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Szívünkben őrizzük 1848–49 emlékét

kimondták az ország függetlenségét, a saj- harcosokat, a magyar szabadságért vívott harc
Ez év május 1-jétől pedig a fejlett Európa
tó szabadságát. A nemzet élvezte a szabadsá- elbukott. A forradalom és szabadságharc em- gyakorol majd hatást Magyarországra. Nem
gát, melyet a forradalmat követően fegyver- lékét azóta is nemzedékről nemzedékre a szí- leszünk azok, mint azelőtt. Országunk és benrel kényszerült védelmezni. Kossuth Lajos vében őrzi minden magyar ember. 156 évvel ne településünk, Ebes a fejlett Európa részévé
felhívására milliók fogtak fegyvert a szabad ezelőtt valami olyan történt, ami egész Eu- válik. Élvezi majd annak minden előnyét vagy
Magyarország, a magyar szabadság megvé- rópára hatást gyakorolt. A népek forradalmát éppen hátrányát. S mivel jóval több az előny,
désére. Az 1848-as tavaszi fényes hadjáratot követően Európa már nem az volt, nem is le- mint a hátrány, az uniós csatlakozástól nincs
követően a külső túlerő legyőzte a szabadság- hetett az, mint azelőtt.
mit félni. Bizakodással kell arra tekinteni…

Ebes sokat proﬁtálhat az uniós csatlakozásból
Nagyon sokat vár Magyarország Európai
Uniós csatlakozásától Galgóczi Mihály polgármester. Mint mondta, az Európai Közösség tagországává váló Magyarország
előtt számos lehetőség nyílik a fejlődésre, s
Ebes is sokat proﬁtálhat a csatlakozás során megpályázható összegekből.

– Mit tesz annak érdekében az önkormányzat, hogy legyen esélye az uniós pályázatok
elnyerésére?
– Az unió nem egy település törekvéseit támogatja, hanem a települések alkotta társulásokat. Többek között ezért hoztuk létre tavaly
a kistérségi társulást Hajdúszoboszló, Nagyhegyes és Hajdúszovát önkormányzataival
– Az az önkormányza- közösen, hogy együtt pályázhassuk meg célton múlik, hogy képes-e jainkat. Egyeztetjük feladatainkat, s megosztrészt venni a pályázatokon, juk a munkát. Egyik gondolatunk a települéhozzá tudja-e tenni az ön- sek szakosodása. Az egyik lehetne például a
részt. Ezért úgy készítettük szociális ellátás központja, a másik a közműel a 2004-es költségvetést, velődési központ, a harmadik helyet adna az
hogy a szűkös állami tá- átmeneti szállónak. Utóbbi Hajdúszováton
Galgóczi Mihály
mogatások ellenére is ma- látszik realizálódni.
radjon elég pénz a saját erő
– Milyen pályázatokat céloz meg az önkorkiﬁzetésére. Csökkentettük az önkormány- mányzat?
zati intézményekben dolgozók létszámát, s
– Rengeteg pályázat van kiírva, de nem lemás takarékossági intézkedéseket is hoztunk. het célunk, hogy mindegyikre benyújtsunk
Most kell kihasználni a pályázati lehetősége- terveket. Fel kell állítani a fontossági sorrenket, meg kell lovagolni a 4-5 évig érzékelhető det. A képviselő-testület által megalkotott tepénzhullámot, s eredményeket kell elérnünk. lepülési fejlesztési terv, s a kistérségi társulás
Ha nem sikerül, akkor a pénz tovább hullám- fejlesztési koncepciója szerinti sorrend érvézik Romániába, Bulgáriába, s ki mennyit tud nyesül a pályázatok benyújtásakor.
belőle kivenni, annyira boldogul.
– Felkészült-e a hivatal az unió utáni mun-

kára, az Európai Közösségben életben lévő
törvények alkalmazására?
– Már számos uniós jogszabály és törvény
életbe lépett, s nem okozott fennakadást az
EU-konform törvények szerinti munka. Május 1-jétől még több törvényi változás várható, melyet ismerünk, s elébe lépünk. A hivatalban megteremtettük az idegen nyelvű ügyintézés feltételeit, két, nyelvvizsgával rendelkező munkatárs dolgozik a hivatalban, a harmadik megszerzése folyamatban van. Jómagam
is a középfokú C típusú angol nyelvvizsgát
tettem le tavaly év végén.
– A község vezetőjeként mit vár a csatlakozástól?
– Máris érezzük az unió pozitív hatását. Az
uniótól 12 milliárd forintot nyertünk a szennyvízelvezetésre és szennyvízkezelésre Debrecennel, Hajdúsámsonnal, Mikepérccsel, Sáránddal együtt. Ebből Ebes magyar támogatással összesen 750 millió forintot fordíthat
a falu teljes csatornázására, melyet az Európai
Közösségnek köszönhetünk. Azt várom, hogy
Ebes EU-konform településsé váljon, minden
területen meghonosodjon az európai gondolkodásmód.
Cs. E.
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Hírek
Svájcba és Csehországba utazik
a delegáció

Mindkét testvértelepülésre ellátogatnak
a képviselő-testület tagjai a tavasszal. Meilenbe egy júniusi futball hétvégre hívták a
képviselőkből verbuválódott csapatot. A
polgármester és s képviselő-testület alkotta csapat tagja Magyar János, az ebesi sportkör korábbi vezetője, aki sokat tett a falu
sport életéért, valamint Erdei András körzeti megbízott, aki évek óta eredményesen
dolgozik a falu közbiztonságáért. Az edzéseket kedd esténkért tartja a csapat. A ﬁzikai állóképesség növelését szolgáló edzéseket Deczki Lajos, a technikaiakat Magyar János vezeti. Polickára a testvértelepülési kapcsolat létesítését igazoló dokumentumok ünnepélyes aláírására, s a dzsesszfesztiválra látogat a testület. A 8-8 fős delegáció egyben a további együttműködési lehetőségeket is megbeszéli a találkozókon.

Visszavásárolta az önkormányzat

Az Anita-Tranzex Kft.-nek adta el az
önkormányzat három évvel ezelőtt az iparterület egy részét 6 millió 200 ezer forintért
logisztikai telep, vámudvar létesítésére. A
kft. nem építette meg a vámudvart a szerződésben megszabott határidőre, ezért a
testület visszavásárolta az idén februárban.
A területet augusztusig a Debreceni Magas, Mély-és Útépítő Rt. (DEBMUT RT.) bérli, betonkeverő üzemet működtet rajta. Az
iparterület iránt van érdeklődő, s a DEBMUT szerződésének lejártát követően végleges gazdája lesz.

Vállalkozó kerestetik

Égető problémát jelent a faluban, hogy
rendkívül drágán szállítja el az elhullott állatokat az állatifehérje feldolgozó cég, az
ATEV. A tetemeket összekeverve viszik el,
mely eredményeképpen óriási költséggel
el kell égetni azokat. Az önkormányzat vállalkozót keres a tetemek háztól elszállítására. Ha háztól, külön válogatva szállítaná el
az elhullott állatokat a vállalkozó, nem keveredne össze a szarvasmarha teteme a többi
állatéval, s nem kellene elégetni, ami jelentősen csökkentené a költségeket – magyarázta a polgármester. Nem csak Ebesen számíthatna munkára a vállalkozó, hanem a kistérségi társulás másik 3 településén, Hajdúszoboszlón, Nagyhegyesen, s Hajdúszováton is.

Engedéllyel építkezzenek

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy az építésügyi bírságról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet szerint
az építési engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon végzett építési vagy bontási engedélyhez kötött munkát szigorú szabályok szerint, bírsággal kell sújtani. Az épület készültségi fokának megfelelően, az építmény rendeltetésétől és az építés helyétől
függően kell a bírságot kiszabni. Lakóépület esetén a bírság összege esetenként meghaladja a 100 000 Ft-ot négyzetméterenként.
Építési hatósági ügyekben a hivatal 2. szobájában a műszaki előadó ad felvilágosítást.

2004. március

Egyre gyarapodik a falu
Hamarosan átadják az építők az újjávarázsolt Ady Endre utcai iskolát a gyermekeknek. A munkálatokra 12 millió 300 ezer forintot kapott az önkormányzat az államtól, s körülbelül ugyanennyit tett hozzá az Ebesi Kulturális Közhasznú Társaság is.
A pénzből kicserélték a tetőt, az ablakokat
és a külső ajtót, újra vakolták az épületet, felújították a vizesblokkot, s praktikusan helyezték el a fűtéscsöveket. Jó munkát végeztek az
ebesi kivitelezők – mondta Galgóczi Mihály
polgármester. – A Művelődési Ház felújítása is megkezdődött márciusban. A ház eredeti mérte minimálisan változik, s küllemre sokkal esztétikusabb látványt nyújt majd. A bejáratnál zárttá teszik az árkádos részt, mely 2030 négyzetméterest bővítést jelent. Felújítják
a nagytermet, a mosdókat, büfét létesítenek, s
az épület mögött lebetonozott „táncparkettet”

alakítanak ki, mely télen korcsolyapályának is
használható. A ház előtti kerítést lebontják, s
a területen később parkolót és parkot alakítanak ki. A munka elnyeréséért kiírt pályázaton
és versenytárgyaláson a debreceni székhelyű
Bonyolító és Építőipari Kft. (BOÉP Kft.) adta a legjobb ajánlatot. Az építkezés várhatóan
augusztusban fejeződik be. Megtudtuk, az önkormányzat kerékpártárolót épít a helyközi autóbusz járataihoz kerékpárral közlekedők biciklijeinek biztonságos elhelyezésre, a falu képének szépítésére. A tároló a Roland Autóház
Kft. bekötőútja és a telefonfülke között kap
helyet. A pilléreken álló épületet cseréptetővel,
padló rácsozattal látják el, mely padlórekeszeibe lehet betolni és lelakatolni a bicikliket. A
csapadékvíz elvezető árok kiépítésével együtt
1 millió 600 ezer forintba kerülő tárolót a nyár
elején adják át a falu lakosságának.

Pro Villa-díjasok
Az önkormányzat 2000-ben alapította a Pro
Villa-díjat, mellyel a településért, a közösségért
dolgozók munkáját ismeri el. 2004-ben a testület három fokozatúvá – arany, ezüst, bronz –
módosította a díjat, hogy több, a községért kiemelkedő munkát végző ebesi lakost megtiszteljen vele. Az idén a március 15-i ünnepségen
adta át a díjakat Galgóczi Mihály polgármester. Az arany fokozatot Szarka Józsefné nyugdíjas védőnő kapta, aki 50 évvel ezelőtt kezdte
pályáját. Az ezüst fokozatot posztumusz Haja Istvánnak adományozta a testület, az általános iskola és diákotthon igazgatójaként vég-

zett munkájáért, Ebes helytörténetének kutatásért, az Ebes története című könyv megírásáért. A bronz fokozatot Agárdi Éva, a Nyíregyházi Főiskola tanársegéde kapta a Forgó Rózsa
citera zenekarral elért sikereiért, a Piros Rózsa
Népdalkör Egyesület országos elismeréseinek
megszerzéséért, a magyar népzene ápolásáért.
Szintén bronz fokozatot kapott Huszovics Péterné nyugdíjas tanítónő hosszú évekig végzett
közösségi munkájáért, s az Ebesi Idős Emberekért Közalapítványban végzett eredményes
munkájáért. (A kitüntetetteket folyamatosan
bemutatjuk az Ebesi Hírlap hasábjain).

Fél évszázada védőnő
A Pro Villa kitüntetés arany fokozatával ismerte el a képviselő-testület Szarka Józsefné
nyugdíjas védőnő munkáját március 15-én.
A kitüntetettel munkájáról beszélgettünk.
Ismerőse indíttatására választotta a védőnői hivatást
Vera néni. A budapesti Védőnőképző Szakiskola elvégzése után Nádudvaron kezdte a
munkát 1954-ben, majd 1959
augusztusától Ebesen kapott
állást. Sokáig egyedül dolgozott, maga járta a Mikepércs, Szovát, Hajdúszoboszló és Debrecen határolta tanyavilágot.
Gondozta a terhes nőket, a csecsemőket, a tbcs, s a daganatos betegeket. Az 1960-as években tanyákon éltek a családok, Ebesen mindössze 20 gondozott lakott. A faluban csak a kisiskola volt, nyolc pedig szétszórva a tanyavilágban. Sok munkát jelentett a tanulók gondozása hiszen időben kellett feljárni az iskolákat,
beadni a védőoltásokat. Kerékpárral, a községi tanács lovaskocsijával vagy a téesz terepjárójával járt ki az iskolákba, s a tanyákra. Sokáig a Horvát-tanyán berendezett helyiségben
rendelt az orvos, s ott tartották a tanácsadásokat is a tanyasiaknak. Az akkori munkakörülményekre jellemző volt, hogy rezsón, lábasban

sterilizálták a tűket és a fecskendőket. Az újonnan épülő község orvosi rendelőjében nem
volt elegendő helyiség, ezért Vera néni a rendelési idő után ott tartotta a tanácsadást, s a községi tanács irodájában kapott egy asztalsarkot
az adminisztrációs munkához. 1965-től tanító
védőnő lett, mely munkát nagyon szerette. 22
éven át oktatta a növendékeket, akik később
besegítettek a munkájába. Együttműködött az
orvosokkal, s a társadalmi vezetőkkel is. Később vöröskeresztes titkárként társadalmi munkában végezte munkáját, s aktívákat szervezett
be a segítő szervezetbe. Még egy színdarabot is
betanított az 1965-os árvízkárosultak javára. Jó
gazdája volt a vöröskeresztes pénznek, ajándékokat, s vacsorát adott a véradóknak. A polgári védelmi munkát is elvállalta, elméleti és gyakorlati oktatást tartott. 18 éven keresztül, már
nyugdíjasként is részt vett a gyermekek növekedését ﬁgyelemmel kísérő vizsgálaton. Nagy
felelősséggel járt védőnői munkája, de ha újra
kezdhetné, megint ezt választaná. Szeret emberek között lenni, s imádja gyerekeket. Úgy
tervezte, ha nyugdíjas lesz, nyit egy bölcsődét,
de másképp alakult. Megkezdett munkáját 20
éve a lánya folytatja. Vera néni 74 évesen is jó
egészségnek örvend, ás, veteményez a kertben,
s befőzi a termést. Gondozza a jószágokat, s
naponta főz gyermekeire. Császi Erzsébet
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Régiségekkel gazdagítja
a kistérségi múzeumot
A jelenleg alakuló múzeumnak adja helytörténeti, régészeti gyűjteményének egy részét Virág István, a korábban az ebesi téeszben dolgozó brigádvezető. A ma Debrecenben lakó Pista bácsival életéről, s gyűjtő szenvedélyéről beszélgettünk.
Pista bácsi 13 testvérével együtt nevelkedett Debrecenben, s már hatodik osztályos
kora után napszámba járt. 1942-ben 11 hold
földet kaptak Ebesen, s a Horvát-tanyával
szembeni Oncsa-házba költöztek. Gazdálkodni kezdtek, kukoricát, búzát, cukorrépát, lucernát vetettek, vetésforgóval dolgoztak. Lovaik, teheneik, disznóik, aprójószágaik voltak, nem szenvedtek hiányt élelemben. Azonban ahogy növekedtek a gyerekek kevésnek
bizonyult a 11 hold föld. Summázni, tizedébe aratni jártak, harmadod, negyedes kukoricát kapáltak. Egy kaszára 10-15 hold föld jutott, melyet 4-5 hét alatt
kellett learatni. 1949-ig
az Ebes környéki nagy
gazdáknál dolgoztak, az
öccsével, s két húgával
együtt. 1949-ben megalakult az Ebesi Állami Gazdaság, melynek
1952-től állandó dolgozója lett. 1962-ben a
gazdaság „férjhez ment
Szoboszlóhoz”. Először
mezőgazdasági munkás
volt, kapált, répát egyelt,
s amit kellett. Később az
állattenyésztési ágazatban volt szükség a munkájára. Bikákat, üszőket, juhokat gondozott.
Virág Ilona a
Brigádvezetőnek nevezrégi fegyverrel
ték ki, 15-20 ember volt
(pikával)
a keze alatt. Tíz év múlva Szoboszlóra csábították, de nem érezte jól magát az új környezetben, s visszakérte magát Ebesre. 1987-ig traktoros brigádvezetőként dolgozott, 30-40 ember munkájáért tartozott felelősséggel. Lóháton, kerékpáron, motorral járta a 3600 hektár
hozzá tartozó földet, ellenőrizte a talajmunkákat, a növénytermesztést, a betakarítást.
A régiségek gyűjtése munkájához kötődik, s az 1960-as évek derekától datálható.
Dolgozói a talajmunkák során kifordítottak a
földből egy pikát, s bevitték neki megmutatni, mit találtak. Megtetszett neki a fegyver, s
arra biztatta az embereket, mindig vigyék be
neki, amit találnak, s otthonról is a felesleges régiségeket. Ő maga pedig elkezdte járni
a tanyákat, s elkérte a régiségeket. Szívesen
odaadták neki a szilvalekváros szilkét, a tejesköcsögöt, a csecses korsót, a hólyaglámpát, a
vasalót, a marha bilyogozót. Volt, aki egy felesre cserélte, más eladta. A buzogányért például egy vákáncsos ekét adott. Ma már több
száz darab régi tárgya van – köztük érmék is –
amelyeket semmi pénzért nem adna el. Sokat
költött rájuk, de nem olyan fajta, hogy kereskedjen vele – mondta. Az éltette gyűjtőszenve-

Hírek
Óvodai beíratás
Az óvodába 2004. április 26-27-én 816 óráig lehet beíratni a gyerekeket. Előjegyezhető az a gyermek, aki a Közoktatási törvény 65. paragrafusa (2). alapján 2004. december 31-ig betölti a 3. életévét.

Iskolai beiratkozás

Virág István és Virág Istvánné
délyét, hogy ne vesszen el a régiség. Katonai
felszereléseiből, pásztorkellékeiből, s háztartási eszközeiből az ebesiek is láthattak bemutatót 2002-ben, a „Nincs jövő a múlt ismerete
nélkül” címmel, az Ebesi Vendégvárók Egyesülete rendezte kiállításon. Akkor felajánlotta
Ebesnek gyűjteménye egy részét állandó kiállításon való bemutatásra. Elképzelése a múzeum nyitásakor fog megvalósulni.
Pista bácsit a munka élteti. Tavaly még portásként dolgozott, s az idén is maga műveli
unokája kertjét. Télen történelmi könyveit olvassa, s várja a tavaszt.
Lánya, Virág Ilona is összeállított már
egy kis kiállítást munkahelyén, a debreceni
Széchenyi utcai óvodában. Mint mondta, elültette a gyerekek lelkébe régi tárgyak szeretetét, hogy értékeljék azokat. Nyáron a Tócóskertben lakó 40 ezer embernek szeretnék
megmutatni a régiségeket a Vörösmarty iskolában.
Császi Erzsébet

A föld mélye rejtette a kardot

Gyarapítsák
a gyűjteményt!
A képviselő-testület kéri a lakosságot, hogy
ajánlják fel a leendő kistérségi múzeumnak
néprajzi, régészeti, s helytörténeti gyűjteményébe való tárgyaikat. Aki önzetlenül jelentős kollekcióval gazdagítja a község szellemi, tárgyi emlékeit megőrizni hivatott múzeumot, arról termet nevez el a múzeumban a
képviselő-testület. A felajánlásokról Rózsahegyiné Juhász Éva etnográfust lehet értesíteni a 06-20-318-8067-es telefonszámon. Az
önkormányzat gondoskodik a gyűjtemény elszállításáról.

Az iskolai beiratkozásra április 19-én
és 20-án kerül sor 8-16 óráig. Április elején nyílt napot tart az iskola, ahol az érdeklődő szülők betekintést nyerhetnek
az elsős osztályok életébe, megﬁgyelhetik a gyerekek és a tanítók munkáját,
s választ kaphatnak kérdéseikre. Április
14-én összevont szülői értekezlet lesz az
óvodában a beiratkozásról és az iskolai
életről. Minden érdeklődő szülőt szeretettel vár az iskola és az óvoda vezetősége.

A legügyesebb tanulók
A 2003/2004-es tanévben is számos
diák próbára tehette tudását a tanulmányi
versenyeken. A legjobban szereplő gyerekek névsorát közöljük, s gratulálunk jó
eredményeikhez.
Alsósoknak rendezett versmondó verseny díjazottjai:
1–2. osztály: 1. Felföldi Tünde 1. a,
Kiss Renáta 2. a; 2. Püski Flóra 1. b; 3.
Száraz Alexa 1. b, különdíj: Szabó Adrienn 2. a.
3–4. osztály: 1. Szálkai Nikolett 4. b; 2.
Karacs Sándor 4. a; 3. Tóth Viktória 3. b.
Alsósoknak rendezett Kazinczy-verseny díjazottjai:
1. Karacs Sándor 4. a; 2. Heveli Gergő
4. b, Zoltai Fanni 3. a; 3. Dusa Blanka 4.
b, Tokai Kristóf 3. a.
Felsősöknek rendezett Kazinczy-verseny díjazottjai:
5–6 osztály: 1. Simon Zsuzsanna 6. a;
2. Majzik Blanka 5. c; 3. Tokai Cintia 5.
c. 7–8. osztály: 1. Holb Anna 7. a; 2. Mike Veronika 8. a, Felföldi Hajnalka 7. b;
3. Vezendi Ildikó 8. c.
Simonyi Zsigmond helyesíró verseny:
1. helyezést ért el Tóth Benedek 6. a
osztályos tanuló, s eredményével bejutott
a megyei versenyre. 2. Tokai Cintia 5. c;
3. Pacsmag Odett 5. a.
Házi matematika verseny
3. osztály: 1. Tóth Viktória 3. b; 2. Lőrincz Ábel 3. b; 3. Lukács Miklós 3. c.
4. osztály: 1. Hajdu Attila 4. b; 2. Karacs Sándor 4. a; 3. Hajdu Attila 4. b.
5. osztály: 1. Tokai Cintia 5. c; 2. Csikai Enikő 5. a; 3. Vetró Tamara 5. a.
6. osztály: 1. Tóth Benedek 6. a; 2.
Nagy Katalin 6. a; 3. Deák Zoltán 6. a.
7. osztály: 1. Kaszás Csilla 7. c; 2. Marinka Gergő 7. c; 3. Bodnár Rebeka 7. c.
8. osztály: 1. Lőrincz Regina 8. a; 2.
Kovács Tamás 8. c; 3. Tőzsér Gyöngyi
8. a.
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Hírek
Vendégeskedők, névnapozók

A Nagyhegyesi Idősek Klubját látta
vendégül az Ebesi Idősek Klubja decemberben. A köszöntés után beszélgetéssel,
s közös ebéddel múlatták az időt, majd
kedvenc dalaikkal szórakoztatták egymást. A március 30-ai viszontlátogatásra
verses zenés műsorral készültek az ebesiek. Az Idősek Klubjában öt névnapost köszöntöttek az idén. A Zsuzsannáknak, Juliannáknak, s Lídiának családias hangulatban, egy szál virággal kívántak jó egészséget, majd elnótázgattak a maguk kedvére.

Miskolctapolcára mennek

A miskolctapolcai barlangfürdőbe látogatnak el az Idősek Klubja tagjai júliusban. Az önköltséges kirándulásra várják a falubeli nyugdíjasokat, melyre Erdei Andrásnénál, az Idősek Klubja vezetőjénél lehet jelentkezni.

Megállapodtak

A falu civil szervezetei együttműködésük lehetőségeiről tanácskoztak februárban. Az Ebesi Autó-Motor Sportegyesület, az Ebesi Vendégvárók Egyesülete, a
Zsongvölgyi Haditorna Egyesület, s Debrecen Természetjáró Szövetsége Ebesi Menő
Manók Szakosztálya megállapodott, hogy
egyeztetik programjaikat, s minél több községi rendezvényen képviseltetik magukat.

Locsolóbál az Oroszlánban

2004. március

Dr. Jose Rosa ajándéka
a településeknek

Tűzoltóautóra való csörlőt ajándékozott a
hajdúszoboszlói önkéntes tűzoltóknak az
ebesi dr. Jose Manuel Coelho Rosa. A portugál orvos közvetve Ebesnek is szánta az
adományt, hiszen ha oltani kellene a faluban, a szoboszlóiak vonulnának ki.

Az ideggyógyász
sok évvel ezelőtt alakította ki a testvérvárosi kapcsolatot
Debrecen és portugáliai városa, Setubal között, setubali
tűzoltóparancsnok
édesapjával közösen. Azóta is élteti,
új és újabb ötletekDr. Jose Rosa
kel színesíti a kapcsolatot. Három éve
valósult meg egyik álma, a Debreceni Portugál Napok, s azóta is benne él a két város lakóiért való tenni akarás vágya. A látogatások
alkalmával édesapja találkozott a szoboszlói tűzoltóparancsnokkal, Nagy Imrével, s jó

Több idegen nyelvi óra lesz

Locsolóbált rendez az Arany Oroszlán
április 10-én, szombaton. Este 7-től élőzene várja a mulatni vágyókat. A menü:
sült pulykaszelet tejszínes gombamártással, sült burgonyával, illetve bárányragu
párolt rizzsel, savanyú uborkával, a deszszert rakott puding lesz. A férﬁakat locsolóitallal vendégeli meg az étterem.

Az iskolában a tanulmányi versenyek lecsengése után egymást követték a művészeti tanszakra járó diákok bemutatkozásai,
majd a farsang, s a jótékonysági bál. A tanév eleje óta a pedagógusok folyamatosan
készítik új pedagógiai, s minőségirányítási
programjukat. Érckövi Katalin igazgatónőt
kérdeztük az elmúlt hónapok eseményeiről.

Csere-bere klub

– Hagyományteremtés szándékával az idén
először rendezett újévi koncertet az iskola. A
január végi hangversenyen a művészeti tanszak
növendékei zenés műsort adtak a Művelődési
Házban. Az iskola ezután évről évre megrendezi a koncertet, s számít rá, hogy népszerű
lesz mind a szülők, mind a pedagógusok körében. Ez jó lehetőséget jelent ahhoz, hogy azok
a diákok is más színben tűnhessenek fel, akik a
tanórákon nem túl jól teljesítenek. Olyan értékeket fedezhetnek fel bennük tanáraik, melyek
megmutatására nincs lehetőségük az órákon.
– A tanuláson kívül a gyerekek szórakozását is megszervezi az iskola. Hogy sikerült a
jelmezbál, kié volt a legötletesebb produkció?
– Az alsósoknak és a felsősöknek rendezett
farsangra február közepén és végén került sor.
A szülői munkaközösség tagjaiból álló zsűri
a 2. a vásári jelenetének, s az 5. c német sörtáncának szavazta meg az első helyet. Zsúfolásig megtelt a terem a bemutatóra, melyet az
alsósok, majd a felsősök diszkója követett. A
jelmezbálon büfét is üzemeltettek a gyerekek,
bevétele az osztálypénztárakat gyarapította, s
a kirándulások költségeibe segít be.
– A felnőttek is kikapcsolódhattak a jótékonysági bálon. Milyen eredménnyel zárult a
mulatság?

Csere-bere klubot szeretne indítani
Heidum György. A klubba hívja mindazokat a gyermekeket és felnőtteket, akik ásványt, kőzetet, érmét, képeslapot, szalvétát, jelvényt, telefonkártyát, bélyeget vagy
bármi mást gyűjtenek. Az érdeklődők telefonját a 366-099-es számon várja.

Amatőr focikupa

Háromfordulós amatőr focikupát szervez Deczki Lajos, az önkormányzat ifjúsági és sportreferense május 1-jén. A focibajnokságon bárki részt vehet, aki nem
igazolt játékos. Az első fordulóra május
1-jén kerül sor, a másodikra a május 26-i
Kihívás napján, a harmadikra augusztus
20-án. A versenyre írásban lehet nevezni
Deczki Lajosnál.

Autós ügyességi verseny

Autós ügyességi versenyt rendez az
Ebesi Autó Motor Sport Egyesület április
18-án 9 órakor a rali pályán. A női, férﬁ,
s junior kategóriában szervezett versenyre nevezési díj ellenében a helyszínen lehet jelentkezni.

kapcsolatba került vele. Dr. Jose Rosa hat éve
Ebesre költözött családjával együtt, s Debrecen után a községnek is szeretne valamit adni, ha közvetve is. Arra gondolt, a szoboszlói tűzoltóknak szánt adománnyal kezdi a segítséget, melyből Ebes is részesül, ugyanis a
fürdőváros tűzoltói oltanának a faluban, ha
szükség lenne rá. Először nagy értékű tűzoltóruhát szeretett volna adni, de Nagy Imrétől megtudta, hogy azt pályázat útján is lehet
nyerni, így a tűzoltóparancsnok javaslatára a
csörlő mellett döntött. 425 ezer forintért vette meg a gépezetet, amit az úgynevezett országúti gyorsbeavatkozó kis műszaki mentőautó elejére szereltek fel. A szoboszlói tűzoltók hozzátették munkájukat az adományhoz,
maguk készítették a csörlő tartóberendezését, mely megvásárlása esetén 70-80 ezer forintba került volna. Ezzel teljessé vált a közúti baleseteknél, kisebb tüzeknél használatos
tűzoltó autó felszerelése. Mint Jose Rosa elmondta, a tűzoltóknak ajándékozott gépezettel a két ország közötti kapcsolatot is erősítette.
Cs. E.

– Száznegyvennyolcezer forint gyűlt öszsze, melyet az iskolarádió berendezésének
korszerűsítésére fordítanak a szülők.
– Milyen tantárgyak élveznek elsőbbséget
az iskola új pedagógiai programjában?
– Az idegen nyelv és az informatika lesznek a kiemelt tantárgyak, melyeket az önkormányzat is támogat. A negyediktől nyolcadik
osztályig tanított német és angol nyelvet a kerettanterven maghatározott heti 3 óránál többször, négyszer akarjuk beiktatni az órarendbe,
s a 3-4. osztályban, mint választható tantárgyat szeretnénk felkínálni a tanulóknak. Az
informatikát a kerettantervnek megfelelő óraszámban tanítjuk, növelése a tantestülettel való egyeztetés kérdése.
– Az Ady Endre utcai iskola rekonstrukciója miatt el kellett költözni az ott tanuló osztályoknak. Mikor vehetik birtokukba újra a gyerekek az épületet?
– Április közepén méltó körülmények közé költözhetnek vissza a diákok. A volt pártházban tanuló osztályokat nem bolygatjuk
meg, ők ott fejezik be ezt a tanévet.
– Az iskola főépülete is megszépült?
– Kizökkentett bennünket a kazán kéményének bontása, de április elejére befejeződik a munka. Márciusban a gyerekek rendbe tették az iskolaudvart, s a szülőkkel együtt
lomtalanítottak a raktárakban. Nyolcvanezer
forintot kaptak a vasért, melyet Deczki Lajos segítségével szállítottak a hulladéktelepre.
Áprilisban a faluban is összegyűjtik a tanulók
a hulladékot a diákönkormányzat szervezésben rendezett tavaszi akción.
Császi Erzsébet
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Harangszó és gyertyafény
A téli szünet előtti nap estéjén 114 ünneplőbe öltözött iskolás gyülekezett a református templomban a hagyományos karácsonyi koncertre.
Rengeteg szervezés, egyeztetés, próba
előzte meg ezt a szép estét, amely attól is különleges volt, hogy első alkalommal zenéltek
itt a templomban a gyerekek és tanáraik.
Az énekkar a karzaton foglalt helyet, így
csak a hangjukat hallhattuk, miközben megszólaltatták az Ó gyönyörű szép…, az Ave
Maria…, a Csendes éj…, a Kicsi gyermek…,
a Kit sok boldog… és a Hadd zengjen… kezdetű dalokat. Az énekkart Veres Adrienn tanárnő és Szekeresné Kocsis Ildikó zongorán,
Molnárné Kovács Mariann fuvolán, Baloghné Kovács Magdolna brácsán és Stefáni Róbert tanár úr harsonán kísérte, hozzájuk csatlakozott még két diák is, Pócsi Zsolt xilofonon és Tóth Márton marimbán.
Széles Edina fuvolán adta elő Vivaldi Tél

című művét. Karácsonyi régi táncot fuvolázott Dusa Blanka, testvére Máté gitárkíséretével. Tokai Cintia, Török Kinga, Veres Balázs, Németh Renáta, Salánki Eszter és Tóth
Viktória zongorán, Nagy Erzsébet és Kósa
Csaba klarinéton, Nagy Attila és Mészáros
József szintetizátoron adtak elő karácsonyi
dalokat. Fellépett a gitárzenekar, valamint a
fa- és rézfúvós zenekar is vidám karácsonyi
hangulatot varázsolva.
Régi hagyomány a Betlehemes játék, melyet az idén is a 3. osztályosok mutattak be
Galgóczi Éva tanítónő vezetésével. A pásztorok, Mária, a három király, de különösen az
angyalka (Oláh Veronika) szerepére nagyon
jól sikerült kiválasztani a kisdiákokat.
A záró képhez az énekkar is levonult a karzatról. Csak a gyertyák világítottak és egyszerre csend lett. Ebben a várakozó, áhítatos
csendben megszólalt a harang… Mindenki
érezte, hogy ismét megérkezett a karácsony.
Tóthné Leiter Júlia

Vidám hétköznapok az óvodában
„A farsang minden évben nagy mulatság
az óvodában. Hónapokkal előtte tervezgetik a gyerekek, hogy ki minek öltözik. Van,
aki elárulja, van, aki titokban tartja.
A klasszikus Zorró és Piroska mellett mindig vannak ötletes állatjelmezek, amit otthon
készít anya és vannak kölcsönzős Pókemberek, s aktuális Pán Péterek. A vidám mulatságon van tánc, eszem-iszom és ügyességi verseny. Reggeltől délig áll a bál. Ebéd után
olyan fáradtak a bálozók, hogy alvás időben
csak horkolás és hortyogás hallatszik.”
„Ritkán van olyan alkalom, hogy az óvoda minden lakója egyszerre utazik valahová.
Napokkal előtte arról beszéltünk, hogy majd
jönnek a buszok, ideállnak és mindenki beszáll. Már a reggeli gyülekezés ideje alatt „bulihangulat” uralkodott, különösen, hogy tegnap volt a farsang, ma meg bábszínházba készülünk Debrecenbe. Mindenki izgult. Volt,
aki azért, mert még nem utazott anya nélkül,
más azért, mert még nem ült autóbuszon, s
mások az örömteli várakozástól látszottak izgatottnak. Az óvó nénik azért, nehogy valaki
bepisiljen vagy hányingere legyen, vagy elveszítsenek valakit.”
„A ﬁúkkal összedugtuk a fejünket és halkan, szinte suttogva … meséltem ötletemről:
lepjük meg a lányokat közösen nőnap alkal-

Mindenki jól mulatott a farsangon
mából. A ﬁúk szeme felcsillant és szervezkedni kezdtünk… Kitaláltuk, hogy a szülinapi köszöntőt egy kicsit átköltve elmondjuk
és utána három dal, illetve vers kívánságukat teljesítjük a lányoknak. Ajándékba pedig
egy korábban készített só-liszt gyurma szívecskét adunk. A ﬁúkat ilyen izgatottnak még
nem sokat láttam, mint ekkor. Ruhájukat kicsinosították, kihúzták magukat és hívtuk a
lányokat.”
„A nagycsoportos gyerekkel ellátogattunk
az iskolába, ahol betekinthettünk egy matematika és egy magyar órára első osztályban. Az
óra kezdete előtt egy kis tízóraival kedveskedtek az ovisoknak az iskola ebédlőjében. A gyerekek ismerkedtek a hellyel, a szokásokkal.
Az idegen környezetben egy kicsit megszeppenve, de bátran és ügyesen próbáltak „beilleszkedni”. Az órán minden padban ült egy
óvodás két elsős között. Nézegethették a tankönyveket, s ők is dolgozhattak a feladatlapokkal. Az óra végén az ismert dalok közös
éneklése oldotta a »kis« feszültséget.”
„Élményszerző séta keretében kerestük fel
az iskola könyvtárát, ahol a könyvtáros nénik
végig kalauzoltak bennünket a könyvek között.
Beiratkoztunk a könyvtárba, kölcsönöztünk
könyveket és kazettát. A nevelési év végéig
folyamatosan látogatni fogjuk a könyvtárat.”
(Részlet az óvoda 1-es, 4-es, 5-ös és 6-os csoportja óvodapedagógusainak beszámolóiból)

Hírek
2003-ban születtek

Bordás Csaba és Udvari Julianna: Bordás
Fanni, Bordás Edina, 2003.01.02, Tavasz u. 2.
Nagy József és Vezendi Erzsébet: Nagy Viktória, 2003.01.10., Ifjúság u. 19.
Szombati Attila és Németh Adrienn: Szombati Vivien, 2003.01.13., Széchényi u. 32.
Deczki József és Kerekes Andrea: Deczki Benedek, 2003.01.15., Szent István u. 15.
Gerber Péter és Kiss Zsuzsanna: Gerber Dóra Blanka, 2003.01.24., Ady E. u. 51/A
Kovács János és Kovács Mária: Kovács Krisztofer, 2003.03.21., Jókai u. 5.
Király Zoltán és Józsa Erzsébet: Király Richárd Zoltán, 2003.04.01., Déli u. 25.
Vatai György és Rácz Mária: Vatai Lilla,
2003.04.28., Fecskeház 5.
Győrﬁ Attila és Dudik Ágnes: Győrﬁ Vivien,
2003.05.07., Fő u. 69/A
Gyányi Gábor és Hajdú Edit: Gyányi Szabina,
2003.05.13., József A. u. 22.
Csorvási Sándor és Bereczki Ildikó: Csorvási
Réka, 2003.05.25., József A. u. 6.
Herman Attila és Vígh Katalin: Herman Gergő, 2003.06.04., Fő u. 30.
Virág László és Molnár Anikó: Virág László,
2003.06.08., Alkotmány u. 56.
Kiss László és Veres Beáta: Kiss László,
2003.07.08., Hunyadi u. 40.
Truczkai András és Kovács Edit: Truczkai Sára, 2003.07.12., Tóth Á.u. 60.
Hajdú László és Kiss Szilvia: Hajdú László,
2003.07.12., Fő u. 60.
Széles László és Szabó Csilla: Széles Alexandra, 2003.07.16., Gázláng u 10.
Győrﬁ Anita Nóra, Farkas Titanilla,
2003.07.20., Tóth Á. u. 62.
Ignácz József és Szoboszlai Szilvia: Ignácz
Máté, 2003.08.02., Hunyadi u. 54.
Szakadáti Ambrus és Rácz Irén: Szakadáti
Zsóﬁa, 2003.08.12., Liszt F. u. 42.
Sófalvi Zoltán és Bana Aranka: Sófalvi Dóra,
2003.08.23., Gárdonyi u. 22.
Verdes András és Kovács Gabriella: Verdes
Balázs, 2003.08.25., Bocskai u. 32/A
Kovács Gábor és Horváth Szilvia: Kovács
Lukács Márton, 2003.09.01., Tóth Á. u. 60.
Sipos Attila és Nagy Piroska: Sipos Zita,
2003.09.13., Kölcsey u. 36.
Nagy Lajos és Kondor Julianna: Nagy Gergő,
2003.09.21., Béke u. 16.
Lente Mihály és Szűcs Ibolya: Lente Márk,
2003.09.24., Déli u. 9.
Dudik József és Harmati Anita: Dudik Alexandra Zsóﬁa, 2003.09.26., Fő u. 69/A
Csorvási János és Timbuli Zsuzsanna: Csorvási Kevin, 2003.10.23., Vadas u. 50.
Janik Ferenc és Nagy Beáta: Janik Viktória,
2003.10.31., Rózsa u. 29.
Bana Zsolt és Sági Anita: Bana Nóra,
2003.11.09., Fecskeház 1.
Korcsmáros Gyula és Verdes Csilla: Korcsmáros Nikolett, 2003.11.11., Fő u. 14.
Jankó József és Montlika Beatrix: Jankó Ivett,
2003.11.17., Újsor 18.
Molnár Attila és Beke Anita: Molnár Attila,
2003.11.27., Rákóczi u. 7.
Nagy Sándor és Kozma Valéria: Nagy Zoé
Dóra, 2003.11.30., József A. u. 19.
Vezendi László és Szász Éva: Vezendi Vivien,
2003.12.25., Újsor 7/A
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Győz az Élet!
Pezsdül az élet a teremtett világban. Jó,
hogy van még valahol rend, olyan törvény,
amely nem változik évente. Jó, hogy a természet még ismétli az Isten törvényét: itt a tavasz, az életnek jönnie kell, előbújni a földből, rügyeknek fakadni, virágoknak nyílni, méheknek zümmögni. Már mindannyian
látjuk ezt, s mindannyian örülünk neki. De
értjük-e még (vagy már), hogy miről üzen
a megújult természet, a madárdal, a méhek
zümmögése, füvek zöldülése? Bizony üzennek ezek! Üzennek az igazságról, az Életről.
A maguk nyelvén harsogják világgá, kiáltják
a csodát. Győz az élet!
Gyönyörű tavaszi ünnepünk, a Húsvét
üzenete ez. Minden emberi nyomorúság, fájdalom, elmúlás és halál ellenére az Élet megjelenik. Nem lehet eltitkolni, sírboltba zárni.
Az elvetett mag csodája ez. Ha nem kerül a
földbe, nem szolgálja az életet. De ha földbe
kerül, vállalja azt az áldozatot, akkor lesz új
élet, termés, feltámadás, jövő és remény.
Minden búzaszem magán hordozza Krisztus arcát – ezt tudja jól a földművelő ember.
Ezekből a búzaszemekből eredően már zöldell a vetés a földeken. Ígéri a jövőt.
Krisztus földbe esett búzaszem. Értünk
meghalt és értünk feltámadott, hogy legyen
alapja hitünknek, s megéljük ezt az igazságot. Győz az Élet!
Bukáné Zakar Zsuzsa lelkipásztor

2004. március

A jövő a mienk
A magyar húsvét szó utal a böjt végére és a
húsétel fogyasztására. A feltámadás szó jobban kifejezi az ünnep lényegét, utal a titokra
és arra, amit ilyenkor ünnepelünk.
Megváltó Jézusunk jövendölte kereszthalálát és feltámadását. Bontsátok le ezt a templomot és én harmadnapra felépítem. Saját testének templomára értette. „Én vagyok a feltámadás és az élet”(Jn. 11,25)
Jézus halálával és feltámadásával kiengesztelte a mennyei Atyát, eltörölte az adósságot, megszabadított a kárhozattól, vissza-

szerezte az istengyermeki életet, megnyitotta
az örök élet kapuját, szabaddá tette a hazavezető utat, megnyitotta a kegyelem forrását.
Atyám házában van hely bőven – hangzik
Jézus örömhíre most is. A jövő a mienk. Ennek örüljünk, ezt ünnepeljük. Ne engedjük ki
a kezünkből ezt a nagy kincset. Jézus feltámadását ünnepeljük, minden évben Húsvétkor nagyobb ünnepélyességgel, minden vasárnap és minden szentmisében. Ezért van
nekünk minden héten „jó hétvégénk”
Orosz Lőrinc, prépost-plébános

Református húsvéti
alkalmak

Katolikus ünnepi
alkalmak:

Április 4., vasárnap 9.45-kor virágvasárnapi istentisztelet
Április 9., péntek 9.45-kor nagypénteki
passió istentisztelet
Április 11., vasárnap 9.45-kor húsvét vasárnapi istentisztelet úrvacsorával
Április 12., hétfő 9.45-kor húsvét hétfői istentisztelet keresztelővel
Kedves ebesi testvéreinknek áldott, örvendező húsvéti ünneplést kíván:

Április 9-én, nagypénteken, Jézus kereszthalálának napján este 6-kor szertartás, keresztútvégzés, a Passió felolvasása, majd szentáldozásra járulnak a hívek.
Április 11-én, húsvét vasárnapján 11.30kor római katolius szentmise
Április12-én, húsvét hétfőn 11.30-kor görög katolikus liturgia

Az egyházközség presbitériuma

Békés, áldott ünnepeket kíván
Orosz Lőrinc plébános
és várja híveit a templomba

Összetartás és béke van a családban
Hatvanadik házassági évfordulójukon
anyakönyvvezető előtt erősítette meg házasságát id. Balogh Béla és Balogh Béláné
Nagy Juliánna az ősszel. Gyémántlakodalmukon négy gyermekük, menyük és vejeik, tíz unokájuk, tíz dédunokájuk, s családtagjaik ünnepeltek velük.
Az 1925-ben született Juliánna néni és az
1920-ban született Béla bácsi Hajdúszováton
ismerkedtek meg, s 1943-ban kötöttek házasságot. Akkor már 2 éve katona volt Béla bácsi, s még két évet töltött el a hadseregben,
az utolsó időket Németországban, hadifogságban. Amikor a Bakonyban hét aknaszilánk összeroncsolta a karját, akkor vitték el
Németországba előbb angol, majd amerikai ni, nem egyszer kerékpárral tette meg az odahadifogságba. 1945-ben sebesülten jött ha- vissza 50 kilométeres távolságot. 1952-ben
za. Még nem tudta felemelni a kezét, de rá- ingyen házhelyet osztottak Ebesen, ahol ankötötte a szerszámot, s dolgozott. A munkától nak idején csak néhányan laktak. OTP-kölmegerősödött a karja, s oda szegődött, ahová csönnel építették fel a házat, melyben máig
tudott. Aratott, olajosmalomban dolgozott, 7 laknak.
Juliánna néni egy darabig otthon volt a
hold földet kaszált le a „rossz” kezével, s napszámba járt. Muszáj volt, mert egymás után gyerekkel, de kevés volt az egy kereset, így
jöttek a gyerekek. 1944-ban Irén, három év- dolgozni kezdett a téeszben. Dohányt fűzött,
re rá Béla, két év múlva Irma, s hat évvel ké- répát egyelt, kapált, kukoricát tört. Nehéz
sőbb Katalin. Megszokta a munkát 12 éves élet volt a háború után. Nem lehetett élelemkorától kezdve, amikor meghalt az édesany- hez jutni, nem volt ﬁzetés, amit adtak, abból
juk, s a hat testvér közül a nagyobbak nevel- békekölcsönt kellett jegyeztetni. Hajnalban
ték a kisebbeket, s volt, akiket a rokonok vet- kelt, a Nyírségbe ment almáért, hogy elcsetek magukhoz. 1950-ben álláshoz jutott Deb- rélhesse lisztre a karácsonyi kalácshoz. Ő is
recenben, a járműjavítóba került dolgoz- megszokta a munkát, 6-7 évesen már dolgozni, s kitanulta a lakatos és tűzikovács szak- nia kellett, megkeresni az iskolafelszerelés
mát. Két évig Hajdúszovátról járt be dolgoz- árát. Amikor nagyobbacskák lettek a gyere-

kek, az idősebbek vigyáztak a ﬁatalabbakra.
1950-ben már jobb idők jöttek mindenkire.
Béla bácsiék háztáji gazdaságában volt tehén,
aprójószág, disznó, s a 400 négyszögöl kertben megtermett a zöldség, s a gyümölcs. Julianna néni hat évet dolgozott a téeszben, utána a tanácsra került irodasegédnek.
Harmonikusan éltek, soha nem veszekedtek. Juliánna néni volt a húzóerő a családban,
ő tervezte meg hogyan, s miként kellene továbblépni. Béla bácsi ugyan mondta neki, hogy csak addig nyújtózkodjon, ameddig a takarója ér, de ő mindig ügyesen kisikerítette a dolgokat. – Megbeszéltünk mindent,
s nem veszekedtünk – mondta el a hosszú
házasság titkát Juliánna néni. – Nem is volt
miért, mert jó ember a férjem. Józan életet
élt, a család volt a mindene. – Nem is tudom,
hogyan csinálta édesanyám, korán reggelre
már fel volt mázolva a padló, vasárnap ebéd
után kimosta ruhánkat, s mire felébredtünk
kivasalta, hogy együtt mehessünk a meccsre – emlékszik vissza Katalin. – Nagy szeretetben nőttünk fel, s mi is ezt adjuk tovább
családunknak.
Nagyon jó gyerekeink, menyünk és vejeink vannak, nem hagynak magunkra – mondja Julianna néni. – Felváltva hordják az ételt,
rendben tartják az udvart, azt nézik, miben
segíthetnek. Lesik a kívánságainkat. Az unokák is beszaladnak a névnapokon, ünnepeknek, még nőnapra is hoznak virágot. Nagy az
összetartás s a béke a családban.
Császi Erzsébet
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Nagy a konkurencia, örökös a küzdelem
Vendéglátósból lett a Cívis Alfa Rt. igazgatója a Debrecenben lakó Búti László. Építőanyagokkal kereskedő cége Ebes mellett,
a 4-es főút túloldalán fekszik 4100 négyzetméteres területen. Bútiné Tímár Terézia cégtulajdonost kérdeztük a kezdetekről, napjainkról, s további terveikről.
– Huszonkét évig a vendéglátó-iparban dolgozott a férjem, utóbb egy étterem vezetője
volt Békés megyében. Azonban szándékában állt abbahagyni a vendéglátó szakmát és átköltözni Hajdú-Bihar megyébe – mondta Bútiné.
– Összeházasodtunk és Debrecenben építkeztünk. Az 1980as években nem volt könynyű hozzájutni az építőanyagokhoz, ezért Budapestre jártunk vásárolni kisebb magán
tüzépekhez, s onnan jött az ötBútiné Tímár
let, hogy mi is építsünk egyet.
Terézia
A 4-es főút mellett találtunk
meg a megfelelő telephelyet, ahol tüzelő és
építőanyag kereskedésbe kezdtünk, s azóta fokozatosan bővítjük vállalkozásunkat.
A kezdetekben külső alvállalkozóval csináltatták a fa nyílászárókat, de többször is előfordult, ha reklamációra került sor, már nem

Az utolsó simítások a műanyag ablakon
működött a vállalkozásuk. A fa nyílászárókra
kialakult igény miatt gyártóüzemet létesítettünk, mely azóta is folyamatosan üzemel. Néhány évvel később a műanyag nyílászárókra
is megnőtt az igény az építkezők körében, így
újabb csarnokot építettek, és elkezdték gyártani az ajtókat, ablakokat a francia TRYBA
proﬁlból. A francia partner rendszeresen ellenőrzi a termékeiket, ﬁgyelnek a minőségre.
Ezeken kívül az épületek tetőzete anyagának
elkészítésével is foglalkoznak, ukrán s orosz
fenyőből dolgoznak. Gyomaendrődön is van
egy tüzép telepük, melyet 12 éve vásároltak

Május 1-jei falunap és európai uniós
csatlakozási ünnepség
a Művelődési Ház udvarán
7.30
8.00–11.00
8.00
9.30
10.30
10.00–12.00
11.00–11.30
12.00–15.00
13.00–18.00
15.00–15.40
14.00–18.00
15.50
16.15
17.15
17.15
19–03

Májusi ébresztő
Amatőr tömegsport versenyek:
Kerékpárverseny a ralipályán
Futóverseny
Roller bólyás akadályverseny a Kossuth utcán.
A nevezéssel kapcsolatban Deczki Lajostól lehet információt kérni.
Kézműves játszóház: fazekasság, csuhé ﬁgura, papírsárkány,
s gyertyakészítés.
A Szeredás Népzenei Együttes századeleji vásári komédiája.
Benne: Vitéz László, Hídi vásár, erőművész, vásári fotográfus…
Gasztronómiai bemutató: a magyar, a francia s a görög konyha ízei.
A parkban főznek az Arany Oroszlán étterem s a külföldi konyha
szakácsai
Népi kismesterség bemutató és kirakodóvásár: kosárfonó, szövő,
fazekas, csipkeverő, bőrös, késes, fafragó, mézeskalácsos,
díszkovács részvételével.
Komár László koncert
Kézműves játszóház és játékudvar: origami, agyagozás,
fazekasság, csuhézás, népi játékok készítése, arcfestés, testfestés.
Csikós bemutató
Bemutató az európai uniós országok kultúrájából, táncbemutató.
Európai táncház: görög, ír, német, cigány és magyar táncok.
Szomszédolás. Fellép az ebesi majorett csoport s vendégei,
valamint a rézfúvósok.
Helyi körök bemutatója
Bál. Játszik a Romantik együttes, közreműködik Urszuly Edit
Minden ebesi lakost várunk:
Kissné Vass Rozália, a Művelődési Ház igazgatója

és azóta is működtetnek. Tíz éve Ecsegfalván
vettek egy telepet, szintén építőanyag kereskedésre, s később nyitottak egy benzinkutat.
Tavaly Vésztőn nyitottak egy üzemanyag kutat, az európai uniós szabványoknak megfelelően.
– A talpon maradás hajt bennünket az
újabb telephelyek nyitásakor. Nagy a konkurencia, örökös a küzdelem – avatott be az rt.
nehézségeibe a tulajdonos. – Az utóbbi évek
átalagos éves forgalma 400 millió forint volt.
Talpon kell maradni, s nem csak azért, hogy
biztosítsuk családunknak az anyagiakat, hanem azért is, mert 44 főt foglalkoztatunk, s
minden hónapban 44 család várja a ﬁzetést.
Őket nem érdekli, hogy például télen kevés
a forgalmunk. Felelősséggel tartozunk értük,
hogy megkapják a bérüket és pontosan ﬁzessük járulékaikat. Ketten vezetjük a céget a férjemmel, s bízunk benne, ha majd ha felnőnek
a gyerekek, besegítenek a munkába. Lányunk
17 éves, középiskolás, ﬁunk másodéves közgazdász hallgató. Ő 15 éves korától nyaranta
az asztalos üzemben segédmunkásként dolgozik. Tervünk, hogy majd két benzinkutat
nyissunk Ebesen. A munka rengeteg engedély beszerzésével, komoly környezetvédelmi és hatósági szabályok betartásával jár, ami
nem kis feladatot jelent.
Császi Erzsébet
Április 10-én, szombaton

Határnéző tekergés
Kerékpártúra Ebes körül
Utazás:
saját kerékpárral
Gyülekezés: április 10., szombat: Arany J.
Ált. Isk. udvara, 8 óráig
Hazaérkezés: 11 óra körül
Résztvevők: 10 éves kortól
A túra távja: 16 km
Felszerelés: üzemképes kerékpár, élelem,
innivaló, időjárásnak megfelelő öltözet.
Költségek: nincs
Túraútvonal: Ebes–Nagypark–Pulykatelep
mögötti földutak–Horváth tanya–Csemetekert–Ebes
Információ: Deczki Lajos, tel.: 366-086
Sós Barnabás, tel.: 366-972
Eső vagy sár esetén a túra egy héttel később,
április 17–én, 8 órakor lesz megtartva.
Program:
ismerkedés a Nagypark és a határ növény és állatvilágával. Ha
szerencsénk lesz, láthatunk őzeket, nyulakat, rókát és madarakat. Megismerkedünk közelebbről a távcsővel, térképpel, tájolóval és azok használatával. Kötetlenül beszélgetünk a környezetvédelemről, a környezeti katasztrófák okairól, a megújuló
energiaforrásokról stb.
A túrán résztvevők csokoládét kapnak ajándékba. Szervezők és túravezetők: Deczki Lajos, Sós Barnabás és a Menő Manók. Várunk
mindenkit, aki jó társaságra, mozgásra és kikapcsolódásra vágyik!
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Kupát nyertek
Kupát nyert a futballcsapat a Hajdú Bihar Tiszacsege ellen. Összesen 14 meccset játmegyei Labdarúgó Szövetség által újjá- szanak, az ősziek tükörképeit. Céljuk a bajélesztett felkészülési kupán. A megyéből 8 nokság megnyerése.
csapat nevezett, közülük vitték el a pálmát.
Megtudtuk, az önkormányzat kivágatta a
fákat a pálya körül, melyek helyett újakat ültet
Egyek ellen 3:2-re, Kaba ellen 2:0-ra, Haj- a tavasszal. A csapat saját pénzéből termosztádúszoboszló ellen 2:2-re nyerte, mellyel cso- tokat szereltetett fel a régi varrodába, s felrakportelső lett a csapat, s a másik csoportelső- ta a mennyezetre a lámpatesteket. Ígéretet kapvel, Sáppal játszott meccsén a második mér- tak a polgármestertől a pályalétesítmény (öltökőzést nyerte meg. A kupagyőztesek a ván- zők, szertárak, nagy terem) felújítására, a szedorkupát 1 évig őrzik, majd újra ringbe száll- retnék, ha a pálya megvilágítására is sor kerülnak érte – tudtuk meg Kelemen Tamástól, a ne az idén. Köszönik az önkormányzat segítsportkör elnökétől.
ségét, s egyben a debreceni Császár Tamásét,
Az elnök elmondta, az idei bajnokság már- az ebesi 100 forintos bolt tulajdonosáét, aki
cius 14-én indult, melyen Tiszacsegét 3:0-ra komplett felső mezt vásárolt a csapatnak. Várverték meg. Az ifjúsági csapat 5:1-re győzött ják a szponzorok támogatását.

Sítábor Csehországban
Fotó: Szabó Zsolt

Az idén január 25-30 között iskolánk 14
tanulója 4 pedagógus kíséretében sítáborozott a csehországi Szvojanovban, Ebes
testvértelepülése, Policka önkormányzata
meghívására.
Az önzetlen városvezetéstől ingyenes szállást kaptunk emellett ingyenesen tanítottak
bennünket síelni, használhattuk a felvonót és
naponta háromszor ízletes ételre láttak vendégül bennünket.
A kezdeti nehézségek után nem is volt olyan
A lesiklás alapjait a polickai iskola tanára- ördöngős a síelés tudománya
itól sajátítottuk el, akik szerint ez egészen sikeres volt. A friss hegyi levegőtől és a moz- A Miroslav Popelka polgármester személyegástól jól meg is éheztünk, amit helyi specia- sen is köszöntötte kis csapatunkat a polickai
litásokkal (knédli) és más ﬁnomságokkal városházán tartott teadélutánon.
A cseh gyerekek június elején látogatnak
igyekeztek csillapítani vendéglátóink.
Szabadidőnket is tartalmasan töltöttük el, el hozzánk, nehéz lesz viszonozni szívélyes
amiben segítségünkre volt tolmácsunk és ide- vendéglátásukat.
genvezetőnk Nagy Józsefné Júlia néni. Ellátogattunk testvériskolánkba, sétáltunk PolicFodorné Szabó Barbara és Dobos Judit
pedagógusok
ka főterén és Szvojanov várába is eljutottunk.

Falusi vendéglátó

államilag elismert
szakképesítést nyújtó tanfolyam
A tanfolyam kezdési időpontja, időtartama, helye:
2004. április 26., 6 hónap, heti 2 alkalommal
16 órai kezdéssel, Ebesen
A képzés költsége: a képzés költségét a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium támogatja, az önköltség 40 000
Ft/fő, mely tartalmazza a tankönyvek árát és a vizsgadíjat
is! A képzési díj 30%-a leírható
a személyi jövedelemadóból!
Jelentkezési feltételek: általános iskolai végzettség,
18 év betöltése
A képzéssel betölthető munkakörök: falusi vendéglátó, egyéb vendéglátóipari foglalkozások, szobaasszony
háztartási alkalmazott, önálló vállalkozói tevékenységként is végezhető
JELENTKEZNI LEHET: a helyszínen Tóthné Pinczés Évánál (30/2948-794), vagy a képző intézménynél:
BO-DIA Kft. 4025 Debrecen, Hatvan u. 53., tel./fax:
52/349-223, 52/531-426, 30/273-8500

FESTÉKPATRON TÖLTÉS

tintasugaras nyomtatókhoz.
Venter Józsefné
Ebes, Vadas utca 13. Tel.: 20/536-6216
Egyéni vállalkozók, bt.-k, kft.-k
könyvelését, bér- és tb-ügyintézését,
bevallások készítését,
teljes körű ügyintézését vállalom.
LÉVAI ISTVÁNNÉ
mérlegképes könyvelő 4211 Ebes,
Tóth Árpád u. 11. Tel.: 20/569-1354
Megérkeztek a legújabb tavaszi áruk.
Női, férﬁ, gyerek topok, pólók,
nadrágok, ingek kaphatók.
Tavaszi dzseki 990 Ft-tól.
Ebes, Rákóczi u. 12. (volt tsz iroda)

Védjük meg
tulajdonunkat!
A település közbiztonsági helyzete
2004 eddig eltelt időszakában nem
változott. A bűncselekmények 83
százaléka továbbra is vagyon elleni.
Az idén egy közokirat-hamisítás és
öt vagyon elleni bűncselekmény történt. Utóbbin belül egy sikkasztás,
egy rongálás és három lopás volt.
A településen továbbra is jó a közbiztonság, mely a hatóságok, az intézmények, a lakosság, valamint önszerveződő csoportja, a polgárőrök közös
érdeme. Ahhoz, hogy a közbiztonság a
jövőben is jó legyen, szükség van a lakosok segítségére, ﬁgyelmére. A tulajdon védelme a tulajdonost illeti meg,
illetve „terheli”, s az esetek többségében sok múlik azon, hogy mit teszünk
érdekében.
A jó idő beköszöntével gyakrabban
találkozhatunk utcai árusokkal, akik
házról-házra járva különböző dolgokat kínálnak megvételre. Ahol csengő
van, csengetnek, ahol nyitva van a kapu – tisztelet a kivételeknek – bemennek. Ezért fontos hogy az utcai kapunkat zárjuk, illetve utcán várakozó járműveinket lezárjuk, különösen, hogy
sokan az udvar végében tartózkodnak,
kertészkednek. Ugyanígy fontos a boltok, az üzletek előtt a kerékpárok és a
gépjárművel lezárása is, mely csábíthatja az átutazó bűnözőket.
A mezőgazdasági munkával foglalkozók több időt töltenek a földeken,
ahol gyakran több száz méterekre hátrahagyják járműveiket, benne értékeiket. Fontos e járművek lezárása, mivel a távolság adott esetben lehetetlenné teszi a védekezést.
A tavasz beköszöntével előkerülnek a segédmotorok, a motorkerékpárok és a kerékpárok, az utak zsúfoltabbak lesznek, ezért a biztonságos közlekedés nagyobb ﬁgyelmet, fegyelmet és
türelmet igényel.
Végezetül arra kérek minden olvasót, ha az első negyedévben bekövetkezett és fent írt bűncselekményekkel kapcsolatosan bármilyen információval rendelkezik, vagy általánosságban valamilyen számára gyanús körülményt észlel, értesítse a 107-es segélyhívó, vagy az 558-510-es telefonszámon a rendőrkapitányságot – akár nevének elhallgatásával is – vagy forduljon a helyi rendőrökhöz, illetve polgárőrökhöz.
Gali Sándor rendőr őrnagy
Hajdúszoboszlói
Rendőrkapitányság
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