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Arccal Európa felé!
Nem nyert a község 1,3 milliárd forintos beruházást kérő Európai Uniós Phare-pályázata, melyet, mint az
Ebesi Hírlap 2003. szeptemberi számában megírtunk, a település infrastruktúrájának fejlesztésére írt az önkormányzat.
De ennek ellenére a tervek nem pihennek az írósztal ﬁókban. Részekre bontva
vagy egészben beadásra várnak a jövőre
megjelenő pályázatokra. Megvalósításra
vár az önkormányzat által kidolgozott fejlesztési koncepció. Az unióban azokat a
pályázatokat bírálják el kedvezően, amelyek minél összetettebb fejlesztést akarnak megvalósítani – ismertette a polgármester. Komplex tervünk érinti a település
központjának átépítését, a volt pártház és
a községgondnokság épületeinek felújítását, sétányok létrehozását, s az odavezető

Hírek

utak (Kossuth utca, Ady Endre utca) átépítését, a 4-es főútvonali csomópont kiépítését, a Simon dűlő utak és az iparterület
útjának kiépítését. A pályázatot az önkormányzat, a községgondnokság és a Hajdú-Bihar Megyei Közúti Közhasznú Társaság által létrehozott konzorcium adta be.
Pályázatainkkal a magyar állam, s az Európai Unió által kiírt pályázatokon is próbálkozunk, mindig az adott pályázathoz igazítva programunkat. Az iskolafelújításra
kiírt 70 millió forintos Phare-pályázat eredménynek elbírálását a közeljövőben várjuk.
Jelenleg a megbontva beadott pályázatunkra várjuk a választ, amely korszerű számítógépes terem létrehozását, az informatikai
elemek megvásárlását, a termek kiszolgálásához szükséges szociális blokkok rendbetételét tűzte ki célul. Az iskolafelújítási
nagy projektet jövőre a magyar államhoz
ismét beadjuk.

Hasonló problémákkal küzdenek
A polickai testvértelepülés küldöttsége is részt vett a református templom
felszentelésének hatodik évfordulójára rendezett októberi ünnepi istentiszteleten. A csehországi partnertelepülésről érkezett vendégek bejárták a
falut, s felkeresték az önkormányzati intézményeket. Miroslav Popelkát,
Policka polgármesterét benyomásairól kérdeztük.
– Tetszik az új épületekkel büszkélkedő település, s Galgóczi Mihály polgármester új tervei – mondta Miroslav
Popelka. – Úgy tapasztalom, hogy hasonló gondjai vannak a két településnek. Itt
is, ott is építkezni kellene, mert szűkösek
az iskolák, az óvodák. Mi jövőre tervezzük az iskola felújítását, melyre 25 millió koronát (több mint 210 millió forint)
kaptunk a minisztériumtól, de jövőre még
többet szeretnénk kérni. 16 millió koronából (136 millió forint) bővítjük a polgármesteri hivatalt, s szeretnénk a téli
stadiont fedetté tenni, s korcsolyapályát
építeni. 17 millió koronáért (144 millió
forint) szolgálati lakásokat építünk, illetve telket osztunk, szociális lakásokat építünk vagy segítünk a házak felépítésénél.
Felújítjuk Martinu Bohuslav zeneszerző
emlékművét, s zenei fesztiválokat rendezünk többek között 5-5-5 néven, mely azt
jelképezi, hogy 555 méterrel a tengerszint
fölött van a településünk. Évente 5 millió koronát (45 millió forintot) adunk ki
rendezvényekre.
– Milyen iskolákban tanulhatnak az ön
városában a gyermekek, ﬁatalok?

– Összesen 2000 tanuló jár az általános
iskolába, a gimnáziumba, a mezőgazdasági és az élelmiszeripari iskoláinkba.
– Vajon találnak-e munkahelyet? Milyenek a polickaiak elhelyezkedési esélye?
Hány százalékos a munkanélküliség a tízezer lakosú kisvárosban?
– A legnagyobb munkalehetőséget az
550 főt foglalkoztató húskombinát adja.
Szintén biztos munkahely a gépipari vállalat, mely másfél milliárd koronát forgalmaz évente, s a tejipari vállalat, mely
1 milliárd koronát. Számos helyen találhatnak maguknak állást az emberek, de
tudni kell, hogy városunkban 9 százalékos a munkanélküliség. Azon dolgozunk, hogy kibővítsük a munkalehetőségeket, s bízunk benne, hogy sokkal több
munkahely lesz, ha belépünk az Európai Unióba. A nyitott kapuk miatt a konkurenciával is számolnunk kell, s kiváló
munkát kell végezi ahhoz, hogy a piacon maradjunk.
– Hogyan képzeli el Policka és Ebes
további kapcsolatát?
– 2004 januárjában sítáborba hívjuk az
általános iskolás gyermekeket. Sífelszerelést biztosítunk nekik és biztosítást is
kötünk nekik kinn tartózkodásuk idejére.
Policka kulturális életének megismerésére tavaszi dzsesszfesztiválunkra hívjuk
a testület képviselőit, s vendégül látjuk
az ebesi kulturális és sportéletet képviselő csoportokat is. S a települést bemutató gyermekrajz-kiállítás anyagát is a
polickaiak elé tárjuk.
(Cs. E.)

Jövőre lesz ADSL

A jövő év második negyedévében
bekötik az ADSL rendszert a faluba. A
polgármesteri hivatal levében kérte a
Matávtól a szélessávú, nagy sebességű
internethez való hozzáférés biztosítását.
A Magyar Távközlési Vállalat Rt. úgy
vállalta a hálózat kiépítését, ha minimum12 igénylő kéri azt a településen.

Elsők lettek

Első helyezést értek el az Arany
János iskola tanulói a debreceni Csapókerti Közösségi Házban rendezett Idegen nyelven a színpadon című vetélkedőn. A Kis vörös kakas című előadást Fodorné Zelizi Barbara tanította
meg angol nyelven, színpadra állította
Bálintné Bagdi Ibolya. A 14 negyedikes és felkészítő tanáraik eredményeikért elhozták a vándorserleget, melyet
egy évig őriznek, s a jövő évi versenyen megvédenek.

Csehországi síelés

Sítáborba hívta az Arany János iskola
tanulóit Miroslav Popelka, Policka polgármestere. A január elejei kirándulásra nagy az érdeklődés. Előreláthatóan
20-30 diák tud részt venni a táborban; a
részvételi költsége csökkentésére pályázaton kíván pénzt nyerni az iskola.

Köszönet az 1 százalékért

Az Ebesi Idős Emberekért Alapítvány számlájára 4142 forintot utaltak
át az ebesiek az szja 1 százalékából
2002-ben. A támogatásért köszönetet
mond az alap kuratóriuma, egyben
közli, hogy az összeget a budapesti kirándulásra, s az októberi Idősek
napi köszöntésre használta fel.

Egy százalék

Az ebesi székhelyű Zsongvölgyi
Hagyományőrző Haditorna Egylet
2000 óta közhasznú szervezetként
működik. A ﬁatalokból álló egyesület
a középkori magyar történelmi hagyományok és értékek ápolására, őrzésére szerveződött. Ruházatuk, fegyvereik korabeli forrásokra támaszkodva
készülnek, korhű másai a 14. századi használati tárgyaknak. Célul tűzték
ki, hogy a gyerekek minél szélesebb
körével is megismertessék azt a világot, ezért játszóházi foglalkozásokat
is szerveznek kisiskolásoknak. Támogassa Ön is adója 1 százalékának felajánlásával törekvéseiket. Segítségét
köszönettel veszi az egylet. Címük:
4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Adószámuk: 18551264-1-09.

4

EBESI HÍRLAP

Hírek
Egészsége érdekében
2003-ban 170 nő jelent meg
a 4 alkalommal megszervezett
nőgyógyászati rákszűrésen a településen. Heidumné Szarka Veronika körzeti védőnő kéri, hogy egészsége érdekében minden 25 és 65 év
közötti nő végeztesse el a vizsgálatot.
Új telefonszám
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
az Idősek Klubja telefonszáma még
az ősszel megváltozott. Az új szám:
565-071 és 565-072.
Zenél a toronyóra
A katolikus templom óráját egy
éve villámcsapás érte, ami használhatatlanná tette a toronyóráját, melyet a karácsonyi ünnepek
előtt megjavíttattak és dallamokat
játszó szerkezetet szereltettek bele.
Az óra reggeltől, estig az egész órát
üti, napi kétszer zenél, adventi időszakban háromszor adventi énekeket játszik. Nappal adventi dallamokat játszik. A munkálatok elvégzése előtt meg kellett javíttatni a
toronyba vezető lépcsőt, mely 150
ezer forintba került, melyet a katolikus egyház ﬁzetett. Az összesen
600 ezer forint értékű felújításhoz
az önkormányzat 250 ezer forinttal
járult hozzá. 200 ezer forintot az
Ebesi Katolikus Templomért Alapítvány ﬁzette.
Polgárőrök bálja
Második bálját tartja az Ebesi
Polgárőr Egyesület december
27-én, szombaton este az Arany
Oroszlán Étteremben. A 17 óra 30kor kezdődő estre vendégeit hívta meg a szervezet, s szeretettel
várják a velük szórakozni kívánó
ebesieket. A 950 forintért árusított
vacsora natúrszeletet, sajttal töltött
pulykamellet és vegyes köretet tartalmaz. Az esten diszkózene várja
a bálozókat.
Helyesbítés
Az Ebesi Hírlap 2003. szeptemberi számában a „Kirándultak, úszni tanultak az ovisok” című cikkben írtakkal ellentétben az óvoda 20 ezer forintot nyert a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
pályázatán, melyből vízhez szoktató eszközöket vásároltak a gyerekeknek.

2003. december

Ingyenes facsemeték
Az önkormányzat minden ősszel díszfákat biztosít ingyenesen a lakosságnak. Ezzel a lehetőséggel még nem kellőképpen élnek a betelepülők, mert
míg a falu nagy részét fásította a lakosság, addig az újonnan ideérkezettek kevés a fa – állapította meg Galgóczi Mihály polgármester.
Az idén 200 darab ingyen fát osztott ki
az önkormányzat, s várja, hogy a környezetük szépítéséhez nyújtott támogatással
az új utcák lakói is éljenek, igényeljenek
és ültessenek fát. Az ebesi községgondnokság 280 darab fát ültetett el az ősszel
a település kül-és belterületére. Az 1200
méter hosszú akácfasor fáit 10 méterenként ültették el a dolgozók a Sós dűlőn, a
Szilágyi tanyától Hajdúszoboszló irányába, s az iparterület völgyében a belvízárok
mentén 120 darab kőrisfát telepítettek. A
folyócska partját 1000 méter hosszan sze-

gélyezik a fák. Ezen kívül a vasúti rakodó
melletti területen ültettek el 20-30 darab
nyárfát, ami a temető mellett vezető út
fasorát képezi. – A fák megfogják a port,
a szelet, nyáron árnyékot adnak a földműveseknek, s egészségesebb környezetet jelentenek a falu lakosainak – mondta
a polgármester, s hozzátette, a fásítás gyakorlati jelentősége, hogy ezzel a munkával
a községgondnokság megkezdte az erdőgazdálkodást. Az elöregedett fákat kivágja, eladja, majd újakat ültet a helyükre.

Gondozási központ lesz
az Idősek Klubjából
Jövőre gondozási központtá alakul
át az önkormányzat fenntartásában működő Idősek Klubja, mely
új neve az eddiginél szélesebb körű
feladatok ellátására jogosítja fel az
intézményt.
– Az új év elején felmérjük a lakosság igényeit, megkérdezzük, hogy
a jelenlegi szolgáltatások mellett
milyen gondozási formákra van igényük – mondta Erdei Andrásné. –
Sokan jelentkeztek már bennlakásos
szociális otthoni ellátásra, mely feltételeinek megvalósításával foglalkozik az önkormányzat.
– A gondozási központ feladatai
különböznek az Idősek Klubjának feladataitól?
– Az alapvető feladatok nem változnak, az átalakulás után is megmarad az
Idősek Klubja, ahol továbbra is biztosítjuk a meleg étkeztetést, a házi s a jelzőrendszeres segítségnyújtást, a szakemberek általi ellátást. S ezek mellett
olyan új feladatokat is vállalunk a
2004-ben megalakuló gondozási központban, melyet a lakosság igényel
– Melyek az első lépések a gondozási központtá váláshoz?
– Módosítani kell az alapító okiratot,
a szakmai programot, s a szervezési és
működési szabályzatot, s a házirendet.

Erdei Andrásné
Az átalakuláshoz 558 ezer forint saját
erő biztosításával 1 millió 300 ezer
forintot nyertünk az Egészségügyi,
Szociális és Családügyi Minisztérium pályázatán. A pénzből a klub létszámának megfelelően új bútorzatot,
hűtőszekrényt, rozsdamentes edényeket vásároltunk, s varrógépet vettünk
a foglalkozásokra, valamint kerékpárokat a dolgozóknak, s egy számítógépet az ügyintézéshez szükséges nyomtatóval.
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Tetőcsere, minőségirányítási program
az iskolában
Nagy riadalmat keltett a lakosság körében az Arany János iskola „kisiskolája” tetőzetének megrongálódása, mely következtében az osztályokat
sürgősen ki kellett költöztetni az épületből. Emellett anyagilag kedvezőtlenül érintette az intézményt, hogy vissza kellett ﬁzetni a művészeti iskolára
kapott állami normatívát. Mindezekről Érckövi Katalint, az iskola igazgatóját kérdeztük.
Életveszélyessé nyilvánították az épületet – összegezte röviden az igazgatónő
a „kisiskola” történetét. – Szerencsére az
őszi szünet idején vette észre Galgóczi
Mihály polgármester a tető hibáját, így
elkerülhettük a bajt. Azonnal kiköltöztettük az öt osztályt a családsegítő szolgálat
Rákóczi utcai épületébe, s az iskola főépületének tan- és konditermébe valamint
egyik öltözőjébe. A felújítás elkezdődhet,
mert az önkormányzat 12,3 millió forintot
nyert a megyei területfejlesztési tanács vis
major keretéből a tető felújítására.
– Miért szűntek meg egyik napról a
másikra a majorette csoportok?
– Jó szándékkal, de nem a törvényeknek megfelelően működtek. Ezért vissza kellett ﬁzetni a művészeti iskolára
az államtól eddig felvett normatívát, s
a majorette-csoportokat oktató alkalmazott állását meg kellett szüntetni. Érzékenyen érintette az intézményt a normatíva
visszaﬁzetése, melyet a tavalyi 8 millió forintos céltartalékból teljesítettünk.
A szülőket is váratlanul érte a csoport
megszűnése, de több lehetőséget is felajánlottunk nekik. A gyerekek átiratkozhattak a moderntánc, a néptánc s egyéb
tanszakokra, illetve a Művelődési Házban

Tanulók versenyeznek a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság segítségével rendezett
Fotó: Varga Imre
közlekedésrendészeti napon
ﬁzetős tanfolyamként továbbműködtetett
majorette csoportokba. A törvényi feltételeket teljesítve a moderntánc tanszakra
olyan oktatót találtunk, aki az idén diplomázik a Táncművészeti Egyetemen.
– Milyen kapcsolat alakult ki az iskola
és a község között?
– Jó kapcsolat alakult ki a szülőkkel.
Megalakítottuk a Szülői Választmányt,
mely az osztályok szülői munkaközösségének választmányaként működik és
már több fóruma is volt. Célunk, hogy
kölcsönös segítségnyújtással támogassuk egymás törekvéseit az aktuális nevelési, oktatási kérdésekben. Megalakult az
Iskolaszék is, melyben a szülők, a pedagógusok, a tanulók és a fenntartó is képvi-

Kulturális közhasznú
társaság alakult
Kulturális közhasznú társaságot
alapított a képviselő-testület. A működési engedélyére váró múzeumot magában foglaló szervezet tagja lesz továbbá a művelődési ház, a
könyvtár, s a később megalakítandó községi rádió.

zók szükség szerint kisegíthetik egymást munkával a rendezvényeiken. A
könyvtárt bevonását a kht.-ba az indokolja, hogy ellenkező estben a törvényi
szabályozás miatt át kellene alakítani
az iskolát általános művelődési központtá. Ez anyagilag rendkívül hátrányos lenne, mert részegységeket kelAz Ebesi Kulturális Közhasznú Tár- lene létrehozni, annak igazgatókat
saság gazdasági haszna, hogy vissza kinevezni. A 2003–2004-es tanév
tudja igényelni az áfa egy részét, s végén a kht.-tagjává váló könyvtár
a cég szervezeti egységeiben dolgo- továbbra is a jelenlegi helyén marad.

selteti magát. A négy oldal egy szervezet
keretein belül talál megoldást az esetleges
problémákra, hogy az iskola mindannyiunk megelégedésére működjön.
– Mi a tantestület oktatáson kívüli feladata?
– Elkezdtük a minőségirányítási program kidolgozását, majd munkánkhoz
kikérjük a szülők és a tanulók véleményét. Rákérdezünk partnereinktől az
iskola erősségeire, gyengéire, a veszélyekre és a lehetőségekre. Bevonásukkal megváltoztatjuk az oktatási programot, melyet márciusra kell elkészítenünk.
Pedagógiai programunkat áprilisra kell
korszerűsítenünk.
Császi Erzsébet
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Megzenésített
versek
Az őszi gyermek könyvnapok keretében az iskolai könyvtárba két előadót
hívtunk meg. A tiszteletdíjak egy részét
megyei gyermekkönyvtár állta, a többit a
könyvtári költségvetésből biztosítottuk.
Dr. Főzy István geológus dinoszauruszokról szóló előadását közel ötven 3., 4.,
5., 6. osztályos, rendszeresen könyvtárba
látogató tanuló hallgatta meg. Az előadáshoz kapcsolódó feladatlapot Dobi Orsolya 3. c. osztályos tanuló töltötte ki a legpontosabban, aki ezért egy őslényekről
szóló könyvet nyert. B. Horváth István
előadóművész rendhagyó irodalomóráján József Attila és Radnóti Miklós megzenésített versei hangzottak el. A színvonalas, elgondolkodtató műsoron 7. és 8.
osztályos tanulók és érdeklődő pedagógusok vettek részt.
Tóthné Leiter Júlia

2003. december

Pályázatokat nyertek
Családi kerti partit rendezett az óvoda mény, mely tartalmát a kreatív foglalszeptemberben, melyen 96 ezer forint kozásokon hasznosítják az óvodapedagyűlt össze, s a bevételhez 100 ezer fo- gógusok.
Karácsonyi vásárral készültek az óvorintot tett hozzá az önkormányzat.
da dolgozói az ünnepre. A munkatár100 ezer forintból két darab udva- sak saját kezűleg készített asztali díszeri fejlesztő fajátékot vásároltunk, 96 it, adventi koszorúit, bábjait, kendőit, s a
ezer forintból faanyagot vettünk a leen- gyermekeknek hasznos dolgokat a szülők
dő homokozó körbekerítéséhez, s ebből árusították a szülőknek. A vásár bevéteﬁzetjük ki majd a tavasszal készülő ová- léből videokamerát vagy újabb fajátékot
lis formájú KRESZ-pálya betonozását, s vagy mesekönyveket vesz az óvoda vezea közepén kialakítandó füves futballpá- tősége minden csoportnak – ismertette a
lyát – mondta Czeglédiné Herczeg Ildikó megbízott óvodavezető.
az óvoda megbízott vezetője. Az intézMegtudtuk, hogy minőségbiztosítási
ményt gyarapítja annak a 3 pályázat- program kiépítését kezdték meg az óvonak a nyereménye is, amelyet az Oktatá- dában. A belső anyag elkészítésekor az
si Minisztérium kiírására készítettek az elvárásokat, a gyengeségeket, s az erősintézmény dolgozói. A bontakozó érzel- ségeket térképezték fel, majd januármi intelligencia című pályázat nyeremé- ban partnereik – szülők, gyerekek, iskonyeként két 10 ezer forintos és egy 7 ezer la – igényeit mérik fel. A program kétévi
forintos ajándékcsomagot kap az intéz- munka során valósul meg.

Hasznosan és
kellemesen
Töltsék hasznosan és kellemesen
szabadidejüket
kiscsoportjainkban, közösségeinkben a Művelődési Házban! Jó szívvel ajánljuk az intézményben tartandó klubokat és
szakköröket minden érdeklődő óvodásnak, általános és középiskolásnak, ﬁatalnak, felnőttnek és nyugdíjasnak. Minden új elképzelés és
civil kezdeményezés megvalósítását
továbbra is szívesen segítjük.
Működő tanfolyamaink, szakköreink: vessző- és kosárfonó tanfolyam,
angol alapfokú nyelvtanfolyam, Táncolj az egészségedért – hastánc tanfolyam, mozi bérlet, meseszínház, bérlet, majorette szakkör, Piros Rózsa
Népdalkör Egyesület, Zsongvölgyi
Hagyományőrző Haditorna Egylet,
Fehér Ököl Harcművészeti Klub, női
kondicionáló torna.
2004. januárjától induló tanfolyamok, szakkörök: egészségvédő jógatanfolyam, fafaragó tanfolyam, gyékény- és
csuhéfonó tanfolyam, számítógép-kezelői tanfolyam. Jelentkezési határidő:
2004. január 31.
Egyéb programok: Bóbita kézműves játszóház, havonta szombatonként: kézművesség, táncház.
Újdonságainkról szórólapon tájékoztatjuk a lakosságot.
Kissné Vass Rozália
a Művelődési Ház igazgatója

Élményekkel teli órákat szereztek a gyerekeknek a bábosok
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Nem a Jézuska hozza?

Magyar hagyományaink úgy alakultak, hogy a legtöbb családban, talán hitre való tekintet nélkül a „Jézuska” hozza
a karácsonyi ajándékot a jó gyermekeknek. Boldog, csodálatos érzés ez minden
kis ember számára. De minden gyermek
életében eljön az a pillanat, amikor megtudja azt a tényt, hogy a díszes fenyőt,
az alatta lévő ajándékokat, meglepetéseket a szorgos szülői kezek rendezték
el, s bizony ennek megvannak a szomorú anyagi következményei: laposabb
lett a családi pénztárca. Egy öntudatos
8-9 éves gyermek már büszkén jelenti
ki: nincs is Jézuska, anyukámék vesznek meg mindent. Esetleg azt is hozzá
teszi, hogy engem már nem lehet ilyenekkel kábítani.

Egyházi
ünnepek
Az ebesi református egyház
ünnepi alkalmai:

December 21., advent 4. vasárnapján 9.30-tól istentisztelet a hittanos
gyerekek műsorával. December 25.,
csütörtök 9.45-től karácsonyi istentisztelet úrvacsorával. December 26.,
péntek 9.45-től karácsony 2. napján
istentisztelet keresztelővel. December 28., vasárnap 9.45-től az óesztendő utolsó istentisztelete. 2004. január 1., csütörtök 14 óra újévi istentisztelet. Január 4., 9.45: az újesztendő
első vasárnapján istentisztelet
Áldott és békés karácsonyi ünnepeket és reménnyel teljes új esztendőt kíván:

az egyházközség
presbitériuma

Az ebesi katolikus egyház
ünnepi alkalmai

December 24-én, szerdán éjfélkor: éjféli szentmise. A templomot
22 órakor kinyitják, s énekes, zenés
programra várják a híveket az együtt
énekléshez. 25-én, csütörtökön 11.30kor ünnepi szentmise. 26-án, pénteken 11.30-kor görög rítusú mise. 28án, vasárnap 11.30-kor ünnepi mise
Azzal a szándékkal kívánok áldott
ünnepeket és békés, boldog új esztendőt, hogy éljünk együtt az Úr
kegyelmében.
Orosz Lőrinc
plébános

Felnőttként visszagondolva talán
mindannyian azt érezzük, hogy akkor
voltunk igazán gyerekek, a gyermekkor
minden szépségével, amikor még megvolt bennünk a csodavárás, megvolt az
ünnep titokzatossága az által, hogy nem
vontuk kétségbe: jön a Jézuska!
Kedves egykori és mai gyerekek! Hadd
mondjak el egy nagy titkot! Minden ajándék, minden szép és szent ünnep és érzés
mögött ott van az, akit a kicsik becézve
szólítanak meg, s akiről tudjuk, tudhatjuk: eljött erre a világra, ajándékokat hozva Jézus Krisztus.
Mert hiába a vásárlási láz, az igazi
karácsonyi ajándékokat, a szeretetet, az
békességet, a boldog nyugodt mosolyt,
az igazi összetartozást, a bennünk élő

reménységet, a vágyott hitet csak egyvalaki hozhatja életünkbe: az értünk emberré lett Isten Fia, a Megváltó Úr Krisztus.
Boldog az az ember, aki vissza tud
térni a gyermekkor hitéhez és szívében,
lelkében tudja, vallja: ezeket a karácsonyi ajándékokat, a megújult életet csak
és kizárólag „Jézuska” hozhatja. Az Ő
nevében, amikor így mondjuk, a kicsinyítő képző ne a lekicsinylést jelentse,
hanem az őszinte, szeretetteljes odafordulást Jézushoz! Mert azt szólítjuk szépen, akit szeretünk.
Ezt a szeretetet kívánom mindnyájuknak 2003. karácsonyán.
Bukáné Zakar Zsuzsa
lelkipásztor
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Közvetlen, egyszerű ember volt
A 2004-ben létesítendő

rom megfesteni, hogy elsősorban
Ebesről beszéljek, de ugyanakkor
általánossá, egyetemessé váljék”–
mondta a művész az egyik újságba
készített interjú során.
– Amerre jártunk, megörökítette,
vázlatot készített, s itthon feldolgozta – emlékszik vissza felesége. Később faragni kezdett. „Hársból, nyárból, cseresznyéből, körtéből meleg, benső rokonszenvvel, groteszkül torzító távolságtartással, népművészetet idéző díszítő szándékkal” – írták kritikusai. Anya gyermekével, férﬁkórus,
nótafa adták témáit, s megfaragta
a ma az iskolában látható Arany
János mellszobrát is.
Hajdúszoboszlón, Debrecenben,
Hajdúszováton, Budapesten mutatUzonyi Pál (1923–1986)
ták be munkáit. 50 közös, 10 önálló kiállítása volt. Több száz kedves, gyermekszívet, lelket melen– Örülök a múzeumi tervnek, meret, hogy nem tudom jól őrizni gető verset írt. Számosat olvasmert úgy vélem, jó helyük lesz elsárgult papírú verseit.
hattak a kor gyermekei a Dörmöott a férjem festményeinek, rajzaKérdésünkre elmesélte, hogy gő Dömötörben, a Nők Lapjában
inak, szobrainak – mondta a nyug- diákkorukban ismerkedtek meg, és a Naplóban. „A képzőművész,
festő, szobrász, költő gyermekdíjas tanárnő. –
Nekem is volverseit gyermek- és emberismetak
hasonló
ret jellemzi, szeterveim, mert
bánt a lelkiis-

kistérségi múzeumnak
ajándékozta Uzonyi

Pál fafaragásait, festményeit, szobrait felesége,
Uzonyi Pálné. A művész

özvegyét, Matild nénit

kérdeztük férjéről.

Uzonyi Pálné férje faragási társaságában

majd házasságkötésük után Bodaszőlőn dolgoztak. A szepesi 1.2.3 tanyasi iskoFejek
lában tanítottak, amikor férje az egri
tanárképzőt végezte rajz szakon.
– Már gyermekkorában is szé- reteten, emberi kicsinyességen és
pen rajzolt a férjem – mutatta gonoszságokon is átsugárzó optiMatild néni egy régi
mizmust hirdetnek”
ház rajzát. – Édes- „Amit látok, úgy
– jellemezték verapjától örökölhette
akarom megfes- seit. Illusztrálta is
tehetségét. Művelte
csengő-bongó rímeteni, hogy első- it, melyeket érdemagát, s Káplár Mikmes lenne könyvvé
lós, Pál Nagy Zsigsorban Ebesszerkesztve kiadni,
mond, Maghy Zolről beszéljek, de mint
ahogy ő is szetán festőművészekugyanakkor álta- rette volna.
hez járt diákkorában
tanulni. Tanárként
Az oktatásügy kétlánossá, egyeteszeres kiváló dolgoszabadidejében fesmessé váljék…” zója, a szocialista
tett, rajzolt. A körkultúráért kitüntetett
nyezete érdekelte,
a paraszti életképek, a lovak. Víz- tanár szerény, közvetlen, egyszerű
festékkel, olajjal, krétával alko- ember volt.
tott. „Feltétlenül maradok ezeknél
a témáknál… amit látok, úgy akaCs. E.
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Csorváson énekel az együttes

Két arany minősítés egy évben

Az idén két arany minősítéssel is díjazták az Ebesi Piros Rózsa Népdalkör Egyesület munkáját. Márciusban
57 csoport közül szerzett „aranyat” az
együttes a csorvási VIII. kárpát-medencei népzenei versenyen, áprilisban pedig
46 énekkar közül kapta meg az arany
minősítést a fülöpi népzenei együttesek
országos minősítő versenyén. Ezzel a sikerrel a harmadik aranyt mondhatja
magáénak az együttes.
Mint Szarvas Józsefné Katika néni, az
együttes vezetője, az idei sikerekről még
elmondta, a megyei nyugdíjas Ki Mit Tud?on a legjobbaknak járó serleget hozták el
Debrecenből. A korábban egy nívódíjat
és egy kiemelt nívódíjat kapott együttes
eredményeiben nagy szerepe van Agárdi
Évának, az együttes művészeti vezetőjének – mondta Szarvasné. – Sokfelé adunk
műsort, meghívnak bennünket a megyei
gondozási központokba, idősek otthonaiba, nyugdíjas találkozókra. Ilyenkor mi is
nagyon jól érezzük magunkat, nemcsak a
közönség. A magunk szórakoztatására is
éneklünk, megünnepeljük tagjaink kerek
évfordulós születésnapjait, aranylakodalmát, kirándulunk például a Nyíregyháza-Sóstói fürdőbe. 27 állandó, 21 pártoló
tagunk van, akikkel együtt megyünk a fellépésekre. – Nagyon szeretünk az egyesü-

Szarvas Józsefné
letbe járni, az együttes tanulás, a fellépések,
a közös örömök összekovácsolnak bennünket – tette hozzá Németh Istvánné. – A társaság depresszió ellen is jó, hiszen mi más
szórakozásunk marad a magunkfajta egyedülálló nyugdíjas nőknek? – kérdezte.
– Az önkormányzat egy hold földdel
támogatja az egyesületet, megműveléséhez mindig vannak segítőink. Számosan szponzorálnak bennünket a faluból,
melyet ezúton is köszönünk nekik –
fejezte ki örömét Szarvasné. – Decem-

A Méhészek Hajdú-Bihar megyei
Egyesülete októberben az Arany János
iskolában tartotta ezévi méhészeti telelési bemutatóját. Ebből az alkalomból rajzversenyt hirdettek alsós tanulóknak.Az 1–
2-os tanulók közül az 1. helyezést Püski
Flóra 1. osztályos tanuló szerezte. 2. lett
Bodnár Zsóﬁa 2. osztályos tanuló, 3. Sza-

Fotó: Tóthné Leiter Júlia

Mézes rajzpályázat

berben vacsorával összekötött műsoros,
zenés évbúcsúztató műsorral köszöntük
meg segítségüket. Jövőre az egyesület tíz
éves évfordulójára nagyszabású népzenei
találkozót szeretnénk szervezni a faluban,
s megrendezni a balmazújvárosi német
lakodalmat. Rezesbandával húzatjuk, s
eljátszunk egy „valóságos” lagzit. Jövőre ismét indulunk a népzenei versenyeken,
az ország távolabbi településein is szeretnénk megméretni tudásunkat.
Katika néni munkájáért országos elismerést kapott, nagyasszonyi címet adományozott és tiszteletbeli taggá választotta a Főnix Újrakezdő Nők Egyesülete. A
Falusi Nők Világnapjához kötődő októberi ünnepségen 34 nő vette át az országból
a díjat. A közösségi tevékenységek társadalmi értékének növeléséért, kiemelten a falusi nők áldozatos, kitartó önkéntes munkájáért adományozott elismerésre
Németh Istvánné, a népdalkör tagja terjesztette fel, s az ünnepelt Dabason vette
át a főnixmadarat jelképező ezüstfényű
jelvényt és az oklevelet. Mint Szarvas
Józsefné elmondta, még mindig olyan
érzéssel tölti el a díj, mintha álmodna.
Korábban bolti eladó volt, s mindig is
szeretett emberekkel foglalkozni. Munkája most is megtölti energiával, s boldog
ha örömet szerez az embereknek.
(Cs. E.)

bó Adrienn 2. osztályos tanuló. A 3–4.
osztályosok közül 1. lett Szentesi Kinga
negyedikes diák, 2. Tóth Márton 4. osztályos, 3. Varga Viktor 4. osztályos diák.
A gyerekek mindannyian ajándékcsomagot kaptak, amiben méz, mézeskalács és A nyertesek egy csoportja (balról) Varga
édességek voltak.
Viktor, Szentesi Kinga, Püski Flóra, SzaTLJ bó Adrienn, Tóth Márton

10 EBESI HÍRLAP

2003. december

Egyre nagyobb
felelősséggel
15 százalékkal csökkent az ismertté vált
bűncselekmények száma az idén – tájékoztatta a lakosságot Gali Sándor, a hajdúszoboszlói rendőrkapitányság őrnagya
a decemberi falugyűlésen. Míg tavaly 58
bűncselekményt ismertek fel, addig az idén
49-et. Az adatok sorolása után a lakosság
ﬁgyelmét a bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladataira hívta fel. Elmondta, hogy
ne engedjenek be idegeneket a lakásukba.
Aki hivatalos ügyben érkezik, mint például a TITÁSZ-tól, attól kérjenek hivatalos
igazolványt és mellé személyi igazolványt.
Aki hátsó szándékkal akart bejutni a házba,
az biztosan meghátrál az iratok kérésekor,
más pedig tudja magát igazolni. Készpénzzel ne ﬁzessenek senki kérésére. Példának
idézte, amikor Hajdúszováton a TITÁSZ
munkatársának adták ki magukat a bűnözők és rózsaszínű postai csekkre ﬁzettették
az embereket. Egyre nagyobb felelősséggel járjon el mindenki értékei megóvása érdekében – tanácsolta. Mindig zárják
be az utcai kaput, mert ellenkező esetben
könnyen besurranhatnak a rossz szándékú
emberek. Vásároljanak lakásuk ajtajára biztonsági láncot, s riasztóberendezést. Zárják
le a kerékpárokat, mielőtt őrizetlenül hagynák. Szórakozóhelyen ne hagyják levetett
kabátjuk zsebében értékeiket, hanem tartsák azokat mindig maguknál. A balesetek
érdekében mindenki tartsa be a közlekedési szabályokat, a kerékpárral közlekedők
világítsák ki járművüket, s a gyalogosok ne
az úttesten, hanem a járdán közlekedjenek.

Az idősek hónapja alkalmából rendezett előadáson Konyári Ferenc nyugdíjazásról
szóló előadását hallgatják a résztvevők
Fotó: Erdei Andrásné

Az idősöknek verseltek, meséltek
Az októberi idősek hónapja alkalmából már harmadik éve köszönti a nyugdíjas korúakat az Ebesi Idős Emberekért
Alapítvány. Huszovics Péterné, az alapítvány elnöke elmondta, hogy október 6-án
budapesti kirándulást szervezett az alapítvány az idősöknek, melyen 94-en vettek
részt. Október 26-án pedig vidám műsorral várták, majd kötetlen beszélgetés keretében megvendégelték a Művelődési Házba ellátogató idősöket.
A rendezvény megnyitójában Agócs
Attiláné alpolgármester az időskor örömeiről beszélt és köszönetet mondott
mindazoknak, akik az öregség legnehezebb állapotát, a magányt igyekeznek
enyhíteni. Majd Huszovics Péterné arról
beszélt, hogy a műsorral külön köszöntik
Balogh Istvánt és feleségét, Marika nénit,
akik 10 gyermeket neveltek fel és Kapusi
Sándort valamint feleségét, Etelka nénit,
akiket 13 gyermek szeretete vesz körbe.
A műsorban az Arany János iskola
művészeti tagozatos tanulói és a nyug-

Időt és fáradtságot nem kímélve
A Parlamentben vette át a 110-szeres
véradásért járó elismerést Molnár József.
A debreceni bútorgyárban kazánfűtőként
dolgozó férﬁ 1970-ben, katonáskodása
alatt adott először vért, melyért akkor még
szabadság járt a seregben. Majd rendszereses visszahívták, de ma már hívni sem
kell, mert háromhavonta természetesnek
tartja, hogy vért adjon a debreceni véradó
állomáson. Vércsoportja 0-s, mely a legtöbb embernek felhasználható. A másokon
való segítés vezérli, s az, hogy inkább ő
adjon 100-szor, minthogy neki adjanak
egyszer – mondta. Emellett megnyugtatónak tartja, hogy a próbavérvétel vizsgálattal jár, mely során felfedeznék esetleges betegségeit. Annyira megszokta már
a rendszeres véradást, hogy szervezete jelzi, mikor aktuális a következő. Fáj a tarkója, feje, de a vérvétel után 2-3 nappal
megkönnyebbül, s úgy érzi magát, mintha kicserélték volna. Sokszor kapott már

oklevelet, s részt vett véradóknak rendezett
ünnepségeken, de ilyen emlékezetes rendezvényen, mint a novemberi, még nem
volt. – Már annak is nagyon örültem, hogy
a Parlamentbe hívtak, mert még nem voltam az Országházban – eleveníti fel emlékeit. – Megnézhettem az épület látogatható
tereit, majd a Princess együttes műsorával
kezdődött az ünnepség. Aztán a Vöröskereszt országos vezetői emlékeztek meg a
véradókról. Kiemelték, hogy hívás nélkül,
időt és fáradtságot nem kímélve segítünk a
bajba jutottakon. Majd az oklevelek átadása, az ajándékozás, s fogadás következett.
Mindannyian egy-egy aranyórát kaptunk,
mely nem mindennapi ajándékot nagy
örömmel mutattam itthon családomnak,
szomszédaimnak. Molnár József tudja,
hogy már kéthavonta is lehet vért adni, s
kipróbálja, de ha nem tesz jót a szervezetének, visszatér a háromhavontira. Mindaddig ad, amíg megteheti.
(Cs. E.)

díjasok is szerepeltek. Mike Veronika,
Laczkó Viktória, Csák Zoltán Csák Dorka, Harsányi Adrienn, Karacs Sándor és
Kiss Renáta verscsokrára mintegy válaszként Gál Antalné adta elő Várnai Zseni:
Szolgálj szivem című költeményét. A 4.,
5., 6. osztályosokból alakult Kláris néptánccsoport Somogyi játékokat és táncot
mutatott be. Mike Veronika fuvolán, Tóth
Benedek harsonán, Molnár Bernadett és
Csorvási László gitáron játszott egy-egy
darabot. Nagy kacagás kísérte a 2. osztályos Csorvási Adrienn ízes meséjét a Pletykás asszonyokról. A színjátszó tanszak
növendékei a tőlük megszokott humorral
és vidámsággal adták elő a Rátóti csikótojás című darabot. A műsorvezető tolmácsolásában Janikovszky Éva Nyugdíjasok
virágkora című írását hallgatta meg a szép
számú közönség. Az előadás végén a Piros
Rózsa Népdalkör jókedvűen előadott dalai
is bebizonyították, hogy nyugdíjasként is
lehet aktívan, ﬁatalos lendülettel élni.
Tóthné Leiter Júlia

Önzetlen véradók
A Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete ajándékkal köszönte meg az ebesi véradók önzetlenségét, melyet a decemberi falugyűlésen Heidumné Szarka Veronika körzeti
védőnő nyújtott át az ünnepelteknek. Ötvenszeres véradók: Kaszás Sándorné, Gázláng
u. 27., Kökényesi Miklós, Horváth tanya,
Tóth Benjamin, Rákóczi u. 20. Negyvenszeres véradók: Szilasi Mihály, Kossuth u. 70.,
Zelizi Gábor, Déli u. Harmincszoros véradók: Szentesi Jánosné, Béke u. 28., Szoták János, Gárdonyi u. 20. Huszonötszörös
véradók: Szatmári Tibor, Ifjúság u. 7., Szűcs
Péterné, Petőﬁ u. 77. Hússzoros véradók:
Kunkli Péterné, Béke u. 31., Virág László,
Alkotmány u. 56., Virág István, Alkotmány u.
56., Szabó Jenő, Kossuth u. 81/A, ifj. Kaszás
Lajosné, Dózsa Gy. u. 16., Bak László, Gázláng u. 33. Tízszeres véradók: Szatmáriné
Nagy Anita, Kölcsey u. 36., Bárczi Ottó,
Rózsa u. 5., Varga Sándor, Hunyadi u. 58.,
Vattai András, József A. 19.
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„Rajta van a szeme” a gazdaságán
A meleg ﬁaztatóban tiszta,
fehér forgácson fekszenek
az anyakocák, s mellettük
elkerítve a szopós malacok.
Alulról padlófűtés, felülről
infralámpa melegíti az egymáshoz bújó pár napos rózsaszínű jószágokat. Amelyek
nemrég születtek, orrukkal
tapogatják végig anyjukat,
hogy megtalálják csecseit,
az egyórások tétován álldogálnak, szokják a külvilágot.
Kurucz Ferenc sertéstelepén
néztünk szét.
Szépen fejlődnek a gondosan nevelt állatok
Az év 365 napja karácsony
Kurucz Ferencnek, mert azzal
foglalkozik, amit szeret. „Rajta van a szeme” a gazdaságán,
naponta elautózik telephelyeire, hogy megbizonyosodjon, minden rendben van-e.
A mezőgazdasági vállalkozó 1990-ben alapította első
cégét, mely után még kettőt hozott létre. Hat telephelye van Hajdú-Bihar és Békés
megyékben 45-50 hektáron
és 40-45 ezer négyzetméteres
összalapterületű épületek állnak földjein. Ebesen, Hajdúszoboszlón, Hajdúszováton, s
a Békés megyei Fehérgyarmaton vannak telephelyei. 38 000–
40 000 Pietrin és annak keresztezésével tenyésztett sertést tart,
70-80 fehér-kék belga Holsten
fríz F1 és Magyar fajta F1-es
szarvasmarhát, s 450 merinói

anyajuhot, Texel kost. 180200 hektáron termeszt kukoricát, mely földet jövőre felesben
búzával veti be. Saját termése
csepp a tengerben, hiszen 350400 ezer mázsa takarmányt
esznek meg állatai évente. A
ridegen tartott szarvasmarhát
a vérvölgyi legelőn legelteti, s télire sem hajtja be. A birkák már téli szálláson vannak,
számuk felfutóban. Szaporodásuk egy-egy anyára vetítve 1,1-1,2 bárány. A sertésnek
jó a húskihozatala, előfordul
az 59,8 százalékos is – említi
meg a kft.-k tulajdonosa. Szaporodásuk kiváló, az októberi
ﬁalás 94 százalékot tett ki. A
marhaszaporulat adatai szerint
100 tehénnek 75-80 borja születik. A tehenek javát eladják, a
borjúknak a megmaradt gyengébbek adnak tejet. A bikákat

Fotó: Magánarchívum

8 mázsásra nevelik, s kifejlett
korukban viszik vágásra.
A magánosítás előtt a Hajdúszoboszlói Állami Gazdaságban sertéstelep vezetőjeként, majd ágazatvezetőként
dolgozó vállalkozó a legjobb takarmányt adja álltainak. Pályázatok segítségével
és szaktudásával hozta létre
a telepeket, melynek az idén
1,2 milliárd forint az árbevétele. Többszázmillió forintos pályázati pénzből építette
a sertéstelepre bevezető utat, a
keverőüzemet, az ólakat, magtárt, kombájnt, traktort vásárolt. Nem volt olyan év, hogy
ne nyert volna. Az idén adta be
első Európai Uniós pályázatát
Ha nyer a SAPARD pályázaton lecseréli a hétéves kombájnt. 1995 óta, diplomája megszerzése óta lányának, Kurucz

Bernadettnek is alapítottak egy
vállalkozást. A ﬁatal agrármérnök ágazatvezetőként dolgozik,
állattenyésztéssel foglalkozik.
Édesapja a takarmányozást, a
növénytermesztést, s az értékesítést végzi. Bernadettnek
4-5 pónilova, s 4 telivére van,
melyeket hobbiból tenyészt.
Közel 200 embert foglalkoztatnak, s a nehéz gazdasági helyzet miatt nemrég tíz százalékos leépítést hajtottak létre.
Nagy baj, hogy 2001 óta fokozatosan csökken a sertéshús
felvásárlási ára, s nem nyereséges a tenyésztés. A túlélésre
koncentrálnak, ezért nem fejlesztenek. A környezetvédelmi
minisztérium kötelezte őket,
hogy készítsenek tanulmánytervet Hajdú-Bihar megyei
telephelyeiken, melyek egymásfélmillió forintba kerültek
és saját forrásból kellett állniuk. A jól sikerült tervet a csatlakozáskor meg kell valósítaniuk.
Néhány pontja, mint a trágyaelhelyezés olyan költséges, hogy
nem lehet véghezvinni – mondta Kurucz Ferenc, s hozzátette,
nem tudja még, mi vár vállalkozásaira a csatlakozás után.
Mint mondta, az uniós paraszt
ugyanúgy fél a magyar paraszttól, mint az tőle. De hazánkban
jobbak a feltételek, mint az uniós országokban, elég csak a jó
zsíros, fekete földre gondolni.
Császi Erzsébet

Tagokat toboroz a polgárőrség
Huszonegy fővel dolgozik az 1999-ben
megalakult Ebesi Polgárőr Egyesület,
mely rendszeresen járőrözik a településen, emellett közlekedésrendészeti,
közbiztonsági akciókban vesz részt.
Mint Balogh Lászlótól, az egyesület elnökétől megtudtuk, 2002-ben 998
alkalommal járőröztek elsősorban a középületek, üzletek és szórakozóhelyek,
valamint a Nagypark területén, s hozzájárultak a községi társadalmi ünnepségek
biztosításához. Közel 1800 órát töltöttek
közterületeken. Balogh László az elmúlt
4 év eredményei között sorolta, hogy
fatolvajokat fogtak el, gazdátlan kerékpárokat szolgáltattak vissza tulajdonosainak,
kihűlőfélben lévő embereket szállítottak
haza. Negatívumként a szeptember 2-i

napot említette, amikor hajnalban négy
lakásba hatoltak be ismeretlen tettesek, s
értékeket vittek el alvó emberektől.
A polgárőrök az idei évet továbbképzésükre fordították. Előadásokat hallgattak
a drogfogyasztás megelőzéséről, az elsősegélynyújtásról, a büntető törvénykönyv
polgárőröket érintő részeiről, s részt vettek egy önvédelmi oktatáson Megtudtuk,
az idén 250 ezer forint támogatást kapott
az egyesület az önkormányzattól, 70 ezer
forintot az Ebesi Mezőgazdasági Szövetkezettől, s 20 ezer forintot az Ebesi Oil
Kft.-től, valamint ingyenes irodahasználatot a polgármesteri hivataltól. A pénzt
az egyesület gépkocsija üzemben tartására, javítására, a mobiltelefon működtetésére használják fel, s új URH rádiót
vásárolnak a rendőrséggel való kapcso-

lattartás céljából. Terveik között szerepel, hogy a bűnmegelőzés jegyében 1213 éves ﬁatalokat oktatnak, kapcsolódva
az iskolai DADA (Drog Alkohol Dohányzás, AIDS megelőző) programhoz. Tagokat szeretnének toborozni, 40 főre akarják bővíteni egyesületüket. Az érdeklődők
Balogh László elnöknél jelentkezhetnek
a 06-30-9988-4251-es telefonszámon
és ugyanezen hívhatják, ha a községben
rendellenes, szokatlan dolgot tapasztalnak. Ekkor kereshetik Kovács Lászlót, az
egyesület titkárát valamint Balogh Béla
elnökhelyettest is. Az egyesület hamarosan egy postaládát helyez ki a Rákóczi
utca 2. szám alatti polgárőr iroda falára,
ahol a lakosság elhelyezheti írásos észrevételeit.
(Cs. E.)
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Igazi jó csapat
kovácsolódott össze
Megszűnt a serdülő futballcsapat, s
2004. január 1-jétől ismét Mezei László lesz a felnőtt csapat edzője – tudtuk
meg a legújabb híreket Kelemen Tamástól, a községi sportkör elnökétől.
Az ősszel Székely Gyula, a serdülő csapat edzője főiskolai tanulmányai
miatt nem vállalta tovább az edzői munkát, ezért megszűnt a serdülő futballcsapat. Néhány ígéretes gyermek szülei
érdeklődtek a szoboszlói sportegyesületnél a ﬁatalok átigazolása ügyében, mely
továbbfejlődési lehetőséget támogatja az
ebesi egyesület, s néhány év múlva visszavárja őket. Az ifjúsági csapat az idén
is jól teljesített, a dobogón van. Edzőjük
Nagy Sándor évek óta lelkiismeretesen
végzi munkáját, s lehet rá számítani az
egyéb teendőkben is, mint a nyári pályafelújításban. Szintén lemondott a felnőtt
csapat edzője, Mészáros Tamás. Játékosi
és edzői munkája közül az előbbit választotta. Helyette Mezei László lesz ismét az
edző 2004. január 1-jétől.
Az őszi szezonban 16 csapat közül az 5.
helyen végzett az ebesi, s öt pont hiányzik
az első hely eléréséhez. Céljuk továbbra
is a bajnokság megnyerése.
Saját pályájukon gyengébben játszottak, mint idegenben. Háromszor kap-

Lovagok
találkoztak

tak ki itthon 1-1 góllal. Nyolcszor játszottak idegenben. Kétszer döntetlenre,
Tiszacsegén 4:1-re győztek, Konyáron 4:
2-re, Szentpéterszegen 4:2-re, Nyírábrányban 5:1-re, Görbeházán szintén 5:1-re.
A legtöbb gólt Leiter Bálint és Mészáros Tamás rúgta, s jó teljesítményt nyújtottak a tavaly a felnőtt csapatba igazolt
ﬁatalok. – Igazi jó csapat kovácsolódott
össze – mondta az elnök. 2004-ben szeretnék kiépíteni a fél pálya megvilágítását,
hogy esténként is tudjanak edzeni. Jelenleg a pálya környékének rendbetételén
dolgoznak. Kivágták a fákat, s betemetik a pálya körüli gödröket.
Az egyesület köszöni az önkormányzatnak, hogy használatra kapta a régi varrodát. Az épületnek a nyáron kijavították
a falait, s kimeszelték helyiségeit. Még az
alacsonyan álló lámpatesteket fogják felerősíteni a mennyezetre.
Megkapta az önkormányzattól a 400
ezer forint rendkívüli támogatást a csapat, melyet ezúton köszön. A pénz átutalásának feltétele volt, hogy az összeg egyharmad részét támogatóktól nyerje meg
a csapat. Eddig még nem sikerült szponzorokat találni, az elnök a saját pénzéből
előlegezte meg a pénzt.
(Cs. E.)

Felhívás a 2004-es évadra
Egy országos jelentőségű kerékpáros marathont szervez az Ebesi Menő
Manók Szakosztálya június 26–27-én a
Zempléni hegységben.
Ezen verseny lebonyolítása nagyon
sok szervezési munkát igényel, ezért

Jetta virág és ajándékbolt
Rákóczi u. 2. sz.
k alkalmi csokrok
k menyasszonyi csokor
k sírcsokor, koszorú készítése
k selyemvirágok
k asztali díszek, kopogtatók
k karácsonyi és egyéb ajándéktárgyak
k cserepes virágok széles választékával
várja kedves vásárlóit

Kunné Buglyó Mária
Telefonszám: 06-20-232-0820

szívesen látunk kis csapatunkba olyan
embereket, akik szervezőként segítenének. Ellátás, póló stb. biztosítva lesz. Érdeklődni Molnár Zoltánnál lehet, tel.: 06-20-227-5091, e-mail:
bikezozo@webso.hu

A Debreceni Aranykeresztes Lovagok Társaságával és a Debreceni Dósa
Gyalogos Bandériummal együtt tartotta évzáró ünnepségét a Zsongvölgyi
Hagyományőrző Egylet.
A középkori zenét bemutató koncerttel, az egylet tagjainak táncbemutatójával, „lovaggá” avatóval és játékos hétpróbával színesített találkozón
Horváth Sándor Cornaille, az egylet
vezetője beszámolt eredményeikről.
A 6. évzárójukat elsőként tartották a
nagyközönség számára is nyitottan,
s vendégeket hívtak a rendezvényre.
Az egylet vezetője elmondta, a pápai
haditorna versenyen Csorvási József
a területi bajnokságon 3. lett, az esztergomi országos bajnokságon Gábor
András 3. helyezést ért el, Csorvási
Tamás a 7-et. A három nyertes csoportban is versenyzett, s a 2. helyezést
érték el. A versenyszámok bemutatókat, lovagtornát, ember-ember elleni
küzdelmet, egyéni és páros vívójelentet is tartalmaztak, s az akadályfutás sordonyingben, sisakban, pajzzsal
is a feladatok közé tartozott. Az egylet vezetője elmondta, évente egyszer
bemutatót tartanak a helyi művelődési
házban, s korábban maguk szerveztek
játszóházat az önkormányzat támogatásával, de már a Művelődési Ház
szervezi és az egylet részt vesz benne. Terveikről megtudtuk, hogy a jövő
nyáron tábort készülnek szervezni a
gyerekeknek, s versenyt rendeznek a
haditornászoknak, melyre több településről hívnak majd vetélkedőket.
Az egylet vezetője írásunk útján
mond köszönetet támogatójuknak,
Mihályi Miklósnénak, a gyógyszertár vezetőjének.

MOBIL MÁNIA
Új és használt készülékek adásvétele.
Matávos készülékek forgalmazása. Tartozékok, kiegészítők:
akkumulátorok, tokok, headstek, gyári és festett előlapok, töltők,
nyakpántok stb. tartozékával várjuk kedves vásárlóinkat.

SZOLGÁLTATÁSUNK: 2 az 1-ben SIM-kártya készítése
kedvező áron. SIM-kártya másolás
Címünk: Ebes, Rákóczi u. 12.
Nyitva: h.–p. 8.00–12.00-ig, 13.30–17.00-ig, szo. 8.00–12.00-ig
Balla Sándor
4200 Hajdúszoboszló, Mathiász J. u. 13. sz., telefon: 06-30-858-0231
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