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A Horváth tanya lakói jobb életfeltételeket kérnek

lül vezető út minőségére érkezett. – Esőben
felázik az út és bokáig ér a víz, a sár, mert csak
egy kis kavicsot terített le az önkormányzat az
útra. Öt évvel ezelőtt 5 IFA-val hozatott, az
idén pedig alig valamennyit. S a legmagasabb
súlyadót vetette ki. A mentő nem tud bejönni,
s előfordult, hogy traktorral kellett kihúzatni
az autót, mert beragadt a sárba. – Télen nem
jön be a hótoló, ha nem lapátolja el valamelyikünk éjszaka a havat, nem lehet közlekedni.
– Bezárt a bolt, Ebesre vagy Debrecenbe kell
bejárni vásárolni. – Külterületnek van nyilvánítva a tanya, ezért nem lehet a szoc. pol. kedvezményt igénybe venni, s építkezni még saját
telekre sem. – Nem gondozza az erdőt az önkormányzat, egyszer rádőlt egy fa az erdő szélén álló házra. – A tanyán lakó gyerekek keve-

set szerepelnek az iskolai ünnepségeken, bizonyára azért, mert korán indul a buszuk, s nem
vehetnek részt a felkészítő foglalkozásokon. –
Nagyon rossz a közlekedés, reggel egy busz
megy be Ebesre, s délután egy jön vissza. Aki
nem tud ezzel a járattal utazni, s nincs autója,
az gyalogol vagy kerékpározik. – Nincs a gyerekeknek hol játszani, a korábbi focipálya területét megvette a sertéstelep tulajdonosa. – A
körzeti megbízott ki-kijár a tanyára, de szeretnénk, ha a polgárőrök is járőröznének itt – sorolta a gondokat, s kéréseket Lakatos István,
Kiss Lajos, Vasadi János, Vasadiné Kiss Andrea, Urszuly István, Virág Mihály, Virág Mihályé és a többi tanyán lakó.
A gondokkal megkerestük az illetékeseket,
s választ kértünk megoldásukra.

az engedélyeztetést az oszlopok áthelyezésére. Várhatóan még az idén elvégzi a TITÁSZ
a munkát. Az út rendbe tételéhez az is szükséges, hogy a Virágh Mihályék előtti útszakasz
mellett árkot ássanak a csapadékvíznek. Megtudtuk, ahol kiverődött a kavics, ott feltölti
az utat az önkormányzat. A munkához akkor
kezdenek hozzá, ha eső után felpuhul egy kicsit a talaj. A járdát – a polgármester megválasztása előtt tett ígérete szerint – elkészítteti,
még ebben a ciklusban. A súlyadóra reagálva
Galgóczi Mihály elmondta, a személygépkocsi után ﬁzetett súlyadót országos törvény határozza meg. Míg tavaly 800 forintot kellett
ﬁzetni a gépkocsi súlyától függően 100 kiloFolytatás a 2. oldalon

Csomópont és útépítés
A 4-es főút melletti területet tárja fel az önkormányzat és egy beruházó cég és így alkalmassá válik a terület a kereskedelmi
szolgáltatást végző cégek betelepülésére.

Aláírták a testvértelepülési megállapodást a
csehországi Policka és Ebes között Galgóczi
Mihály és Miroslaw Popelka polgármesterek.
A május 1-jén, hazánk és Csehország Európai Unióba lépésének napján megkötött megállapodásban a települések vezetői kifejezték
szándékukat, hogy tovább folytatják együttműködésüket Fotó: Heidumné Szarka Veronika

Az átépítés során 2×2 sávos lesz a Fő utca
és a 4-es főút közötti szakasza, s több jobbra,
illetve balra irányító lekanyarodó sáv és forgalomtól elzárt terület épül ki, és emellett kiépítenek egy csomópontot a Fő utcán, s ide érkeztetik a 4-essel párhuzamosan az ipari-kereskedelmi területet feltáró szervizutat is – ismertette Galgóczi Mihály polgármester.
Ezért a Roland autóház bejáratát a bejövő
szerviz úttal szemben helyezik el. A beruházás az ott lakók közül 11 háztulajdonost érint,
akik a csomópont építését követően csak ke-

rülő úton tudják megközelíteni az egyik irányból a lakásukat. Az átépítést egy befektető cégének betelepülése miatt valósítják meg.
A főút melletti területek kereskedelmi célra való hasznosításával a szerviz út rácsatlakozik a Fő utcára, s városias megjelenést ad
a falunak. A költségeket az önkormányzat és
a betelepülő vállalkozó biztosítja alku szerint.
A munkálatok a megállapodás, a tervezés, s az
engedélyeztetés, s pályáztatás után leghamarabb ősszel kezdődnek meg.
Ha a feleknek nem sikerül megegyezniük, az önkormányzat Európai Uniós pályázaton pályázza meg az átépítéshez szükséges
pénzt. Az építkezés miatt a kerékpártároló a
Roland autóház bejárata s a telefonfülke között épül meg.
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A Horváth tanya lakói jobb életfeltételeket kérnek
Folytatás az 1. oldalról
grammonként, addig 2004-től 1000 forintot.
A súlyadó a község adóbevételét gyarapítja,
melyet útépítésre, útjavításra és más beruházási, fejlesztési feladatok elvégzésére, illetve
az intézmények ﬁnanszírozására használ fel.
A bolt bezárásával kapcsolatban megtudtuk,
hogy egyrészt a Horváth tanyán lakó 60-70
ember nem tud eltartani egy üzletet, másrészt
az Európai Uniós szabványok szerint kiépíteni
és üzemeltetni egy boltot rendkívül sokba kerül, s ahol kevés vásárló van, ott nem gazdaságos a fenntartása. Csak az a megoldás marad, hogy Ebesen vagy Debrecenben vásároljanak be az emberek. A közlekedésről megtudtuk, míg korábban három busz járt be a tanyára,
de kevés volt az utas, ezért a Hajdú-Volán már
csak egy járatpárt üzemeltet. Az önkormányzat
felveszi a kapcsolatot a Volánnal, s tolmácsolja a tanyán lakók kérését. Ismertette, az önkormányzat az ősszel kivágatja, majd újra betelepíti a nyárfaerdőt. (Erről a témáról másik cikkünkből tájékozódhatnak olvasóink). A játszótérrel kapcsolatos igényről Galgóczi Mihály elmondta, sajnos a faluban sincs játszótér. – Az
önkornányzat a Horváth tanyával kapcsolatban
nem tervez fejlesztést, csak szinten tartást, s
így nem szándékozik belterületbe bevonni. Ezt
egyrészt a sertéstelep közelsége kizárja, másrészt nehéz ellátni a távoli tanyán lakó embereket. De az alapvető közműellátottsági feltétel-

éket továbbra is biztosítja, mint az ivóvíz-ellátást, a közvilágítást, a villamoshálózat korszerűsítését és a közlekedést.
Deczki Lajos

ják. Elmondta, minden, a tanyán lakó gyermeknek lehetősége van, hogy buszuk indulásához
igazodva hamarabb elmenjen a délutáni foglalkozásokról. Az igazgatónő készséggel segít megoldani a szülőknek a felvetődő gondokat a szerdai fogadóórán kívül is bármelyik
időpontban. Arra kéri a szülőket, a találkozás
előtt egyeztessenek időpontot az 565-023-as
telefonszámon.

Deczki Lajos önkormányzati képviselő végezte a télen a hótolást, akitől megtudtuk, amikor a faluban dolgozott a hótolóval, akkor a
Horváth tanyán is. A tanyában a teljesen hátul lévő házak előtt csak külön kérésre tud ha- Balogh László
vat tolni, mert egyrészt nem járnak arra lakók,
másrészt már egyszer elakadt ott a géppel. HozA polgárőrség június 1-jétől rendszeresen
zátette, csak akkor lehet a hótolóval ráhajtani kijár a tanyára – ígérte Balogh László, az Ebeaz útra, ha a hó magassága eléri az 5 centimé- si Polgárőr Egyesület elnöke. Megtudtuk, a
tert, mert ellenkező esetben felszedi a kavicsot. polgárőrség felvette a kapcsolatot egy Horváth
tanyán lakóval, aki baj esetén a 06-30-99-88Érckövi Katalin
4251-es telefonszámon hívja a polgárőrséget.

Kilenc gyermek jár a Horváth tanyáról is- Tájékoztatás
kolába, közülük 4 a művészeti iskola képzőművészeti tagozatára – tájékoztatta lapunkat
Tájékoztatjuk Ebes bel- és külterületén laaz igazgatónő. – A képzőművészeti tagozatos kókat, hogy gondjaikkal fordulhatnak az öngyermekek tevékenysége nem jár fellépéssel. kormányzat 11 tagú képviselő-testület bármeAz ünnepi műsorokban szereplő gyermekek lyik tagjához, kiknek neve és telefonszáma a
kiválasztása a szaktanár vagy az osztályfőnök polgármesteri hivatal előtti hirdetőtáblán olfeladata, ők döntenek arról –, ha nem szerepel vasható. Galgóczi Mihály polgármestert szinaz egész osztály, akkor – a legügyesebbeket tén felkereshetik problémáikkal, mely találkovonják be a munkába. Emellett a március 15- zó előtt érdemes időpontot egyeztetni az 565i műsort mindig az aktuális 7. osztály mutat- 048-as telefonszámon. Mellette készséggel
ja be, másik rendezvényre a 3. osztályosok ké- nyújtanak tájékoztatást a különféle ügyekben
szülnek. A csoport próbáit a többséghez igazít- a polgármesteri hivatal munkatársai is.

Európai Uniós pályázatokat ad be az önkormányzat
Az önkormányzatnak három SAPARD pályázata vár elbírálásra, mint a játszótér, a
településközpont átépítésére, az iskola bővítésére benyújtott tervek, s keresik a szeméttelep rekultivációjának a forrásait.
– Európai Uniós pályázatot adtunk be az iskola felújítására, mely 5 tanterem építését, a
teljes külső homlokzat hőszigetelését, külső

vakolását, a külső nyílászárók cseréjét, s a ma- ra építendő játszótér köré, mely költségei így
gastető építését foglalja magában. Az 5 száza- elérik a 15 millió forintot. A tervekhez szinlékos önerő biztosításával benyújtandó terv- tén 25 százalékos önerőt kell biztosítani. Isvel 245 millió forintra pályázunk – ismertet- mét beadjuk a településközpont átépítésre vote Galgóczi Mihály polgármester. – Szintén natkozó pályázatunkat, melyet részekre bonaz uniós pályázatra adtuk be a korábban siker- tottunk. Jelenleg egy 95 millió forintos tervetelen játszótéri pályázatunkat.
zetet nyújtunk be, mely tartalmazza a központ
A korábbi változathoz képest parkosított te- sétányainak kiépítését, a református és a katorületet is terveztünk a Művelődési Ház udvará- likus templom parkjának kiépítését.

Kérdésünk: Elégedett-e Ebes fejlődésével?
Ideális helyen fekszik Ebes a 4-es főútvonal mentén, Debrecen és Hajdúszoboszló
között. A terület kedvező a multinacionális cégeknek a letelepedésre, közvetlen a
közlekedés Budapesttől Záhonyig, Ukrajna felé. A falunak ide kell
csábítani a beruházókat, valamint a fejlesztéshez ki kell használni a pályázati lehetőségeket is. A falu ideális hely a gyerekeknek.
Szép és rendezett a környék, sok a zöld terület, jórészt aszfaltozottak az utak. Sajnos
a Bocskai utcán, ahol lakunk, nincs aszfaltozott út. Számos sportolási lehetőség van a
gyerekeknek, de hiányoljuk, hogy nincs bölcsőde.
Misák Sándor
főiskolai adjunktus

Talán majd az unokáink proﬁtálhatnak
a csatlakozásból. Tanulási lehetőséget kellene biztosítani a faluban nyugdíjasoknak,
például számítógépes
tanfolyamot szervezni. Nincs információnk
a falubeli történésekről, mert csak a polgármesteri hivatal előtt van hirdetőtábla, más
utcákon még hangosító berendezés nincs.
Tetszik az Arany Oroszán, méltó körülmények közé vihetjük vendégeinket. Az utcák
elején nincs iránymutató tábla, mely alapján tájékozódni lehetne a faluban. Sokan az
utcán tárolják az építési anyagot és a roncs
autójukat is. El kellene takarítani a sok szemetet, amit a vasút körül hord a szél.
Rácz János
nyugdíjas

Nincs a ﬁataloknak szórakozási lehetősége a faluban, sokan ivással és dohányzással múlatják az
időt. Az iskolai tornatermet felügyelettel
vehetik igénybe a gyerekek, a sportpályára
csak edzés idején mehetnek be. Játékokat
kellene vásárolni az önkormányzatnak, mint
csocsót, biliárd asztalt, számítógépeket, s este is nyitva kellene lenni a Művelődési Háznak. Nap közben nehézkes a közlekedés, alig
jön be 1-2 busz a faluba. Rosszak az utak, főleg a Petőﬁ, a Kossuth s az Ady Endre. Az autók ráhordják a kavicsot az utakra, a járdákon megáll a víz. Szeretnénk, ha faluszerte
lennének utcai hulladéktárolók.
Hajnal Jánosné
bolti eladó

Nagyon sokat fejlődött a falu, új telkeket alakít ki az önkormányzat, de a mai ﬁataloknak elérhetetlenek a telekárak. Ötmillió forint felett van
egy közművesítetlen
telek. Sokan kiköltöznek a városokból, de nekik könnyű, mert a
városi lakásukat eladva van mire alapozniuk.
Ebesen számos munkalehetőség adódik, ide
települt a műanyaggyár, itt van a sertéstelep
és számosan bejárnak dolgozni Szoboszlóra
és Debrecenbe. Az önkormányzat újjáépíti a
Művelődési Házat, ami talán nem csak a ﬁataloknak szépül, hanem közösségi ház lesz,
a falu minden lakosának szórakozási lehetőséget nyújt.
Vezendi Jánosné
gyeses anyuka
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Fél év, egy év múlva elégettetik
a betárolt húslisztet
Kétezer-négyszáz tonna húslisztet tárol az ki belőlük a környezetbe. Az állategészségATEV Fehérjefeldolgozó Rt. Debreceni Gyá- ügyi állomás munkatársai rendszeresen ellenra a Penzum Kft. egyik telephelyén. A ható- őrzik a raktár biztonságát, ﬁgyelik, hogy megságoknál utánajártunk, milyen feltételekkel történt-e a rágcsálóirtás, s ha szabálytalansátárolható az állati eredetű anyag s mikorra got tapasztalnak, intézkednek. Az elmúlt négy
évben nem volt ilyenre példa – tette hozzá a
várható az elszállítása.
főállatorvos. Hajdú-Bihar megyében 4 telepMagyarországon az elhullott állatokat és az helyen tárolják a húslisztet, melyeket feltölélelmiszeripari melléktermékeket az ATEV dol- tés után lezárnak és amikor a kapacitás engegozza fel húslisztté, majd helyet keres ideigle- di, hazai és szlovákiak cementgyárakba szálnes raktározására. 1996-ig állatok takarmányo- lítják a húslisztet megsemmisíteni. A Földzásra használták a húslisztet a táp kiegészítő művelési és Vidékfejlesztési Minisztérium az
elemeként, de a BSE (kergemarhakór) meg- ATEV központi üzemét bízta meg a szállítás
betegedések miatt az Európai Unió megtiltotta levezénylésével. Az ATEV közbeszerzési eljáfeletetését. A tilalom oka, Angliában felvetődött rás során választja ki a szállító céget azok köa gyanú, hogy az emberi idegrendszeri megbe- zül, akik eleget tesznek a szigorú feltételeknek.
tegedést (Creutzfeldt–Jakob-kórt) állati fehér– Franciaországi tapasztalataim szerint a
je is okozhatja. Ezt nem bizonyították, de mivel cementgyárak több ezer tonna húslisztet is el
az emberek egészsége a legfontosabb, az unió tudnak égetni. Szinte nincs égési maradék, a
megtiltotta a húsliszt felhasználását – ismertet- keletkezett hamu beépül a cementbe – mondta
te dr. Barta János, a megyei Állategészségügyi Kelemen Béla, a Tiszántúli Környezetvédelmi
és Élelmiszer-ellenőrző Állomás megyei igaz- Felügyelőség igazgatója. – Magyarországon
gató főállatorvosa. – Magyarországon ilyen hirtelen jött az állati fehérje betárolására és
megbetegedés állatokon nem fordult elő, de megsemmisítésére vonatkozó jogszabály, s
biztonsági okok miatt minden elhullott szarvas- nem tudtak rá felkészülni a cementgyárak sem,
marhából mintát vesznek az állategészségügyi nem tudták megteremteni az égetés, ellenőrzés
állomások, s teljes körű vizsgálatot végeznek. feltételeit, ezért kell külföldre vinni az anyagot.
Magyarországon több húsliszt termelődik, A megsemmisítés előtt raktározni kell, melymint amennyi folyamatosan elégethető, ezért re a katasztrófavédelem, a vízügyi felügyelet,
a húslisztet tárolni kell a megsemmisítésig. A az ÁNTSZ, a környezetvédelmi felügyelőség
szakhatóságok véleménye alapján a települé- szakmai felügyeletével összhangban a jegyző
si jegyző engedélyezi a tárolást olyan telepe- telepengedélyt ad ki. A húsliszt nem veszélyes
ken, melyeken nincs állattartás. Előírás, hogy hulladék – szögezte le az igazgató. – A Földa raktáraknak beton legyen a padozatuk, jól ta- művelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
karíthatók, jól szellőztethetők, zártak legyenek fél év-egy év alatt elégetteti az összes betárolt
és őrizzék őket, tehát az anyag ne kerülhessen húslisztet.

Az önkormányzat és az A. K. S. D. Debrecen
Kft. között tavaly létrejött szerződés szerint,
áprilisban kiépítettük Ebesen az első szelektív hulladékgyűjtő szigetet, melyet a Kossuth és a Rózsa utca sarkán lévő parkolóban
helyeztünk el. Májusban a piacon – a Rákóczi u. 6. szám alá, s a Szoboszlói utcán lévő
élelmiszerbolt elé is telepítünk egyet-egyet.
Az edényekben ingyenesen elhelyezhetők
műanyag palackok, üvegek, papíráruk, melyeket az edényekre rajzolt ábra jelöl. A kék színű
konténer a használt kartonpapír és az újságpapír gyűjtőkonténere. Ide papír alapú hulladékokat dobjunk, mint kartondobozokat, hullámpapírt, színes vagy fekete-fehér újságpapírt, irodai papírt, könyveket, prospektusokat. A papírok között ne legyen műanyagborító, fém vagy
indigó. Minél kisebbre hajtogatjuk a tiszta kartonokat, annál több fér el benne. A sárga konténerbe a műanyag palackokat és ﬂakonokat
rakjuk, mint a műanyag üdítős és az ásványvizes palackot. A palackról csavarjuk le a kupakot, a palackot tapossuk laposra, s úgy tegyük
a gyűjtőedénybe. A zöld színű konténerbe üvegek kerüljenek. Mindenféle tiszta, kiöblített, ép
vagy törött, színes (zöld, barna, sárga) és fehér üvegpalackokat beledobhatunk. A záróku-

Fotó: Girgás Béla

Ingyenes a szelektív hulladék szállítása

Jól használjuk a szelektív gyűjtőket!
pakot távolítsuk el az üvegről, de azt ne dobjuk
a szelektív gyűjtőbe. Mindannyiunk számára fontos hogy ezeket a gyűjtőket használjuk,
és jól használjuk! Fontos, mert az így gyűjtött
hulladékokat újrahasznosítják. Rajtunk is múlik, hogy környezetünket ellepi-e a soha le nem
bomló szemét. Fontos, mert nem kell érte ﬁzetni. Lehet, hogy ezek használata mellett otthon
egyel kisebb és így egyel olcsóbb kuka is elég
lesz. Kérjük Önöket, hogy a gyűjtőedényekbe
más hulladékot ne dobjanak. Az edényekre felragasztott használati utasításokat tartsák be! Az
újrafeldolgozást lehetetlenné teszi, ha a külön
gyűjtött hulladék más hulladékokkal keveredik.
Girgás Béla
Ebesi Községgondnokság Kft.

Kivágják s újra
telepítik az erdőket
Az önkormányzat 7 hektárnyi erdejéből
több mint 5 hektárnyit ki kell vágni a fák elöregedése miatt. A kivágott erdőrészeket csemetékkel ülteti tele az önkormányzat illetve
sarjaztatással pótolja a fákat. Pécsi Tibor
erdésszel beszélgettünk az őszi fakivágásról.
– A vasút mellet és a Horváth tanyán van
az önkormányzatnak erdője, mely akácosból,
s nemes nyárból áll – ismertette Pécsi Tibor,
az Ebes környéki erdők szakmai felügyeletével megbízott
erdész. – A hazai erdők tulajdonosainak az Állami Erdészeti Szolgálat (korábbi nevén erdőfelügyelet) üzemtervet készít erdeik kezeléséről.
A 30-40 éves ebesi erdőkről
az erdőfelügyelet megállapí- Pécsi Tibor
totta, hogy túltartottak lettek
s elrendelte a fák kivágását, amit a fák egészségi állapota is indokol.
Az önkormányzat kivágatja a tölgyest a vasút mellett, a temető bejáratánál, a Horváth tanyán, s a sárga sor mögött. Majd árverezteti az
erdőt, s annak a vevőnek adja el, aki a legtöbbet kínálja érte. A lábon eladott erdő vásárlója letermeli a fát, elégeti a levágott gallyakat,
s úgy adja vissza az önkormányzatnak a területet. Ez hagyományos módja a fa eladásának,
hiszen csak a tuskóztatás több 100 ezer forintba kerülne hektáronként. Az erdők árából
szakszerűen felújítják a területet, melyre az
erdőfelügyelőség is kötelezi az önkormányzatot. Két év alatt kell elvégezni a munkát. Tavaszra kituskózzák s előkészítik a leendő temető előtti talajt, s tölgyfacsemetékkel telepítik be, s szintén tölgyfát ültetnek a vasút mellé
is. A Horváth tanyán és a sárga sor mögötti területen akácot sarjaztatnak.
Pécsi Tibor elmondta, az önkormányzat
csak azt az erdőt termeli le, amit az erdőrendezőség üzemterve alapján előírt. A gazdálkodást
az erdőfelügyelőség évente felülvizsgálja.
Galgóczi Mihály polgármester terve, hogy
a jelenleg elhanyagolt parkerdőt arborétummá
alakítja át, minél többfajta fát ültettet a területre.

Táncparkett és
korcsolyapálya
Negyven-negyvenöt millió forintból épül
újjá a Művelődési Ház, mely a jelek szerint
máris elnyerte a lakosság tetszését. Sokakat
meglepett az udvari szabadtéri színpad és a tavasztól őszig táncparkettként, télen korcsolyapályaként használatos beton alapzat. Teljesen megújul a Művelődési Ház, megszépül a
nagyterem, kicserélik a belső burkolatot, átalakítják a hátsó öltözőket, kicserélik a nyílászárókat, felújítják a gépészeti berendezéseket a fűtés kivételével, az árkád helyett zárt teret építenek, mellyel 40-50 négyzetméterrel megnövekszik a ház alapterülete. Jó munkát végzett Szőke Lajos tervező, egy szocreál épületből olyan
épületet varázsolt, mely illik a majdnem 100
éves Balogh kastélyhoz – ismertette a polgármester. A házat augusztus 20-án adjuk át.

4

EBESI HÍRLAP

Európai Parlamenti
választás
A Magyar Köztársaság elnöke kiírta az Európai Parlament tagjainak 2004. évi választását. A szavazás napja június 13., vasárnap 6
órától 19 óráig. A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. A választókörzetek
a korábban megszokott helyszínen találhatók,
az Arany János általános iskolában a Kossuth
utcán, az Idősek Klubjában szintén a Kossuth
utcán és az Ady Endre utcai „kisiskolában”.
Kérjem a választópolgárokat, éljenek választási szabadságukkal, szavazzanak az Európai Unió Parlamentjének tagjaira. Egyben
felhívom a kampányoló pártok ﬁgyelmét az
erkölcsi és etikai normák betartására.
Dr. Szabó Róbert,
a helyi választási iroda vezetője

Virágos Ebesért
A Virágos Ebesért programot hirdette meg
az önkormányzat május elején. A faluszépítő
versenyen a lakosok a saját portájuk csinosításával vetélkedhetnek. Az önkormányzat díjat alapít a versenyre, melyet a zsűri ítélete
alapján adományoz oda. A zsűri tagjai járják
a portákat és értékelik a versenyben részt vevők rendezett, virágokkal szépítette háza táját. Az eredményt az augusztus 20-i Falunapon hirdetik ki.
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Ha nyer, megszépül az óvoda
Ötszázezer forintot kapott az idén az óvoda
az önkormányzattól, hogy előrébb lépjen az
úgynevezett minimális eszköz és felszerelési
jegyzék teljesítésében. Czeglédiné Herczeg
Ildikó megbízott óvodavezetőt a fejlesztésekről kérdeztük.
Egy vár alakú kombinált udvari fa játékot
készíttettünk 230 ezer forintért – ismertette
Czeglédiné. – 270 ezer forintból a gyermekek
mozgásfejlesztéséhez szükséges body roll hen- A gyerekek kedvence a kerékpárút, 11 bicikgereket vettünk, s társasjátékokat. A kerti parti li és a fajátékok
és a karácsonyi vásár bevételéből, a 139 ezer
forintból elkészült az új homokozó, melyet fa dőíven. A megkérdezettek 4,2 fölöttire értékelrönkökkel keríttettünk körül, a babaház s ke- ték a szakmai munka színvonalát. Negatívumrékpárutat is építtettünk szülői, óvónői segít- ként az óvodai épület külső megjelenését jelölséggel. Varga Zoltán szülő ingyen szállította ték be. Megtudtuk, az óvoda pályázatot nyúja sódert és a homokot. A 24 méter hosszúságú tott be a Jövőházhoz a kültéri festékekre. Öta 90 négyzetméteres területű beton utat öröm- százezer forintra pályáznak, melyből a külső
mel vették birtokba az óvodások.
homlokzatot, a lábazatot, az eddig nem festett
A minőségbiztosítási program keretében nyílászárókat és a stablondeszkát akarják lelegutóbb a szülőket, dolgozókat kérdezték kér- festeni. S ugyanennyi lesz a munkadíj is.

Angol és német nyelvtanfolyamok
Alap-és középfokú nyelvvizsgára felkészítő angol és német nyelvtanfolyam indul szeptembertől egyetemi tanárok bevonásával, próbanyelvvizsgával, kiscsoportokban. A tanfolyam díja 600 Ft óránként. A hallgatók a képzési díj 30 százalékát érvényesíthetik adókedvez-

Tilos a közterületen
lévő fát kivágni

Egymillió háromszázezer forintot nyert az
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól az Idősek Klubja időskorú személyek szociális ellátásának támogatására. A
pénzből új bútorokkal tette otthonosabbá a
klubot Erdei Andrásné klubvezető. Ötven széket, 8 étkezőasztalt, kanapét, ülőgarnitúrát és
dohányzóasztalt vásárolt. Varrógépet, hűtőszekrényt, 6 szolgálati kerékpárt, s új konyhai
edényeket vásárolt. A munkafeltételek korszerűsítésére vett egy íróasztalt s egy számítógépet hozzá való szoftverekkel
Fotó: Varga Imre

Dr. Szabó Róbert jegyző felhívja a
lakosság ﬁgyelmét, hogy közterületen
lévő fát csak jegyzői engedéllyel lehet kivágni. Aki engedély nélkül vágja ki a fát, az szabálysértést követ el,
s ellene szabálysértési eljárást indít a
polgármesteri hivatal. Ezért érdemes a
jegyzőtől engedélyt kérni a tervezett fakivágás előtt 30 nappal.
A ma embere számára a falu képéhez hozzátartozik a templom. A templom nemcsak a
keresztényi értékeket, a vallásos életet szimbolizálja és közvetíti az emberek felé, hanem történelmet is jelent.
Az első plébániák építése már Szent István
király uralkodása alatt megindult. Ilyenformán
joggal mondhatnánk, hogy Ebesnek nincs történelme, nincs középkori múltja, mivel mindkét jelenleg is álló temploma napjainkban
épült. Azonban ha egy kicsit pontosabbak vagyunk településünk történetében, hallottunk,
olvastunk esetleg jártunk az ebesi 1989-es régészeti feltárás helyszínén, akkor felvetődhet
bennünk az a kérdés, hogy milyen építmény
állhatott azon a helyen melyet ma csak templomdombként emlegetünk. A kérdés megválaszolásában a régészet tudománya siet segítségünkre. Az 1989-es ásatás során egy Árpádkori, román stílusú templom maradványai láttak napvilágot. A templom teljes hossza a későbbi bővítéssel együtt 15 méter, a hajó teljes

ményként, így jogosultság esetén csak 420 Ft
az óradíj. Jelentkezési határidő: június 15. Érdeklődni és jelentkezni lehet Kémeri Juditnál,
az Ebesi Kulturális Közhasznú Társaság művelődésszervezőjénél személyesen vagy a 366217-es, illetve a 06-30-365-7317-es telefonon.

A templomdomb

szélessége 8 méter. A XIII. század végén tovább bővítették a templomot egy északi sekrestyével hossza így 18,5 méter lett.
A régészeti leleteken kívül történeti forrásokkal is alátámaszthatjuk a középkori templom létezését, melynek története ezer szállal
kötődik a falu mindennapi életéhez. 1216-ban
Debrecen már tekintélyes hitközség leányegy-

házaként Ebest is megemlítik. A történelem
folyamán lakóit tatár seregek és a fekete halálként emlegetett pestis is pusztították. Ennek
ellenére Ebesfalva a török hódoltság kezdeti
éveiben is lakot település volt egészen a 15
éves háború kitöréséig, mikor III. Murat szultán rászabadította az országra a pusztító krími tatár hordákat. A fosztogató, maguk mögött
csak felégetett falvakat hagyó tatár csapatok
végleg megpecsételték a középkori Ebes sorsát. 1594. július 18-án a középkori Ebesfalva
végleg megszűnt, a templom pusztuló üszkös romjait azonban még a XVIII. sz. elején
is látni lehetett. Az ásatás során feltártak ﬁgyelembe vételével Haja István tervei szerint elkészítették annak a templomnak a makettjét is,
amely egykor a templomdombon állhatott.
A templomdombot és környékét 2003 novemberében a nemzeti kulturális örökség minisztere fokozottan védett régészeti lelőhelylyé nyilvánította.
Rózsahegyiné Juhász Éva
és Herbály Róbert
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Posztumusz Pro Villa-díj Haja Istvánnak
Jövőre lesz 50 éve, hogy Ebesre került a
Haja család. Az édesapa, Haja István 2000ben elhunyt, de emlékét őrzik tanítványai,
a falubeliek, s neve fennmarad az általa
írt Ebesi krónikában. Az idén posztumusz
Pro Villa-díjat kapott tanárról lányaival,
Bányainé Haja Erzsébettel és Bartha Lászlónéval beszélgettünk.
Szigorú ember volt édesapánk – emlékszik vissza Bányainé Haja Erzsébet. – Előfordult, hogy a szülő nem akarta iskolába járatni
a gyermekét, mert libát őriztetett vele. Apánk
elment hozzájuk, s meggyőzte, hogy iskolában van a gyermek helye. – Programokat szervezett a gyerekeknek, majálist, gyermeknapokat és sokat focizott velük, a tehetséges tanulókat a DVSC-be küldte. Segített rajtuk akkor
is, amikor már elvégezték az általános iskolát.
Felvételit, kollégiumi elhelyezést intézett nekik – mondta Bartha
Lászlóné. – Matematikát és kémiát tanított, s megkövetelte a tudást. Ha kellett,
korrepetálta a gyerekeket. Néptanító volt.
Hiába hívták az egri
főiskolára tanársegédnek, nem ment. A sa- Haja István (1929–2000)
ját erejéből lett tanárrá, hiányosságaiból erényt kovácsolt. Gyenge
volt matematikából, s elhatározta, megmutatja, hogy meg tudja tanulni. A nyári szünidőt is
munkára használta fel, ﬁzikai munkát vállalt,
s összeírásokat, népszámlálást végzett, ha kel-

látogatta az unokáit Debrecenben. Többször
műtötték, de soha nem panaszkodott. Hirtelen
ment el. Idén áprilisban lett volna 75 éves.
Megmaradt kéziratait, íróasztalát, írógépét
a múzeumnál helyezik lányai letétbe. Emlékét
így őrzik abban a szobában, melyet Haja István
teremnek nevez el róla az önkormányzat. Haja
István boldog lett volna, ha életében kapja meg
ezt az elismerést. Sokat dolgozott a faluért.
Bányainé Haja Erzsébet és Bartha Lászlóné
édesapjuk kitüntetésének átvételekor a március 15-i ünnepségen
lett tyúkokat oltott. A társadalmi munkában is
lehetett rá számítani. Mozigépészként is dolgozott. Örült a társasági életnek, összejárt a
tantestület, kártyáztak, beszélgettek, főztek,
jól érezték magukat. Nagyon kötődött Ebeshez, eljárt a tősgyökeres ebesiekhez, s ahogy
felszámolták a tanyákat, úgy gyűjtötte tőlük a
szóbeli, s írásos emlékeket, s megőrizte, hogy
megmaradjon az utókornak. Sokat beszélgetett a kitelepítettekkel is. Nyugdíjas korában
kezdte írni az Ebesi krónika című helytörténeti
könyvet, levéltárba járt, fotókat, térképeket, s
más dokumentumokat gyűjtött a régi Ebesről,
a tanyákról, az iskolákról. Az 1996-ban megjelent könyv erkölcsi sikert hozott neki, anyagit nem. A Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Akadémiai Bizottsága, a DAB díját kapta Ebes helytörténete és helynév kutatásáért 1999-ben.
Amikor felesége 1990-ben meghalt, egyedül maradt. Művelte a kertet és sokszor meg-

Ebesiek a Budapesti Utazási Vásáron
Az Ebesi Vendégvárók Egyesülete 2004.
március 18 - 21 között két napon keresztül összesen 15 fővel képviselte illetve reklámozta Ebest a Budapesti Utazási Vásáron. Két standon kaptunk ingyenes kiállítóhelyet.
Az egyik az Észak-Alföld Regionális Régió,
a másik a Falusi Turizmus Országos Szövetségének kiállítóhelye volt. A nagyobb érdeklődés a falusi turizmus standján mutatkozott,
hiszen itt - a prospektusok mellett – a tájjellegű ételek sokasága is csalogatta a vendégeket. Előkerültek a „helyi rettenetesek” is, így
egy kupica pálinka mellett az ismeretség is hamarabb köttetett. A mi egyesületünk – immár
hagyományként – a hajdúsági töltött káposzta ízével tette felejthetetlenné Ebes nevét. A fő
íz adó Béke Péter alelnökünk és felesége volt,
akiket ez által tiszteletbeli főszakácsunkká fogadtunk. A mellékelt képen pedig a kukták és
a kiállítók egy csoportja látható. Ezúton is köszönöm munkájukat! Köszönöm továbbá a
képviselő testületnek, hogy az útiköltségünket
60000 Ft-tal támogatta, és polgármesterünknek, hogy az egyik napon - szombaton- meglátogatott bennünket. Ez is mutatta, hogy településünk idegenforgalma egész Ebes ügye.
Bízunk benne, hogy az utazási vásáron való megjelenésünk kapcsán egyre többen láto-

Életrajz
Haja István iparos családból származott.
Édesapja hentes, édesanyja mosodai dolgozó volt. A ﬁatalember a Magyar Királyi Fazekas Gimnáziumba járt, de a háború félbeszakította tanulmányait. A harcok alatt a Debrecen környéki tanyákon bujkált, majd iparostanulónak állt, s kitanulta a férﬁszabó szakmát.
Egy év múlva szakérettségi bizonyítványt
szerzett, s az Állami Pedagógiai Főiskolára
iratkozott be Egerbe. A végzés után egy évig
Fegyverneken tanított, ahol megszületett Erzsébet lánya. Majd Tégláson dolgozott, s 1955től 1990-ig, nyugdíjba vonulásáig Ebesen tanított, ahol hat évig igazgató is volt. Nyugdíjazása után Hajdúhadházon vállalt napközis
tanári állást.
Elismerések
Kiváló Munkáért kitüntetés 1988, Pedagógus Szolgálati Emlékérem 1989, DAB-díj
(a MTA Debreceni Akadémiai Bizottság díja) 1999, Pro Villa Ebes Községért Ezüst fokozat 2004.

Majálisozók
Május 1-jén színes programmal várta a lakosságot az Ebesi Kulturális Közhasznú Társaság a Művelődési Ház udvarán. Népi mesterség bemutatókon, játszóházban, ugrálóvárban,
lovasbemutatón, Komár László koncerten, utcabálon szórakozhattak az ebesiek. Fotók: Rózsahegyiné Juhász Éva

Jókedvűen fogadták a látogatókat az ebesi
vendégvárók
gatnak el hozzánk, egyre többen ismerik meg
a helyi ízeket, az ebesi vendégszeretetet és viszik országszerte községünk és egyben HajdúBihar megye jó hírét.
A vásár első „fecskéje” már megjelent nálunk, aki elégedettségét nyomatékossá téve a
nyárra bejelentett 5-6 nagycsaládot, sok-sok
gyermekkel. Körülbelül 30 fővel érkeznek és
üdülési csekkel fognak ﬁzetni, mivel már mi is
csatlakoztunk az elfogadóhelyek közé. A vendégek részére programot is fogunk szervezni.
Tóthné Pinczés Éva
Ebesi Vendégvárók Egyesülete elnöke
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Piros pünkösd
napja

2004. május

A megnyesett fa
kizöldül

Mind az egyházi, mind a néphagyományPünkösd. Húsvét után az ötvenedik napon
ban a Pünkösd színe a piros. Ez a szín az élet, az imádkozó, égi ajándékra várakozó apostoa vér, a szűz színe is.
lokat – mintegy százhúsz személyt, köztük
Talán a szerelmesek sem véletlenül viszik Szűz Máriát is – elöntötte a Szentlélek. Jézus
kedveseiknek épp a piros szívet. Ebben a szín- ígérte: eljön a Vigasztaló, aki eszetekbe juttat
ben erő van, akarat, harsányság. Lélek.
mindent, megerősít benneteket.
Az első pünkösdön, a Szentlélek eljöveteEzen a napon egy új közösség született,
lekor lángnyelvek szálltak le az apostolokra, s aminek az alapját lerakta Urunk Jézus, de a
megteltek Isten lelkével. Ennek az ünnepnek a Lélek kiáradásával elindult minden néphez az
legegyszerűbb, mindenkihez szóló alapüzenete: idők végezetéig az örömhír.
Van Lélek! Nagy szó ez és fontos szó, mert azt
Az Egyház mint Anya áll Pünkösd napján
látjuk, hogy világunkban egyre több a lelket- a történelemben. Aki által újjá születtek vízlenség, a sötétség, az élet meg nem becsülése. ből és Szentlélekből több ezren és megindult
Van Lélek! – üzeni Piros Pünkösd napja, s a fa növekedni. Hozott vértanúi, hitvallói által
biztat bennünket, hogy az anyagi világ valósá- sok és jó gyümölcsöt, igaz ágak törtek le erga mellett érezzünk rá a Lélek igazságára.
ről a fáról is, de életképes, nemcsak a gyökér
Már érlelődnek az első piros gyümölcsök, miatt, hanem az élet is bizonyította, hogy a
már nyílnak az első rózsák. Úgy nézzünk rá- megnyesett fa kizöldül. Ez a magyar Egyházjuk, mint a hírnökökre: azt hirdetik, piros szir- ra is érvényes, az elmúlt időszak miatt is, mimaikkal, hogy a Lélekben erő van, igaz öröm, vel anyánk az Egyház és táplál, ezért kötelescselekvésre kész szeretet. Tűz, vér, élet.
ségünk szeretni az anyaszentegyházat és örülPünkösd üzenete mindannyiunké, hisz Lé- ni az újabb érkezőknek, de a hazatérőknek is.
lek nélkül nem élhetünk, nélküle nincs meg- Az Egyház, mint jó anya összegyűjt bennünmaradás, jövő és remény.
ket, családdá nevel, ahol egymást értékelik és
Ne legyen lelketlen a világ és benne az ember! segítik. Ha bajba jut valaki, nem hagyják el.
Így kívánok ebesi felebarátaimnak Lélektől Ahhoz, hogy ez még elevenebb legyen, ehhez
áthatott igaz ünnepeket.
lehet hozzájárulni annak is, aki ezeket a soroSzeretettel:
kat olvassa és eltűnődhet, szereti-e az anyját,
Bukáné Zakar Zsuzsa az Egyházat.
lelkipásztor
Orosz Lőrinc
prépost-plébános
Református istentisztelet:
Május 30. vasárnap: 9.45 óra: ünnepi istentisztelet úrvacsorával, konﬁrmációval
Május 31. hétfő: 9.45 óra: ünnepi istentisztelet keresztelővel

„Tavaszi szél vizet
áraszt…”
Nem árvíz-veszélyről akarok írni, a belső
áradásról, vagy más szóval a lelkesedésről:
lelkesen vagy lelketlenül éljünk-e?
Érdemes szavaink alakulását ﬁgyelemmel
kísérni. Lég (levegő) – lélegzés – lélek. Ha
nincs lég, vagy szennyezett az, akkor akadozik a lélegzés, és egyre nagyobb a fulladás veszélye. S ez nemcsak a tüdőre érvényes, hanem a teljes emberre, sőt az egész nemzetre,
meg magára az emberiségre is! Lélek nélkül
nem ember az ember.
Lélek – lelkes – lelkesedés. Ha egy ember
lélektelenül, unottan, gépiesen végzi a munkáját, akkor mi jó és értékes származhat abból? S
ha a szülő, a pedagógus, vagy a főnök lelketlenül bánik gyermekeivel, tanítványaival, beosztottjaival, születhet abból valami jó?
Győzni – bármely téren – csak lelkesen lehet, vagyis szeretettel. Hogy lehet szeretni azt,
amiért nem tudok lelkesedni? S hogyan lelkesednék azért, amit nem szeretek?
Tudunk-e még lelkesedni? Ha nem, akkor
tanuljuk meg újra. Vonzó jövőt, valódi értéket,
időtálló célt kell találni, elfogadni, és örömmel, szívből küzdeni érte. Beleadni magunkat
egészen!
A vonzó cél fölemel, átalakít és erőt ad, széppé és értékessé teszi életünket. Ez az a bizonyos „tavaszi áradás”, amire utaltam a címben.
Oláh Miklós
görög katolikus plébános

Római katolikus mise:

Görög katolikus mise:

Május 30. Pünkösd vasárnap, 11.30 óra:
Ünnepi szent mise római ritus szerint

Május 31. Pünkösd hétfő, 11.30 óra: Szent
liturgia görög ritus szerint

Izgatottan várják, melyik galamb érkezik haza
Tavaly alakult meg az ebesi galambászok
köre, az S15 egyesület, mely megnevezésből az S betű Hajdú-Bihar megyét, a 15 a 15.
egyesületet jelenti a Magyar Postagalamb
Sportszövetség 10. kerületében. Két egyesületi tagot kérdeztük kedvtelésükről.
A postagalambok szakszerű tartásával, tenyésztésével, s versenyeztetésével foglalkozunk – mondta Kurucz Imre, aki 1992-ben lépett be a magyar postaglambászok közé, s tavaly megalapította az ebesi egyesületet. Gyer- Kurucz Imre (balról) és Farkas Zoltán a vermekkora óta neveli a galambokat, megtetszett senygalambokkal
neki, hogy akárhová viszik el a madarakat, mindig hazatalálnak. Azóta maga is tenyészti a ne- lambjuk érkezik haza leghamarabb. Ha Gödölves magyar és külföldi tenyésztők madarainak lőn eresztik fel őket, akkor 2 óra múlva várhaszaporulatait. Évente mintegy 200 ezer forin- tó az érkezésük, annyi idő alatt teszik meg a
tot költ a galambokra, mely összeg a szövetség 180 kilométeres utat – ismertette Kurucz Imtagdíját s a madarak takarmányozását foglalja re. – Az időjárás hátráltathatja érkezésüket, de
magában. Minden szabad idejét a galambokra az esőt legtöbbször kikerülik. Viszont védtelefordítja. Elvégzi a tagszövetség által előírt tré- nek a ragadozók, a sólyom, a vércse, a héja elninget, s áprilistól szeptemberig a hétvégéken len. Az a galamb érkezik meg a leghamarabb,
lebonyolítja a versenyprogramot. Ez abból áll, amelyik a legjobb kondícióban van. Tízből álhogy péntekenként összegyűjti a tagszövetség talában 7-8 ér haza, a többi elvész út közben.
megbízottja a galambokat s a program szerin- A gazda egész nap a dúcban tartja a madarakat,
ti feleresztés helyszínére szállítja. A startfelelős hogy azt egyék, amit tőle kapnak. Reggel az
koordinálja a feleresztést, melyet az időjárás- etetés, itatás után másfél-két órát tréningeztenak megfelelően reggel végeznek. Aztán a gaz- ti, a versenyre készíti fel a madarakat. A galamdák izgatottan nézik az eget, vajon melyik ga- bok indulnak a rövid, a közép, s a hosszú távú

programokon, amely jelenthet székesfehérvári,
soproni, nürnbergi (780 kilométer) feleresztést,
nemzeti programon való részvételt, mely jelenthet soproni, (360 kilométer) győri, regensburgi
feleresztést. Emellett a kiegészítő sprint programokat, melyeken 150 kilométert kell repülni a
hatvani, pestimrei feleresztés után.
Vannak olyan galambjai, melyeket minden
útra benevez Kurucz Imre. 2001-ben középtávú kategóriában csapatversenyben 7., egyéni
versenyben 14. lett, s 5 évig bajnok volt a hajdúszoboszlói Alfa versenyklubban. Elmondta,
a megyei egyesületnek 230 fő tagja van, akik
1200 galambot indítanak a hétvégi versenyeken. A galambokat 6 hónapos koruktól tréningezik, s 5 éves korukig versenyeztetik. – Csak
a legjobb formában lévő galambok versenyezhetnek. Amelyik nincs a topon, azt leselejtezzük. Egy versenyzőnek jó ha 3-4 élgalambja
van, s mellette 2-3 jól teljesítő – mondta Farkas
Zoltán. – A versenyeztetés a család türelmét és
alkalmazkodását is kívánja.
Az ebesiek szeretnék az egyesületet bővíteni,
s az iskolásokat is megismertetni a postagalamb
versenyeztetéssel. Valamint szükségük lenne
egy, a közúton jól megközelíthető helyiségre a
faluban, ahol összegyűjthetnék a versenyre elszállítandó galambokat. A polgármestertől ígéretet kaptak a régi tejház használatba vételére.
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Bizonytalanságban a baromﬁtermelők
Három és félmillió kilogramm pulykahúst
állított elő a Penzum Kft. akkor, amikor
mindkét telepén pulykákat tartott. Ma az
egyik telepén 70 ezer pulykát hízlal Magyarország legnagyobb pulykahús termelő cége,
a másikat bértárolásra adta ki.
Az egykori sertéstelep Zéká telephelyén vagyunk, a nyárfával körbe vett zöldben. A felújított ólakban fehér pulykákat tartanak, hátul
birkákat, s két lovat. – Tíz évvel ezelőtt alakult meg a kft-t, a hajdúszoboszlói Kösely Rt.
többségi tulajdonosával, s két magánszemélylyel – ismertette Barcza Zsolt, a Penzum Kft.
ügyvezető igazgatója. – Kezdetben a pulykák
mellett 400-500 sertést is tartottunk a kimaradt
takarmány feletetésére, de mivel szigorodtak
az állategészségügyi előírások, felszámoltuk
a sertéstelepet. Azóta BIG 6-os gigant pulykákat nevelünk. Előneveltként érkeznek hozzánk a pulykák az integrációban lévő cégektől
1 kilogramm 80 dekagrammos, 2 kilogramm

Barcza Zsolt naponta ellenőrzi a pulykákat

20 dekagrammos súlyban. A tojókat 14-16 hetes korukig neveljük, s 8-9 és fél kilogrammos
súlyban adjuk el. A kakasokat 22-24 hetes korukig hizlaljuk, s 16-20 kilogrammos súlyban
értékesítjük. A szarvasi Gallicoop Rt. veszi át
a pulykákat, s a húsukból készített termékek
90 százalékát külföldi piacra szállítja. Telepünk egyben az rt. bérhizlaló telepe. A 2 telepen lévő 32 épület 30 ezer négyzetméter alapterületű, s hozzá tartozik 200 hektár földterület, melyen cukorrépát, búzát és kukoricát termeltet a Kösely Rt. A cukorrépát eladjuk a cukorgyárnak feldolgozásra, a kukorica és a búza az éves takarmánymennyiség 10 százalékát fedezi. Naponta 400 mázsa takarmány kell
a telepre.
Négyszáz darab magyar merinói juhot is nevelünk, melyek tisztán tartják a területet. Jó a
szaporulat, kétévente 3 ellés várható egy anyától. A bárányt elválasztásig neveljük, majd értékesítjük. Olasz exportfüggő a felvásárlás,
mert Magyarországon kevés juh húst fogyasztanak az emberek. Két lovat is tartunk, feladatuk a kazalból a szalmát az istállóba szállítani
az almozáshoz.
A dolgozókról kérdezem Barcza Zsoltot, aki
Nagy Lajos telepvezetőnek adja át a szót.
23 ebesi dolgozót foglalkoztat a kft. –
mondta Nagy Lajos. – Javarészt nők dolgoznak a telepen, akinek a pulykák oltása, az automata etetőgépek és a víz mennyiségének ﬁgyelése, a napi almozás, s az oltás, s a szállítás
segítése. Emellett a gépesített takarítás, melyet a pulykák elszállítása után végzünk. Kitakarítjuk és kimossuk az istállókat, egy külső

Dohányzás, kábítószer-fogyasztás
Az Arany János általános iskola tavalyi 78 osztályos tanulóit kérdőíven kérdezte a
családsegítő szolgálat dohányzási, kábítószer, alkohol és gyógyszerfogyasztási szokásairól, szabadidős elfoglaltságairól, szabálysértéssel, bűncselekménnyel való kapcsolatukról, szüleik jutalmazási, fegyelmezési szokásairól.
A Társult Családsegítő és Gyermekvédelmi
Szolgálat már több éve készít felmérést Hajdúszoboszló diákjai körében, melyet 2003-ban
Ebesen is elvégzett. A kérésekre név nélkül válaszoltak a diákok. Mint Szegedi Attilánétól,
az ebesi szolgálat vezetőjétől megtudtuk, 67
tanuló vett részt a felmérésben, melyből helyzetelemzés készült.
Az adatokból megtudtuk, a megkérdezett
diákok 50 százaléka már kipróbálta a cigarettát, de nem vált rendszeres dohányzóvá. Több
mint 15 százalékuk (10 diák) került kapcsolatba a kábítószerrel. A drogfogyasztás legfőbb
okának a problémák megoldása előli menekülést tartja a diákok 34 százaléka, 32 százalékuk
a kíváncsiságot jelölte meg.
A diákok 82 százaléka ivott már alkoholt.
Heti rendszerességgel 12,7 százalékuk (7 fő)
fogyaszt, havonta 27,3 százalékuk (15 fő),
évente kétszer 60 százalékuk (33 fő) iszik. 42
százalékuk baráti összejöveteleken, 38 százalékuk otthon, 11 százalékuk diszkóban, 11 százalékuk szórakozóhelyeken iszik alkoholtar-

talmú italt. Az alkoholt megkóstoló ﬁatalok
(55fő) 38 százaléka volt már részeg.
A megkérdezettek 6 százaléka rendszeresen
szed gyógyszert megfázás, köhögés, emésztési problémák esetén. Egy diák altatót, illetve
nyugtatót használ.
A ﬁatalok 86 százaléka rendszeresen jár
szórakozni. 35 százalékuk hetente, 37 százalékuk kéthetente, havonta, 28 százalékuk évente kétszer. 18 százalékuk italfogyasztása öszszefügg a szórakozással.
A szülők többféle büntetést is alkalmaznak a gyerekekkel szemben. Leggyakrabban
a valamitől való eltiltás szerepel, a szidalmazás, pofon ütés, verés, ütlegelés. A jutalmazás
módszerei között szerepel a dicséret s a jutalomból való vásárlás. Négy diákot nem jutalmaznak szüleik.
A gyerekek 83,5 százalékának saját szobája van. A szülőkkel való közös tevékenységek
között első helyen a televíziózás szerepel (83,5
százalék), másodikként szalonnasütés, névnapozás, kerékpártúrák (64,1 százalék), majd a
nyaralás (47,7 százalék), s a kirándulás (40,2
százalék).
A diákok 17,9 százaléka (12 fő) került kapcsolatba a hatóságokkal magatartása miatt –
ismertette Szegedi Attiláné.
A felmérést a felnövekvő nemzedék ﬁgyelemmel kísérése, a leendő felnőttekkel kapcsolatos családsegítői munka előrejelzésére készítették a szolgálat munkatársai.

Nagy Lajos telepvezető a munkára fogott ló
mellett
cég fertőtleníti, majd kimeszeljük, visszaszalmázunk, s újból fertőtlenítés következik.
– Sem Magyarországon, sem az Európai
Unióban nem támogatják a baromﬁtartást,
ezért a kft. tulajdonosi köre kompromisszumot kötött. Figyeli, hogy csatlakozás milyen
problémákat vet fel a baromﬁtartással kapcsolatban, s 2-3 év múlva dönt tevékenységéről –
szólt a jövőről a cégvezető. – A cég adózás
előtti árbevétele 870 millió forint volt 2002ben. Forgóeszköz és tőkehiányosak a hazai
cégek, s az állam nem tud nekik védelmet és
támogatást biztosítani. Hátrányos helyzetben
kell versenyezni a hazai baromﬁtermelőknek a
hagyományokkal rendelkező olasz, francia cégekkel, kiszolgáltatva a felvásárlóknak.
Érdeklődésemre Barcza Zsolt elmondta,
három biztonsági őr, 16 kamera, s számítógéphez csatlakoztatott őrzési pontok garantálják a körül kerített telep biztonságát a nap 24
órájában. S olyan dolgozóik vannak, akikben
maximálisan megbíznak.

A legtöbb a vagyon
elleni bűncselekmény
Ebesen az ismertté vált bűncselekmények
száma 2004. I. negyedévében kis mértékben
növekedett. Az előző év hasonló időszakában 10, míg ez évben 13 bűncselekmény
vált ismertté.
Növekedett a személy elleni (1-2), az államigazgatás és a közélet tisztasága elleni (0-1),
valamint a vagyon (6-8) elleni, míg csökkent a
közlekedési (1-0), ugyanakkor stagnált a közrend elleni (2-2) bűncselekmények száma. Az
egyes bűncselekményi kategóriákon belül egy
szándékos testi sértés, egy közfeladatot ellátó
személy elleni erőszak, egy közokirat-hamisítás, hat lopás és egy sikkasztás következett
be. A számarányokat tekintve a bűncselekmények döntő többsége, továbbra is vagyon elleni bűncselekmény, mely az összbűncselekmények 61 százaléka. Arra kérek minden olvasót, hogy ha az első negyedévben bekövetkezett és fentebb írt bűncselekményekkel kapcsolatosan bármilyen információval rendelkezik, vagy általánosságban valamilyen számára gyanús körülményt észlel, értesítse a 107-es
segélyhívó, vagy az 558-510 telefonszámon a
rendőrkapitányságot – akár nevének elhallgatásával is – vagy forduljon a helyi rendőrökhöz, illetve polgárőrökhöz.
Gali Sándor
rendőr őrnagy
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Haditornászok Fociztak, futottak, rollereztek
Az ebesi Művelődési Ház szervezésében Megmozgatták a falut a május 1-jei amatőr
idén nyáron gyerek tábor lebonyolításában tömegsport rendezvények. Sok csapat benevesz részt a Zsongvölgyi Haditorna Egylet.
vezett a kispályás futballmérkőzésekre, fuIdén nyáron is több versenyen indul az tók, a rollerezők, kerékpárosok mérték öszegyesület, mint a július 17-18-i egri orszá- sze gyorsaságukat.
gos Haditorna Csoportok Versenyén. Lényege, hogy a két nap alatt a csapatok által deTizenhat csapat nevezett a futballmérkőzélegált 3-4 ember összeméri tudását íjászatban, sekre, s négy kispályán mérték össze tudásukelevézdobásban, ágyúgolyó-görgetésben, bo- kat. Négy bíró vezette a selejtezőket s a továbtos birkózásban, kard oldalra tartásban, esetleg bi mérkőzéseket, melyek végén a legjobb 4 kemég néhány változó ügyességi, esetleg erőjá- rült be egyenes továbbjutással a 4-es döntőbe, sportprogramokat szervezték, az Ebesi Gyertékban. A versenyszámok között a csoportok majd a döntőbe. A csapattagok között a 7 éves- mekekért Alapítvány 10 ezer forintos hozzájáönálló haditorna bemutatókat tartanak.
től a 60 évesig mindenféle korosztály képvi- rulását, melyből érmeket, okleveleket és ajánAz egyesület készül baranta versenyekre is. seltette magát. A jó hangulatú napon a csapa- déktárgyakat, mint labdákat, tollaslabda szetEzeket 3-4 helyen rendezik meg a nyár folya- tok indulót is komponáltak.
teket, kerékpáros kulacsokat vásároltak.
mán, majd zárás képpen augusztus 20. körül,
A verseny rengeget szervezőmunka előzte
A sportprogramokat az Autó Motor Sport
Esztergomban tartják az országos bajnoksá- meg. El kellett kérni a villamos alállomásról Egyesület, Soós Barnabás, Molnár Zoltán,
got. A résztvevők nyolc versenyszámban mér- és a MOL-tól 1-1 futballkapu hálót, az Ebesi Zelízi Mária, Deczki Lajos, Tokai István és
kőznek meg egymással a következő verseny- Amatőr Fociklubtól 2 kaput, s az Ebesi Sport- családtagjaik, segítőik, s az amatőr focisták
számokban: íjászat, íjász párbaj, formagya- körtől 2 hálót és labdákat. Deczki Lajos sport- szervezték.
korlat, vívókoreográﬁa bemutatása, 700 mé- referens köszöni a sportszerek kölcsönzését,
A futballmérkőzések játékvezetetői Balogh
ter akadályfutás láncingben sikakban karddal az önkormányzat 2930 forintos támogatá- Sándor, Balogh Béla, Bódi János és T. Kis Erpajzzsal a kézben, kelevéz csatacsillag dobás, sát, melyből érmeket vásároltak, a Művelődé- nő voltak.
Cs. E.
kardvívás, övbirkózás.
si Ház 20000 forintos támogatását, melyből a
Az érdeklődők a hajdúszoboszlói Hortobágy Hotel Camelot éttermében találkozhatnak az egyesületi tagokkal, mely középkori
várétteremben a tavasz óta már megfordult a
csoport s terveik szerint havonta kétszer háromszor szórakoztatják a közönséget műsorukkal.
Az egyesület nyitott az érdeklődők felé,
ezért hirdettek tagfelvételt tánccsoportjukba.
Az érdeklődőket várják szombatonként 15
óra után, a Művelődési Ház mögötti parkban,
rossz idő esetén, a Sportházban.
Az április 18-án megtartott közgyűlés új vezetőséget, egyleti tanácsot választott. Az egylet kapitánya Horváth Ernő lett.
Horváth Sándor Cornaille
Kerékpárverseny a ralipályán: 10–13 évesek: nát (03:41,6), 4. Mészáros Gábor (03:55,8), 5. Deczki Zol1. Boruzs Tibor, 2. Keményﬀy Ádám, 3. Deczki Zoltán, 4. tán (04:02,1), 6. Nagy Péter (04:03,8). Keleti 1000 ccmKeményﬀy Dániel. 14–16 évesek: 1. Jakab Attila, 2. Mé- ig: 1. Ifj. Deczki Lajos (03:12,4), 2. Farkas Lajos (03:13,2), 3.
száros István, 3. Szentesi János. 16 év felett: 1. Deczki Tamás, Deczki Lajos (03:18,4), 4. Herman Róbert (03:19,3), 5. Kőne
2. Deczki Lajos, 3. Gyurkó István, 4. Borsos Zsolt.
Tamás (03:23,2), 6. Oláh István (03:24,9). Keleti 1600 ccmFutóverseny a sportpályán: 10 év alattiak: 1. ig: 1. Mózes Sándor (03:09,6), 2. Zoltai Sándor (03:15,2), 3.
Programok május 30-án a Művelődési Ház udvarán: 10 Keményﬀy Dániel, 2. Tokai Kristóf, 3. Nagy Krisztián. 10–13 Oláh Tamás (03:17,9), 4. Oláh István (03:18,3), 5. Kun Arnold
óra: Gyermeknapi aszfaltrajzverseny. 11 óra: Rajzverseny évesek: 1. Boruzs Tibor, Budai Bea, 2. Papp Márk, 3. Nagy (03:19,2), 6. Szikszai Béla (03:21,6). Nyugati 1600 ccmeredményhirdetése. 11.30 óra: Megnyitó. 11.45 órától 14 Gergő, 4. Keményﬀy Ádám, 5. Nagy István, 6. Dörgő Gábor. ig: 1. Fodor Zoltán (03:13,5), 2. Békési Lajos (03:25,1), 3.
óráig: Kulturális műsorok, bemutatók, vetélkedők. 11.45 Az 14–16 évesek: 1. Nagy István. 30 év: 1. Sós Barnabás, To- Szikszai Béla (03:26,3), 4. Deczki Tamás (03:39,5), 5. Gabnai
Alföld Gyermekszínpad és a Főnix Diákszínpad műsora Várhidi kai Istvánné.
Tibor (03:43,0), 6. Korlát Szilárd (03:51,5). 1600 ccm felett:
Attila közreműködésével. Vetélkedők, sorversenyek:
Roller akadályverseny: 10 év alattiak: 1. Szilágyi Pet- 1. Harsányi József (03:19,7), 2. Török Imre (03:20,5), 3. Dázsákba futás, talicskázás, ügyességi vetélkedők: lángosevő ra. 10–13 évesek: 1. Deczki Zoltán, 2. Papp Zoltán, 3. Szente- niel László (03:21,8), 4. Kovács Lajos (03:21,8), 5. Sánta Zsolt
verseny, léggömbfújás, rostoslé-ivó verseny stb. Sportjáté- si János, 4. Papp Márk, 5. Herman Zsolt, 6. Vattai Gergő. (03:28,9), 6. Korlát Szilárd (03:47,1).
Az első, második, harmadik helyezettek érmeket, a 4., 5.,
Ezen a versenyen a legjobb köridőt ifj. Deczki Lajos autózkok: tollaslabda, hulahop karika, frisbe, célbadobás stb. 14
óra: Fehér Ököl harcművészeti Klub bemutatója. 15 óra: 6. helyezettek okleveleket kaptak. Minden helyezett ajándé- ta a Terminátor becézést kapott Wartburg motoros TrabantZsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet bemutató- kot kapott (kulacs, labda, tollaslabda szett, édesség).
jával 01:02,63. A leglátványosabb autózásért járó vándorkuja. A bemutató után a gyerekek próbára tehetik ügyességüpát Zoltai Sándor kapta.
ket a harcművészet és a fegyverforgatás terén. Egész nap
Május elsején rendeztük meg az amatőr foci kupa soIdén az AMSE szervezésében öt verseny bonyolítunk le:
kézműves játszóház, arcfestés, tésztafűzés, árusok, ugrálóvár rozat első fordulóját, melyen 16 csapat szerepelt. Itt az első június 20., július 11., augusztus 15., október 17., valamin a
és sok más meglepetés várja az ide látogatókat. A gyere- 6 csapat került díjazásra: 1. Potyka SC (6 pont), 2. Milán (5 hó-jég ralit decemberben az időjárás függvényében.
kek által május 1-jén készítette tárgyakat a nap folyamán pont), 3. Western (4 pont), 4. Premier FC (3 pont), 5. Öregﬁát lehet venni a helyszínen. Mindenkit szeretettel várunk! úk csapata (2 pont), 6. Rózsaszín pitbullok (1 pont). Az első 3
Az amatőr foci kupa sorozat 2. fordulóját a Kihívás
Szervező: Kémeri Judit, Ebesi Kulturális Közhasznú Társaság csapat érmet a 4., 5., 6. helyezett oklevelet kapott díjazásul. Napján rendeztük meg.
művelődésszervezője. A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Köszönöm a sportesemények szervezésben valamint a leMájus 2-án volt az idei évadnyitó raliverseny, melyre bonyolításban résztvevők munkáját. Valamint köszönöm az
ötvenen neveztek. Az öt kategória eredményei: junior ka- anyagi támogatást az önkormányzat és az Ebesi GyermekeFáradtnak érzi magát? Fejfájása van? Candida gombája
tegória, a legjobb 3 kör összesített időeredménye: 1. Fo- kért Alapítvány részéről.
van? Allergiás? Székrekedése van és puﬀad?
dor Zoltán (03:35,7), 2. Farkas Csaba (03:37,6), 3. Kiss DoDeczki Lajos sportreferens

Az amatőr tömegsport versenyek eredményei

Gyermeknap

Ha meg akarja tudni az okát,
jöjjön el egy teljes körű természetgyógyászati állapotfelmérésre!
Bejelentkezés telefonon: 06/30-63-70-295
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