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Ingyenesen elszállítják
az elhullott állatokat

zetvédelmi és Szolgáltató Kft. vezetője volt,
szakértelmében
bízva választotta cégét az
önkormányzat a veszélyes hulladék elszállítására – mondta Galgóczi Galgóczi Mihály
Mihály polgármester.
– Az általuk kiépített rendszer az ebesi lakosok kényelmét szolgálja. Lényege, hogy a
vállalkozó telefonhívásra házhoz megy és
elszállítja az elhullott állatot. A szolgáltatást a lakosságnak ﬁzeti az önkormányzat, a
vállalkozók szerződést köthetnek a céggel. A
lakosság az önkormányzati hivatal munkatársának, Mádiné Kiss Anikónak kell telefonálni az 565-048-as telefonszám 113-as mellékén. Az ügyintéző jelenti az elhullást a vállalkozó felé. Ezután az állat gazdájának be
kell jönni az ingyenesen biztosított speciális
zsákért, s beletenni a kisebb állatot. A szállításért a lakosságnak nem kell ﬁzetni, az
önkormányzat állja a költségeket a dögkonténer megszüntetése érdekében. Jelenleg
a hulladéktároló környéke bűzös, elszaporodtak a rágcsálók, s nagy költséget jelent a
környék rendbetétele. Még nagyobb költséget jelent a konténerben lévő tetemek elszállításáért ﬁzetett havidíj. Havonta 400–500
ezer forintot ﬁzet az önkormányzat az ATEV
Fehérjefeldolgozó Rt.-nek, de ennél kevesebbért vállalta a szállítást a Matadella kft. Arra
biztatom a lakosságot, éljenek azzal a lehetőséggel, hogy ingyenesen elszállítja a cég a
házuktól az állati tetemet, s ne hordják azokat
a dögkonténerbe. A cég működésének kezdete után egy hónappal felszámoljuk a dögkonténert s lefertőtleníttetjük a területet.
– Környezetvédelmi feladatok ellátására alakult meg a Matadella-Plusz Kft., mely

léma, az egész országban gondot jelent. Az
ATEV kialakította a konténeres rendszert, mert
nem tudott házhoz menni az elhullott állatokért. Mi egy új rendszert terveztünk, melynek legsarkalatosabb pontja a környezetvédelem. Munkánkhoz az Állategészségügyi és
Élelmiszerellenőrző Állomás, a Hajdú-Bihar
Megyei Közlekedésfelügyelet s a Tiszántúli
Környezetvédelmi Felügyelőség adja ki az
engedélyt.
Két csoportra osztják
az elhullott állatokat. A
nagytestűek elszállítására az ATEV-vel szerződnek, s telefonhívásukra a
háztól viszi el a tetemet
24 órán belül. A kistestű
állatokért a Matadella
Kft. speciális gyűjtőkocsijával megy el hetente
Makai István
háromszor. Mindössze
annyi a lakosság dolga,
hogy telefonon bejelentse az önkormányzatnak
az elhullást, az állat fajtáját, becsült súlyát, s
a speciális műanyag zsákba tegye a tetemet. A
bejelentés után a házhoz megy az autó és elszállítja a tetemet az ATEV-hez. Rendszerükkel
ellenőrizhetővé válik, hogy az elhullott állatok közül hány kerül ártalmatlanításra a faluban. Szeptember elsején tervezik a munkát
elkezdeni, de a határidő a hatósági engedélyek beszerzésétől függ.
– A gyűjtőkocsi kapacitását felajánljuk az
ebesi állattartó vállalkozóknak, s a környékbeli településeknek. Munkánkat annál olcsóbban
tudjuk végezni, minél többen veszik igénybe –
tette hozzá a cégvezető.
Császi Erzsébet

Óriási felelősséggel,
sok munkával

fektetett leendő községi könyvtárat s az alapítás alatt álló múzeumot foglalja magába.
Feladatom, hogy összehangoljam az önálló
vezetők irányította intézmények munkáját, s
kihasználjam az intézmények erősségét, mint
a könyvtár látogatottságát, a művelődési ház
tágas tereit.
– Újdonság, hogy ismét lett községi könyvtár a faluban. Hány könyv közül válogathatnak a falubeliek?
– Ötezer kötet könyvvel, napilapokkal,
folyóiratokkal várjuk az olvasókat az Ady
Endre úti épületben helyet kapott könyvtárban. A termek alkalmasak lesznek rendhagyó
irodalomórák, könyvtári órák megtartására is.
S ott rendezzük be a Teleházat is a művelődési ház igazgatója, Kissné Vass Rozália, jelenleg táppénzen levő kismama által korábban pályázaton nyert számítógépekkel.
A gépeket a könyvtárban
helyezzük el, csatlakoztatjuk az internetre, s a lakosság rendelkezésére bocsátjuk. A Teleházban interne- Rózsahegyiné
tezni, szkennelni, nyomtat- Juhász Éva
ni, fénymásolni lehet.
– A szépen felújított épületben rendezik be
a múzeumot, melyet Széchényi Ferenc Tájmúzeumnak neveznek el. Milyen gyűjteményeket
nézhetnek meg a látogatók?
– Két állandó kiállítása lesz a múzeumnak,
mint a helytörténeti, melynek alapja a Haja
István által összegyűjtött anyag és az Ebesi
Krónika című könyve. A néprajzi állandó kiállítást Virág István gyűjteményéből és a falu
lakossága által felajánlott tárgyakból rendeztük.
Jövő tavasszal tervezem a kitelepítettekről szóFolytatás a 2. oldalon
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Futball tornán Meilenben
Ebes testvérvárosából, Meilenből amatőr mestere kalauzolt. A város igazán gyönyörű,
futball tornára kapott meghívást a képviselő- kiemelném a rendkívüli tisztaságot, a rendet és
testület június végén. Az ebesi küldöttség tag- a hagyományok ápolását. Régi értékeiket velünk
jai Galgóczi Mihály polgármester, Pócsi And- ellentétben nem rombolják le, hanem megőrrásné, Deczki Lajos, Erdei András, Kunkli Imre, zik. Az utolsó este a magyar és a cseh vendéMagyar János, Mihályi Miklós és jómagam. gek részére adott vacsorán a települések vezeMeilen nevezetességeinek megtekintése tői, illetve képviselői megerősítették, hogy a
után megnéztük a futballpályát, ahol olyan kapcsolat tovább fog mélyülni. A svájciakra jeljó minőségű volt a gyep, hogy szinte nem is lemző józan puritanizmus sokunkat meglepett,
éreztük az esést. Csoportmeccseinkből kiemel- hiszen Svájc a világatlaszok szerint is Európa
ném a vendéglátóink fölött aratott 1–0 arányú és a világ iparilag legfejlettebb és leggazdagabb
győzelmünket, a másik négy meccsen viszont országa. Zürich pedig az ország és a bankvilág
ellenfeleink diadalmaskodtak. A helyiek egyik központja. Ám ahogy telt az idő, felfenagyon komolyan vették a küzdelmeket, tech- deztük a felszín alatt rejtőző érett gondolkodást.
nikailag nem, erőállapot szempontjából és moti- Semmit nem dobnak ki, rendkívül szerények,
váltságban viszont fölénk nőttek. A svájci pon- a magyarokra jellemző rongyrázás, pocséktosság itt is felfedezhető volt, a meccsek kezde- lás miatt Magyarország igenis nagyon gazdagte és vége az egyszerre több pályán játszó csa- nak tűnt onnan. A másik dolog, amire felﬁgyelpatoknak hangosbemondón jelezték. Az ötödik tem, igaz már Ausztriában, a rendkívüli tisztamérkőzés után sörsátor várta a tikkadt játéko- ság. Nem szemetelnek, a hulladékot szelektíven
sokat, kivetítőn pedig az akkor élőben sugár- gyűjtik. Most, hogy hazánk is uniós tagország
zott görög–francia meccset lehetett megnézni. lett, hasonló közgondolkodást kell kialakítanunk.
Másnap kétszintes vonattal Zürichbe menIfj. Dr. Szerze Péter
tünk, ahol Walter Landis, Meilen előző polgárönkormányzati képviselő

Csaknem
félmilliót nyert
Közel 500 ezer forintot nyert a Napközi Otthonos Óvoda a Wienerberger Jövőház pályázaton az óvoda festésére. A 2004. január végén
meghirdetett pályázatra 210 érvényes munka
érkezett hazai gyermekintézmények és műemléképületek kezelőitől. A zsűri 42 gyermekintézményt és 13 műemléképület felújítási tervét
támogatta 58 millió forint értékű építőanyaggal, illetve készpénzzel. Az elmúlt öt évben a
Wienerberger Jövőház akciójának keretében
Hajdú-Bihar megyében 7 gyermekintézmény és
2 műemlék felújítását illetve építését támogatta.
A megyei pályázatok közül az idén a debreceni
Péchy Mihály Műszaki Középiskola és az ebesi
Napközi Otthonos Óvoda nyert. Az óvoda külső festéshez használja fel a nyereményt, valamint saját költségvetéséből megveszi az ablakok mázolásához az alapozó festéket, a külső
homlokzathoz a színezéket, s a lábazatfestéket.
Augusztusra megszépül az intézmény.

Nagy Imréné óvodavezető-helyettes átveszi a
Wienerberger Jövőház Pályázat támogatását
jelképező oklevelet Vadász György Kossuthés Ybl-díjas építésztől

Nem módosít a Volán
A képviselő-testület tagjaiból összeállított csapat Svájcban

Óriási felelősséggel, sok munkával
Folytatás az 1. oldalról
ló állandó kiállítás megnyitását. Kiállítás lesz
Uzonyi Pál festményeiből, melyeket témák szerint folyamatosan fogok váltogatni. Lesz majd
régészeti kiállítás az ebesi ipari parkban talált
régészeti leletekből. Emellett szeretném elhozni a szentendrei marcipán kiállítást, a II. világháborúban talált és megmunkált lőszerhüvelyek tárlatát. Emellett fotóművészeti kiállítást
rendezek, s bemutatom a helyi gyűjtők gyűjteményeit. A könyvtár, a Teleház s a múzeum
nyitva tartása igazodik a falu lakosságának igényeihez, naponta a délutáni óráktól este 7-ig
látogatható hétfő kivételével.
– A Művelődési Házban milyen újdonságok
várják a vendégeket?
– Megújult az egész épület, a nagytermet
esküvők, névadók, s más családi, társasági rendezvényekre is igénybe veheti a falu lakossága.
Galériát alakíttattunk ki a teremben, mely alkal-

mas lesz kiállítások rendezésére, a földszinten
ruhatárral, s büfével lett tágasabb az épület.
– Mit szeretne megvalósítani munkájában?
– Az a célom, hogy mindkét épület – a
múzeum és könyvtár illetve a művelődési ház
– élettel teljen meg, s egyre növekedjen látogatottságuk. A kht.-ban dolgozó kollégáknak
azon kell munkálkodniuk, hogy minél színvonalasabb rendezvényeket szervezzenek.
– Nemrég költözött a faluba. Megismerték
már az emberek?
– Megismertek, s bízom benne hogy a munkámon át elfogad a falu. Óriási felelősséggel
és sok munkával jár, hogy okosan gazdálkodjak, többet, s jobbat hozzak ki a falu pénzéből. Nem közvetlenül az önkormányzat irányítása alatt, hanem a közhasznú társaság keretein belül gazdaságos formában működtetem a
három intézményt, melyekért felelős vagyok
az önkormányzat felé.
Császi Erzsébet

Sűrűbb autóbuszjáratot szeretnének a Horváth-tanya lakói – írtuk az Ebesi Hírlap
2004. májusi számában. Galgóczi Mihály
polgármester levelet írt ügyükben a Hajdú
Volán Rt. -nek. A részvénytárság 2004. július
7-én kelt válaszlevelét lapunkban közöljük.
Tisztelt Polgármester Úr!
Társaságunkhoz megküldött levelére – melyben Ebes, Horváth-tanya lakosainak kérését tolmácsolja – az alábbi tájékoztatást adom.
A jelenleg érvényben lévő menetrend szerint
iskolai előadási napokon egy járatpárral biztosítjuk a Hajdúszoboszlóra történő eljutást, a
Debrecenbe való bejutást további tíz járatpárral.
A közelmúltban széles körű, valamennyi járatra
kiterjedő utasszámlálást végeztünk a Budapesti
Közlekedéstudományi Intézet munkatársainak
bevonásával. Ekkor természetesen vizsgáltuk
a Debrecen–Földes–Nagyrábé viszonylatban
közlekedő járatokat is, így a Debrecenből 11.30
órakor induló autóbusz forgalmát. A vizsgálat
kiértékelését követően megállapítottuk, hogy
nevezett megállóhely egész napi utasforgalma
mindösszesen 1–4 fő. Ez a jelentkező utasszám
olyan minimális, hogy a kibocsátandó teljesítménnyel nem áll arányban, ezért menetrend
módosítást nem tervezünk.
Tisztelettel:
Balogh Gyula
Forgalmi- és marketing igazgató
Hajdú-Volán Rt.
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Örömöt akar szerezni az idősöknek
A Pro Villa-díj bronz fokozatát kapta

Harmincnégy éves pedagógusi munkájá- voltam, hogy a gyerekeket legelőször írni,
ért, s az Ebesi Idős Emberekért Közalapít- olvasni, számolni kell megtanítani, s utána a
ványban végzett tevékenységéért a Pro Vil- többit, így a hagyományos módszer oktatója
la-díj bronz fokozatát kapta idén márci- maradtam. Harmincnégy évig tanítottam, tanítus 15-én a képviselőtestülettől Huszovics ványaim közül van, aki az ebesi iskolában tanít,
Péterné nyugdíjas tanítónő, aki pályájáról
mások
egyetembeszélt.
re, főiskolára járnak, vagy a minden– A Tanítóképző Intézet elvégzése után a
napi munkában állSimon iskolában kezdtem a munkát, ahol rögják meg a helyüket.
tön a mély vízbe dobtak, felső tagozaton taníMindig is őszintottam magyar irodalmat, nyelvtant, éneket,
tén fordultak hozzám a szüleik, s ők
s gyakorlati foglalkozást vezettem. Emellett
még rám bízták az úttörővezetői munkát is –
is, s ez ma sincs
másképp. Őszintén
kezdte pályájának elbeszélését Huszovicsné
érdekel a sorsuk és
Margó. – Később tanítottam az Ady Endre úti,
ők is kíváncsiak rám.
a vasúti, a volt pártházi és a nagy iskolában is.
Három gyermekem született, s amikor gondoMindig elbeszélgezásuk után visszatértem tanítani, alsó tagozaton Huszovics Péterné
tünk, ha találkozunk.
kaptam helyet, s egészen nyugdíjazásomig a
Jelenleg még a felső
kicsiket tanítottam, mint ahogy szerettem vol- tagozatra járó diákjaim meghívnak kirándulána pályaválasztásomkor. Amolyan közkatona saikra, s a ballagásukra is. Pedagógiai ars poevoltam, tisztességgel elvégeztem a munkámat. ticámat egy rossz személyes élmény kapcsán
Az iskolánk Prepuk János igazgatónak köszön- alakítottam ki. A Kossuth-gimnáziumba járhetően részt vett a Kossuth-egyetemmel közö- tam, ahol a matematika tanárnőm nem adott
sen szervezett pedagógiai kísérletben. Többek hármasnál jobb jegyet, mert nem a tudásoközött bevezettük a Zsolnay-féle értékközve- mat nézte, hanem a származásomat. Az egytítő és képességfejlesztő módszert. Az új prog- szerű család gyermeke nem teljesíthette nála
ram megosztotta a szülőket. Én annak a híve jól, akárhogy is tanult. Akkor már a pedagó-

guspályán gondolkodtam, s elhatároztam,
hogy én nem leszek olyan. Még most, közel
60 évesen is bennem van ez az érzés. Soha nem
azt néztem, kik a gyermek szülei, hanem azt,
hogyan teljesít. Úgy érzem sikerült így nevelnem, tanítanom a gyerekeket, senki részéről
nem érhet vád. Közösségi munkát is végeztem,
szakszervezeti bizalmi voltam az iskolában, a
gazdasági ügyeket intéztem. Ugyan nem voltam vezetőségi tag, de próbáltam tenni annak
érdekében, hogy jobb legyen a kollégáimnak.
Egyszer sikerrel, máskor sikertelenséggel járt
a munkám.
Négy éve nyugdíjba ment, s még mindig
nehéz megszoknia, hogy neki nem csengetnek
be szeptemberben. Talált volna elfoglaltságot
magának, de megkeresték az önkormányzattól, hogy elvállalja-e az Ebesi Idős Emberekért
Közalapítvány kuratóriumi elnökségét. Igent
mondott, s azóta kézben tartja az idősök ügyét.
Évente egyszer kirándulni mennek, mint tavaly
közel 100 emberrel Budapestre, s az iskolával karöltve évente felkészülnek az idősek
világnapjára. Emellett intézi a hozzá fordulók
ügyes-bajos dolgait. Boldogan végzi munkáját,
mert szeretne minél több idős embernek örömöt szerezni. Most az idei ópusztaszeri kirándulást kezdi szervezni.
Császi Erzsébet

A boldog gyermekkorért

Nem látott
még pusztát

Három pályázó közül Czeglédiné Herczeg napjait, mint bábszínházi programokkal, kreaIldikót választotta óvodavezetőnek a kép- tív hetekkel. Demokratikus vezetőként örömviselő-testület öt évre. Az 1990 óta az ebesi mel fogadja kolléganői ötleteit és segít azok
óvodában dolgozó, az utóbbi évben megbí- megvalósításában. Harmincegy munkatársa
zott vezető, idén júliusban kinevezett óvo- van, biztosítja önállóságukat, a bizalmon, a
davezető eddigi munkáját s terveit tárjuk kölcsönös tiszteleten alapuló munkakapcsolatolvasóink elé.
ban. Kollektív munkával elkészítették a helyi
óvodai nevelési programot, melyet a szakértő
Az egy évig megbíjónak talált. Emellett sor került a minőségirázottként dolgozó Czegnyítási program és a szervezeti és működési
lédiné munkáját minőszabályzat megírására is.
síti, hogy a minőségfejCélja, hogy magas szakmai színvonalon
lesztési program úgynedolgozzanak, s az iskolára felkészült gyerevezett partneri elégedettkek kerüljenek ki az óvoda falai közül. Munség vizsgálatán a szülők,
katársaival együtt kiegyensúlyozott körülméa dolgozók és a fenntar- Czeglédiné
nyek között neveli a gyerekeket, képességeiktó, az önkormányzat kép- Herczeg Ildikót
nek megfelelően fejleszti őket. Több, speciális
viselői 4,2-re értékelték az óvodai munkát. Az gondoskodást igénylő gyermek is jár az óvoutóbbi évben számos újdonságnak örülhettek a dába, hozzájuk fejlesztő gyógypedagógus jár
gyerekek, mint az új udvari játékoknak, a kerék- a továbbiakban is.
párútnak, a vidám gyermeknapnak, nyári progTerve, hogy még magasabb színvonalon dolramoknak. Az óvodavezető évek óta szervezi a gozzon, s felkutassa az óvoda programjához
hajdúszoboszlói nyári vízhez szoktató progra- hasonlóan a komplex prevenciós programmot, melyen az idén 30–35 gyermek ismerkedett mal dolgozó óvodákat, valamint változatlanul
a vízzel, sokan megtanulták azokat a technikai megtartsa a jó munkakapcsolatot az iskolával,
elemeket, amivel neki kezdhetnek az úszástanu- művelődési házzal, az orvosokkal, a védőnőklásnak. A szülők nyílt napokon tekinthettek be kel, s az önkormányzattal. Munkájával szeretne
az óvoda életébe, a kerti partin jótékonykodva boldog gyerekkort biztosítani a gyerekeknek.
szórakozhattak, a húsvéti és a karácsonyi vásáEzt tükrözi óvodavezetői pályázatához
ron hozzájárulhattak új játékok vásárlásához. választott Váczi Mihály versrészlete is:
„Osztani magad, hogy így sokasodjál./
Az óvodavezető folyamatosan keresi az
anyagi lehetőségeket, pályázik, szponzorokat Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál,/ Hallgatni
kutat fel, szülőket nyer meg az intézmény külse- őket, hogy tudd a világot,/ Róluk beszélni, ha
jének, belsejének megszépítésére. Új és újabb szólsz a világhoz.”
Cs. E.
ötletekkel teszi érdekessé az óvodások hétköz-

Negyvenegy polickai általános iskolás gyermeket látott vendégül az önkormányzat az
iskolában június első hetében. A csehországi testvértelepülés általános iskolája tanulói három kísérőtanárral változatos programokkal múlatták az időt.
Többek között ellátogattak a Hortobágyra,
ahol a pusztakocsikázás során megismerték a
puszta nevezetességeit, az őshonos szürkemarhát, a racka juhot, a fekete bivalyt, a mangalica sertést. Majd ellátogattak a nyíregyházi
Vadasparkba, a sóstói s a szoboszlói fürdőbe,
az Aqua parkba. Megnézték a debreceni Nagytemplomot, s a Déri Múzeumot. Részt vettek a bolond ballagáson, s megvívták a tanárdiák focimeccset – tudtuk meg Radek Zeman
kísérő tanártól, aki már harmadik alaklommal kalauzolta a gyermekcsoportokat Ebesre.
Lukás Lejhanec nyolcadik osztályos tanuló
elmondta, hogy fantasztikusan érzik magukat,
s nagyon tetszenek nekik a programok. Különösen a Hortobágyot találta érdekesnek, még
nem látott ilyen nagy pusztaságot. Az Aqua
parkban a „fekete lyuk” fantáziacső tetszett
neki a legjobban, többször is lecsúszott benne
a mélybe. Belekóstolhattak a magyarországi
tanórákba is, belehallgattak egy angol órába, s
megtanulhattak pár lépést a néptánc órán.
A gyerekek napsütötten, élményekkel telten tértek haza.
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Kitelepítések, telepesek
A totális hatalmat Magyarországon bolsevik
mintára kiépítő Rákosi-rendszer a hagyományos társadalmi szerkezet megbontását, majd
átalakítását a népirtás jól ismert eszközeivel is
igyekezett megvalósítani. 1949- ben a Magyar
Dolgozók Pártja korlátlan kormányzati hatalmat szerzett. Ekkortól vált lehetővé a sztálini
módszerek széles körű gyakorlása.A belpolitikai gyakorlat az „ellenséges elemnek” nyilvánítottak elleni harcban: államosításokban, az
egyház, a polgárság, a korábbi vezető elit, a
kulákság visszaszorításában merült ki.
A külpolitikai eseményt Jugoszlávia ellenségé nyilvánítása szolgáltatta, mely ürügyet adott ségeket adott a kitelepítés végrehajtásához. A
a szovjet gyakorlatból átültetett lágerrendszer hortobágyi zárt területen 13 tábort alakítottak
létrehozására. Az első lágerlakók tehát a Jugo- ki. A zárt táborlakók létszáma egyre növekeszlávia ellen kialakított déli határsáv politika dett. 1951 novemberének végén 316 fővel létemegbízhatatlanjai köréből kerültek ki, meg- sült az ebesi tábor.
fosztva őket ingó és ingatlan vagyonuktól is.
A Belügyminisztérium 1950. július 13-án
A határsávokban az áttelepítés helyszíneinek kelt utasítása szerint a telepítettek ellenséjogi kereteit az internálás jogintézményében ges, megbízhatatlan elemek, akiket családtagtalálták meg. Az egyik ilyen helyszín a Hajdú- jaikkal együtt a politikai rendőrség kényszerBihar megyében lévő, Hortobágyi Állami Gaz- tartózkodásra és munkavégzésre kötelezett a
daságok Trösztje. Trösztöt alkotó állami gaz- „Hortobágy és környékén lévő állami gazdasádaság működött Ebesen is. A déli és nyuga- gokban”. A „telepítettek” lakóházai, házcsoti határsávból történő csoportosan, családo- portjai zárt területet alkottak, ahová idegesan végrehajtott internálások, „áttelepítések” neknek belépni csak az őrsparancsnok, vagy
kezete 1950. június 23-a volt. A Budapestről a megyei kapitányság vezetőjének az enge1951-ben kitelepítettek elleni fellépés más foga- délyével lehetett. A telepítettek zárt terülelomkörbe esik. Őket kitiltották, illetve kény- tet, a kijelölt lakást, a munkahelyet az őrspaszertartózkodási helyet jelöltek ki számukra.
rancsnok engedélye nélkül nem hagyhatták
A nehézipari központokban az „osztályide- el. Látogatót havonta egyszer az őrsparancsgenek” kitiltásával minden bizonnyal megbíz- nok engedélyével kedvezményként fogadhatóbbá akarták tenni a szocialista fellegvára- hattak. A számukra kijelölt munkát kötelekat. A végrehajtást az Államvédelmi Hatóság sek voltak elvégezni A szabályok megszegő(ÁVH) és a rendőrség közösen végezte. Az it fenyítésekkel, kihágási büntetésekkel sújtotÁVH közvetlenül hozta meg a kitiltási végha- ták. A „telepesek” őrzését külön e célra szertározatokat, a rendőrség pedig karhatalmi egy- vezett, úgynevezett „K” rendőrőrsök végez-

ték a számukra kiadott különleges utasítás
szerint. A „telepesek” az állami gazdaságok
területén istállókban és más gazdasági épületekben laktak. Ezt az állapotot végül az MDP
is tarthatatlannak minősítette. Így az építkezések 1952 végén meg is kezdődtek. A házak
felépítéséhez szükséges vályog kitermelése
a „telepesek”, a többi építési anyag biztosítása a minisztérium feladatainak részét képezte, az utóbbi azonban nem biztosított elegendő tetőfedő anyagot, így csak kevés ház épült
fel. Problémát jelentett az iskoláztatásuk is.
Ugyanis a Közoktatásügyi Minisztérium sehol
sem létesített iskolát. Végül csak az Ebesi Telepes Általános Iskola jött létre az 1952/1953-as
tanévben. Tanulóinak száma 99, osztályzatot
77 fő kapott.
Sztálin halálát követően Magyarországon
is némi politikai enyhülés következett be. A
Nagy Imre vezette kormány széles körű közkegyelmet hirdetett.
A közkegyelem egyik fejezetének javasolták
a hortobágyi zárt területen élő 7244 személy
helyzetének rendezését. A kitiltások feloldásának, megszüntetésének határideje 1953. október 31. Ekkor a munkatáborokat megszüntették úgy, hogy a táborok lakóinak rehabilitását
nem végezték el, hanem egyszerűen szélnek
eresztették őket. A déli határsávból és egyes
városokból azonban nagyrészüket kitiltották,
sokan közülük így földönfutóvá váltak.
Az ebesi tábor lakók közül sokan nem költöztek vissza lakhelyükre, hanem Ebesen telepedtek le. A kitelepítések emlékére a református templom kertjében elhelyezett emléktáblánál a kitelepítettek egyesülete minden évben
megemlékezést tart.
Rózsahegyiné Juhász Éva

Új helyen a családsegítő szolgálat
Új helyre költözött 2003 októberében a Társult Gyermekvédelmi és Családsegítő Szolgálat. A Rákóczi utca 12. szám alatti községgondnokság épületében szűkösebbek a feltételek, csupán egy kicsi irodahelyiség áll a
szolgálat munkatársainak rendelkezésére, de az önkormányzat ígérete szerint az
év végére tágasabb irodákba költözhetnek.
Az elhelyezésen gondolkodik a képviselőtestület.
– Az iroda csütörtökönként a legzsúfoltabb, amikor ügyfélfogadást tart a családsegítő, a gyermekjóléti, a jogi, a pszichológusi s a
gyógypedagógiai szolgálat – mondta Szegedi
Attiláné, a szolgálat vezetője. – 2001 januárjától dolgozunk Ebesen, s mostanra megszoktak, s elfogadtak bennünket az emberek, természetesnek veszik, hogy ott vagyunk, s hozzánk fordulnak problémáikkal. Egyre többen
keresnek meg bennünket családi, életviteli
(anyagiak, munkanélküliség) szenvedélybetegségekkel (alkoholizmus, játékszenvedély)
kapcsolatos gondjaikkal. 2002-ben több mint
760-an keresték fel szolgálatunkat. A legtöbben információt kértek, s ügyintézéshez segítséget, mások lelki, családi, gyermeknevelési,

s anyagiakkal kapcsolatos gondjaik miatt fordultak hozzánk.
Nagy igény mutatkozik a pszichológus és
a gyógypedagógus munkájára, akik segítenek
kezelni a családi konﬂiktusokat, a gyermekek
és a felnőttek lelki problémáit, kiutat mutatnak a szenvedélybetegeknek, tanácsadást tartanak viselkedési zavarokkal, tanulási problémákkal küzdő gyermekeknek és szüleiknek. A
családgondozók a mindennapi élettel kapcsolatos (családi, lelki, egészségügyi, anyagi, foglalkoztatási) nehézségek megoldásában nyújtanak segítséget, s információt adnak az önkormányzat által nyújtott támogatásokról.
– A gyermekjóléti szolgálat célja, hogy
megelőzzék a gyermekek veszélyeztetettségét
– tudtuk meg Tóthné Erdei Szilviától, a gyermekjóléti szolgálat vezetőjétől. – Jól működik

a jelzőrendszer, melynek tagjai a védőnő, a
háziorvos, az óvodai és az iskolai ifjúsági felelős, s a rendőrség körzeti megbízottja. Nekik
törvény általi feladatuk, hogy tájékoztassák a
szolgálatot, ha a gyermek veszélyeztetettségére utaló jelekre ﬁgyelnek fel. Mint Tóthné
elmondta, tavaly 162 fő kért segítséget a szolgálattól gyermeknevelési, anyagi gondok, családi konﬂiktus, a gyermekek óvodába, iskolába
való beilleszkedési nehézsége miatt. 15 családtól 29 gyermeket vettek gondozásba, 5 családtól 14 gyermeket vettek védelembe, 4 gyermeket kiemeltek a családjukból és nevelőszülőkhöz adtak. Ezekben az esetekben a törvényességi út betartásával a gyermekjóléti szolgálat munkatársai gondozási-nevelési tervet
készítenek a szülőkkel együtt, melyet félévente értékelnek, s a hatóság évente felülvizsgál.

Ingyenes ruhaosztó akciók:
június 18., július 16. augusztus 13. szeptember 10., október 8., november 12., december 10.
Nyitva tartás: hétfőtől szerdáig 8–16-ig
csütörtökön 8–18-ig (15–17-ig gyógypedagógiai, jogi, pszichológiai tanácsadás)
pénteken 8–14-ig
Banáné Lente Zsóﬁa szociális segítő munkatárs várja az ügyfeleket.
Telefonszám: 366-023
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Tíz éve az ebesi gyerekekért Tanévértékelő
Az Ebesi Gyermekekért Alapítványt 1994
sához (pl. Ópusztaszer),
novemberében a szülők és a pedagógusok fels a sok gyermeket érintő
kérésére az iskola igazgatója alapította. Az alakulturális programokat,
pítvány közhasznú szervezetnek minősül. Az
pl. színházlátogatás. Az
alapítvány munkáját 7 tagú kuratórium irányítalapítvány rendszereja, szervezi.
sen támogatja a legaktívabb öntevékeny csoAz alapítás céljával összhangban az alapítvány az oktatás színvonalának emelése érdeportokat, pl. alsós futkében az iskola minden jelentős fejlesztéséhez
ball csapat, szakkörök.
hozzájárult. Így például 1995-96-ban 7 számí1994 óta hagyomátógép vásárlásával a számítástechnika oktatányosan visszatérő esesának feltételeinek megteremtéséhez, 2000- Agócs Attiláné
mény az alapítványi
ben a kosárlabda pálya felépítéséhez, fénymá- jutalomkirándulás. A kirándulásom a tanusoló, TV, videó, szemléltető eszközök vásárlá- lásban, sportban, a kultúra területén jeleskedő
sával az oktatás körülményeinek javításához. diákok vehetnek részt. Az Ebesi Gyermekekért
A gyermekek szabadidős tevékenységének Alapítvány fennállása óta működésében arra
lehetőségeit bővítette egy kerámia égetőke- törekedett, hogy egyensúlyt tartson a minden
mence beszerzésével, képzőművészeti anya- gyermeket érintő programok, illetve beruhágok, sportszerek, játékok vásárlásával.
zások támogatása és a kiemelkedő teljesítméAz alapítvány fennállása óta minden évben nyek elismerése között.
Agócs Attiláné,
támogatta a gyermekek táborozását, hozzájárult a nagy iskolai kirándulások ﬁnanszírozáaz alapítvány kuratóriumának tagja

Néptáncbemutatót tartanak a diákok

Csempéztetnek,
festetnek
Alig hogy kicsengettek az idei tanév utolsó tanítási órájáról és elcsendesedett az iskola,
Érckövi Katalin igazgatónő máris az új tanévet
készíti elő. Terveiről számolunk be.
Módosult a könyvtár szerepe, a következő
tanévtől iskolai könyvtárként működik, a leendő községi könyvtár az Ady Endre úti épületben várja olvasóit. Az Ady Endre úti épületből visszakerülő tanulók a főépület könyvtára
melletti olvasóteremből kialakított tanteremben kapnak helyet – mondta az igazgatónő.
Két tanteremben a szülők segítségével tudjuk
megoldani a festést, emellett másik két tantermet a költségvetésből újítunk fel és sor kerül
a tisztasági festésre is, valamint újracsempéztetjük a vizesblokkot. A Rákóczi úton maradó
két osztály is megújul, rendbe hozatjuk a csatornát és a parkettát.

Júniusban véget ért az Arany János iskola 2003–2004-es tanéve, melyet értékeltek a
pedagógusok. Az Arany János általános iskola tanulóinak magatartását 4,01-ra, szorgalmát 3,72-re minősítette a tantestület. A tanulmányi átlag 3,74 volt. A diákok közül 39 kitűnő, 35 jeles tanuló lett. 197-en kaptak különböző tantárgyakból dicséretet. 4 tanuló évismétlésre bukott, közülük ketten nyolcadikos tanulók. Javítóvizsgát 20 tanuló tesz. A továbbtanuló gyerekek 17 százaléka gimnáziumban, 38
százaléka szakközépiskolában, s 45 százaléka
szakiskolában tanul tovább.

Elismerést kaptak

Az általános iskolában a 2003/2004. tanévben elért kitűnő tanulmányi eredményükért a
következő tanulók részesültek elismerésben:
A 2. a osztályból: Grezsu Norbert, Györﬁ
Mercédesz, Hortváth Norbert, Kiss Renáta,
Nagy Fruzsina, Pusztai Péter, Szabó Adrienn,
Szentesi Ruben, Teremi Zsuzsanna.
A 2. b osztályból: Bodnár Zsóﬁa, Felföldi
Debóra, Nagy Anett, Szatmári Vivien, Urszuly
Alex, Varga Fruzsina.
A 3. a osztályból: Bíró Dávid, Szántó Gerda,
Tokai Kristóf.
A 3. b osztályból: Lőrincz Ábel, Tóth Viktória, Varga Loretta.
A 3. c osztályból: Dobi Orsolya, Fodor Flóra,
Halász Judit, Lukács Miklós, Menártovics Gabriella, Zelenák Bettina.
A 4. b osztályból: Dusa Blanka, Felföldi
Szabolcs, Hajdu Attila, Heveli Gergő, Pápis
Dóra, Szálkai Nikolett, Tóth Márton.
A 4. a osztályból: Karacs Sándor, Török
Kinga.
A 4. c osztályból: Árva Boglárka, Kocsis
Nikolett.
Az 5. a osztályból: Németi Zoltán.
Az 5. c osztályból: Kisdi Sára.
A 6. a osztályból: Deák Zoltán, Máté József,
Mészáros István, Szekeres László.
A 6. b osztályból: Kunkli Norbert, Tóth
József.
A 7. a osztályból: Németi Szilvia.
A 7. b osztályból: Felföldi Hajnalka, Kádár
Fanni.
A 8. a osztályból: Csízi Nóra, Mike Veronika.
A 8. b osztályból: Hajdú Beáta.
Gyermekcsoportok táboroztatásához, verA 8. c osztályból: Kovács Tamás.
senyeztetéséhez civil szervezetek kértek támogatást a vezetők a képviselő-testülettől.
Az Arany János iskola 40 tanulója 11 felnőtt
kíséretében Balatonalmádiba készül nyaralni.
Az üdülés 1 millió 97 ezer forintba kerül, melyhely 307 ezer forint támogatást kért az iskola
az önkormányzattól. A testület 200 ezer forintot szavazott meg. A mazsorett csoport Csillag
és Korall csoportja augusztus végén balatoni
A Nyíregyházi Suliexpon versenyezfesztiválon szeretne részt venni, melyhez 150
tek az Arany János iskola tanulói. 3.
ezer forintot kért a testülettől. A testület megdíjat nyert hatkezes zongorajátékával
Tóth Viktória (3. o.), Salánki Eszter (5.
adja a támogatást, s egyben felhívja a szülők
o.), G. Németh Renáta (Dóczy gimn. 7.
ﬁgyelmét, hogy alapítsanak civil szervezeo.). Mesemondásért a 2. helyezést érte
tet, mert csak így tarthatnak igényt a továbbiel és különdíjat kapott Szabó Adrienne.
akban a testület támogatására. A Fehér Ököl
A nyertesek jutalma, hogy a BelügyHarcművészeti Klub 30 ezer forintot kért az
minisztérium balatoni üdülőjében töltaugusztus 20-i falunapi fellépésük színvonalasabbá tételéhez. A támogatást megkapta az
hetnek 3 napot.
egyesület.

Támogatások

Nyíregyházi
Suliexpo
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Az erdésznek hobbija
a munkája
Magyarországon egyedül Domokos Gergely
nevel fehérnyárfa csemetét, akár 2 millió
darabot is nyaranta. Keresettek pusztaszil, kocsányos tölgy, akáccsemetéi, mezei
juharjai, madárcseresznyéi, kökényei, galagonyái, szelíd diói. A 40 hektár földön gazdálkodó vállalkozó munkájáról beszélt.
A Békés megyéből származó Domokos Gergely a szegedi erdészeti technikum elvégzése után Bánkúton fakitermelő kerületvezető
erdész volt, majd Orosházán csemetekert
vezető erdész, s 1978 őszén költözött Ebesre
az akkori Tiszai Erdőgazdaság Debreceni Erdészetének (ma Nyírerdő Rt.) 10 hektáros csemetekertje vezetőjének. Negyvenhat éven át azt a
munkát végezte, amit szeretetett, szinte hobbiból dolgozott. Nyugdíjazása után is folytatja a
munkát, 40 hektáron gazdálkodik, melyből 32
hektárt bérel a Nyírerdőtől, 8 hektár a sajátja.
Egyharmad részén csemetét nevel, egyharmadon búzát termel, a fennmaradón kukoricát.
– Két egymást követő évben nem lehet csemete után csemetét ültetni, ezért vetésforgót
alkalmazok – mondta az erdész. – Az a lényeg,
hogy a csemete előtt kalászos vagy pillangós
elővetemény legyen a földben. Az pihenteti a
talajt és leköti a fonálférgeket. Nagy ﬁgyelmet
kíván a csemete nevelése. A szil és a fehér nyár
magját az előre beöntözött sáros földbe öntjük
május 1-je körül és szinte csak „megsózzuk”
1-2 milliméternyi földdel. Majd állandóan
öntözzük, nedvesen tartjuk rajta a talajt mindaddig, amíg el nem éri az 1 méteres magasságot. Esőztető öntözést alkalmazok a mocsári növényként viselkedő csemetének, mely 1015 milliméter vizet kíván naponta. Szakszerű
gondoskodás mellett október elejére embermagasságú lesz, sőt a 2–2,5 métert is elérheti.

Jó fekete földem van
– Jó fekete földem van, 42–44 aranykoronásak másfél méter mély termőréteggel, s van
olyan tábla, ahol a humusz eléri a 3 százalékot. Bérmunkában végeztetem a mezőgazdasági gépmunkát, kombinátorral, kultivátorral,
fogas boronával, vetőgéppel, csemete kiemelő géppel dolgoztatok. A csemetekertészetben 9 ebesi dolgozót alkalmazok, s a munka
dandárján besegítenek családtagjaik is. Valamint őstermelőknek is adok néhány hektárt,
amit megművelnek, majd ősszel felvásárolom
tőlük, amit megtermeltek. A hét minden napján van munka, kivéve, ha nagy a sár. A gyomlálás a kapálás augusztus végéig ad munkát,

Ebesieket foglalkoztat

Esőztetéssel növekednek a csemeték

Jövőre várható
a csatornázás
Szennyvízelvezetésre, szennyvízkezelésre
12 milliárd forintot nyert Ebes Debrecennel,
Hajdúsámsonnal, Mikepérccsel és Sáránddal együtt. Ebből Ebes 750 millió forintot
fordíthat a falu teljes csatornázására. Agócs
Attiláné alpolgármestert arról kérdeztük,
mikor kezdődik a munka.
– Az ISPA projekt jelenleg a mérnök és az
építési tender kiírásának fázisában áll. A szabályok szerint nemzetközi tendert kellett kiírni, s az elbírálás hosszú folyamat – ismertette
az alpolgármester.
– Remélhetően 2005-ben kezdődik a csatornázás, amely ilyen nagy munkáknál nem azt
jelenti, hogy előbb a nagyvárosban csatornáznak, majd a kisebb településeken, hanem párhuzamosan halad a munka.

októbertől a fagyokig kiszedjük a csemetéket.
A feleségem könyvel, s már annyira belejött
a szakmába, hogy könnyen ráhagyom akár a
legnagyobb munkákat is, ha el kell mennem
valahová.
Másik hobbim a 150-160 darab gyümölcsfám nevelése. A ház körüli barackos termőre vált, olyan fajtasorozatot ültettem, melyek
júliustól szeptemberig teremnek. Legértékesebb a sárga húsú magvaváló. Kedves időtöl- A község területén júniusban 48 ebesi lakos
tésem a díszfáimmal, díszcserjéimmel való tárolt építőanyagot, valamint tehergépjárfoglalkozás. Negyven, ötvenféle különleges- művel és vontatmányaival parkolt a közteség pompázik a kertemben, mint a liliomfa, rületen. Az önkormányzat testülete 4/1991.
más néven magnólia, örökzöldek, mint cukor- (VII. 26.) Öh. sz. rendelete szabályozza a
süveg fenyő, gömbtuja, az atlasz cédrus kékes- közterület használatot, melyről tájékoztaszürke változata, az ezüstfenyő változatai, a tom a lakosságot.
ginkófa, a végzetfa s a tiszafák változatai. Gyönyörködtetők a cserszömörce vörös levelű válEbes község önkormányzata területén lévő
tozatai, a gyöngyvirág, a rózsaloncok, a hibisz- közterületek alapvetően a közösség céljait
szolgálják, s e célok elérésére azonos feltétekuszok, a májvacserjék, a nyári orgonák.
lek szerint alanyi jogon bárki által használhaMeglesz-e a munka becsülete
tók. A közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély, továb– Terveim között nem szerepel fejlesztés, bá közterület- használati díj ﬁzetése szükséges.
majd a ﬁam fejleszt, ha átveszi tőlem a mun- A közterület-használati engedély tárgyában a
kát. Más rendszerű öntözőberendezés kellene, jegyző dönt, államigazgatási határozattal.
külföldi technológiájú, számítógép vezérléA közterület engedély nélküli használata
sű, ﬁnomabb porlasztású szórófejjel, aminek estén a használó felhívásra köteles a hasznáa vízfüggönyét nem fújja el a szél. De ez csak latot megszüntetni és az eredeti állapotot saját
álmodozás, meglátjuk meglesz-e a kereslete költségén megtérítési igény nélkül helyreállís a becsülete az Európai Unióban az erdésze- tani. Aki az önkormányzati rendeletben fogti csemetének. Megkaptuk a házi feladatot laltakat megszegi vagy kijátssza – amennyiBrüsszeltől. Egymillió hektárt ki kell vonni ben a cselekmény bűncselekmény, vagy más
a termelésből, be kell erdősíteni, betelepíte- jogszabály szerint nem minősül szabálysértésni halastavakkal, s víztározókat kell létesíte- nek – szabálysértést követ el és tízezer forinni. Ha kap rá pénzt az ország, megnő a cse- tig terjedő pénzbírsággal sújtható. A díjﬁzetés
mete kereslete, több millió forint értékben kell nyilvántartásáról, a be nem ﬁzetett díjak bírónevelni. Akkor lehet majd fejleszteni.
ság útján történő behajtásáról Ebes Község
Domokos Gergely szőlőt is nevel, tíznél Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gontöbb oklevele van a megyei versenyekről. A doskodik.
fehér borok közül a cserszegi fűszeresből van
A község szűk utcáiban, a forgalomtechniszép lugas gyűjteménye, új fajtái ellenállóak a kai akadályok felmérését követően valamint
peronoszpórának, a szürke penésznek, a fagy- a biztonságos közlekedés feltételeinek megnak. Vörös borból 200 literes készlete van, valósításának szem előtt tartásával adható
pontosabban a cabernetből, mellyel első díja- majd meg az engedély. Ezért a kérelmezőkzott is volt már a megyei versenyen. Kupák, nek a község egyszerűsített térképmásolatán
serlegek bizonyítják szakmai tudását, melyet meg kell jelölniük a kérelmezés pontos helyét.
iskolákban, s kertbarát szakkörökben ad A közterület-használatról és az engedély megtovább. Munkáját ﬁai, Attila, a szőlész-borász, adásáról dr. Gonda Rita jogügyi előadó ad fela Gergely a lakberendező viszik majd tovább. világosítást.
Dr. Szabó Róbert jegyző
Császi Erzsébet

Közterülethasználat
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Megyei I. osztályban a futballcsapat
A futballrajongók nagy örömére bejutott a
megyei I. osztályba a felnőtt futball csapat. A
jó eredmény anyagi áldozattal is jár az önkormányzat részéről, hiszen a szabályok szerint
ki kell állítani egy serdülő és egy gyermek futballcsapatot.
– Összeérett a csapat – mondta Kelemen
Tamás, a községi sportkör elnöke. – A jó eredmény az egész télen át végzett megfelelő edzésmunkának köszönhető. Magasabb osztályba
léptünk, s a szabályok szerint egy serdülő és
egy gyermek csapatot is kell indítani. Az önkormányzat megszavazta erre az 500 ezer forintot,
amiből ki tudunk állítani két garnitúra mezt,
cipőket, s ki tudjuk ﬁzetni a serdülő csapat utaztatását és a bírót. Mindig adódnak tennivalók a
sportpálya körül. A polgármesteri hivatal kifesteti a sportházat, de lenne még mit tenni. Ki kellene cserélni az ajtókat, ablakokat, a burkolatot
és a zuhanyzóban a csaptelepeket. Még további támogatást szeretne kapni a csapat.

Magasabb osztályba léptek

Fotó: Varga Imre

Gyermek foci sikerek
Az Arany János Általános, Művészeti
Iskola és Könyvtárnak 1993-94-ben született gyerekekből összeállított labdarúgó csapata a tavalyi év eredményeit is messze felülmúlta ebben az évben. A II. korcsoportos Labdarúgó Diákolimpia Hajdúszoboszlói Körzeti Bajnokságát megnyerve (8 csapatot megelőzve), bejutott a megyei elődöntőbe, ahol
első helyezett lett, majd május 12-én Püspökladányban megnyerte a megyei döntőt,
ezzel kiharcolva az országos döntőbe jutást.
Fonyódon a június 4–6 között lebonyolított
országos döntő 24 csapatából a 12–17. helyezést érte el úgy, hogy 5-3 arányban megverte Budapest I. csapatát az Újpesti Iskolát. Az
ország 1540 csapata vett részt az egy éves küzdelemsorozatban.
Szintén nagy eredmény, hogy a Góliát
McDonald’s FC, utánpótlás körzeti bajnokságát megnyerve Hajdúszoboszlón bejutott a
megyei döntőbe és szintén kiharcolta az országos döntőbe jutást. A döntőt Budapesten ren-

Haditornász
bajnokok
Kilenc csoport közül a bajnoki címet nyerte a Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna
Egylet a júlusban az egri Végvári Vigasságokon
rendezett haditorna csoportok országos bajnokságán.
A férﬁak ügyességüket, erejüket és rátermettségüket bizonyították az időre megoldandó feladatokban. Az ágyútolásban, ágyúgolyócipelésben, a harci eszközök hordozásában a
legjobb időeredményt érték el a kilenc csapat
közül.
Képünkön a győztesek az egri vár gótikus
palotája előtt (Fotó: Császi Irén)

dezték meg június 12–13-án 36 csapat részvételével az ország 2500 iskolájából. Itt a 17.–
24. helyezést érte el a csapat. A rendezők egy
képességfelmérő tesztet is készítettek, ahol
308 gyermek közül Papp Márk a 28. Deák
Dorina lány létére az egy évvel idősebb ﬁúk
között a 110. lett. A csapat többi tagja : Szabó
Zsolt csapatkapitány, Éles Zoltán, Fábián

János, Gombos László, Kisdi Domokos, Leiter Krisztián, Nagy Attila, Szabó Tamás, Szekeres Tamás, Traista Richárd. Edző : Székely
Gyula.
Szeretnénk megköszönni a szülők segítségét a versenyekre való utazásokban és a csapat rendíthetetlen sportszerű buzdításában.
Szintén nagy segítség volt a képviselő-testület és az iskola anyagi támogatása, így a gyerekek már egységes melegítőben képviselték
Ebest. Fontos tudni, hogy mindkét döntőben
csak egy, Ebesnél kisebb község gyerekei szerepeltek az 1200 lakosú Atkárról, akik szintén szép eredményeket értek el. Ebben a korosztályban összesen 24 gyermek focizik, az
ő jövőjüket szeretnénk megalapozni, azzal,
hogy ősztől a Megyei Gyermek Labdarúgó
Bajnokságban indulhassunk. Ennek az anyagi
hátterét kell megteremteni és reméljük, hogy
az következő években is szép sikereket fognak
eléri az ebesi gyerekek.
Székely Gyula testnevelő
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Falunap

Augusztus 20.,
a Művelődési Ház udvarán

Edzésen a Fehér Ököl Harcművészeti Klub

8.00–13.00 óráig: Bográcsos főzőverseny –
slambuc és pörköltfőzés az Ebesi Vendégvárók
Egyesülete szervezésében. Gyermekműsor:
Reschofsky György közreműködésével. A
programok alatt folyamatosan működik a mini
vidámpark, a körhinta, az ugrálóvár.
8.00–16.00 óráig Amatőr futballkupa 3.
fordulója a futballpályán
12.00 óra: Ebéd
13.00 óra: Főzőverseny eredményhirdetése
10.00–17.00 óráig: Népi kismesterségek
bemutatója, kézműves játszóház és vásár: csipkeverő, üvegcsiszoló, szövő, fazekas, kosárfonó stb.
13.00–14.40 óráig: Civil szervezetek és
helyi körök bemutatója: Ebesi Piros Rózsa
Népdalkör Egyesület, Fehér Ököl Karate Klub,
Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet
15.00–15.40 óráig: McHaver és a Tekknő
Nagy kitartást igényel mindez, mert egy- műsora
egy technikát rengetegszer kell gyakorolni, és
16.00–16.40 óráig: Latin amerikai táncok
a siker eléréséhez évek kellenek. Ez az oka és showtánc bemutató Kornya Csaba és partannak, hogy sokan feladják, hiszen a ﬁlmek- nere Ráczbódy Krisztina előadásában
ben látott, áhított mozdulatok nem mennek
17.00–18.30 óráig: A Csokonai Színház
egyik napról a másikra.
műsora: összeállítás Szécsi Pál dalaiból,
Kaszás Lajos elmondta, hogy az utóbbi két magyar és nemzetközi operettekből
évben újra növekszik az érdeklődés a harcmű19.00–03.00 óráig: Ünnepi bál a Tonik zenevészetek iránt. Valószínűleg a sok rossz hír kar közreműködésével.
hatására, az emberek szeretnék elsajátítani az
önvédelmi fogásokat, hogy meg tudják maguInformáció kérhető a Művelődési Házban
kat védeni. Mivel általában nők szoktak a a 366-217-es telefonszámon, Kémeri Juditnál,
támadások áldozatai lenni, részükre külön női az Ebesi Kulturális Közhasznú Társaság
klubot indítottak, ahol nő edzőtől tanulhatják művelődésszervezőjénél a 06-30/365-73-17meg a technikákat. A női klub péntekenként es mobilszámon.
fél hattól tartja az edzéseket a Sportházban, így
Mindenkit szeretettel várunk!
aki szeretne a hétfői és szerdai 6 órakor kezdőA műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
dő edzéseken is részt vehet.
A klubnak jelenleg 18–20 tagja van, a legﬁatalabb közülük 6 éves. Van olyan anyuka, aki
három gyermekével együtt vesz részt az edzéseken.
Bár nagy a fegyelem és feltétlen engedelmességet követel a mester, mégis igen családias a
légkör.
Augusztus 20-án ismét versenyezni hívunk
Az edzések során mindig betartják a foko- minden főzni és szórakozni vágyó ebesi lakost
zatosságot, ezért még soha nem fordult elő slambuc és pörkölt főző versenyre. A rendezkomolyabb sérülés. Bármilyen furcsának vényre olyan vállalkozó kedvű, főzni szerető
tűnik, a verekedés a legkevesebb, sokkal fonto- családok, baráti társaságok, szervezetek jelentsabb a szellemi rész, ahol a zen buddhizmus kezését várjuk, akik vállalják a megmérettetést
alapelveivel is megismerkednek a tanulók.
és a játékot. Az elkészült ételeket szakmai zsűEbesen nagyobb falusi ünnepeken találkoz- ri bírálja el, az első 3 helyzetet értékes jutalomhatunk velük, ahol bemutatják a látványosabb ban részesül. A hozzávalókról a résztvevőknek
elemeket. Szerepeltek már Darvason, Bojton, maguknak kell gondoskodniuk, az elkészült
Hajdúsámsonban is. Nagyon büszkék arra, ételeket, családjuk, baráti társaságuk körében
hogy 1996-ban az Arany Bikában megrende- fogyasztják el. Nevezéseket várunk továbzett BUDO Gálán, 15 stílusirányzat képvise- bá talicskatoló valamint női és férﬁ szkander
lői közül közönségdíjasok lettek.
versenyszámokban is. Jelentkezni auguszVárják maguk közé azokat az ebesieket, tus 16-ig lehet a Művelődési Házban Kémeri
akik elfogadják a klub szabályait, akik testben Juditnál a 366-217-es telefonszámon és az
és lélekben megerősödve szeretnének egy nem Ebesi Vendégvárók Egyesületének elnökénél,
átlagos közösség tagjai lenni.
Tóthné Pinczés Évánál a 06-30/294-8794-es
telefonszámon. Minden érdeklődőt szeretetTóthné Leiter Júlia tel várunk!

Szelíd harcosok
A Fehér Ököl Harcművészeti Klub 1990
szeptembere óta működik. Vezetője Kaszás
Lajos, akit egy bemutató után kért fel a
Művelődési Ház vezetője a klub létrehozására. Azóta sok ebesi lakos megpróbálta
már ezt az önvédelmi sportot, de közülük
kevesen bizonyultak olyan kitartónak, mint
az oktatójuk. Kaszás Lajos 24 évvel ezelőtt
tanulta meg egy japán mestertől ennek
a harcművészeti ágnak az alapjait. Évek
hosszú során érte el kitartó edzések eredményeként, hogy ő maga is oktathat és vizsgáztathat. Elmondása szerint még legalább tíz
év kell ahhoz, hogy elérhesse a legmagasabb
mesteri fokozatot.
Mi is ez a harcművészeti ág amit általa
ismerhetünk meg? Tévesen karaténak szokták nevezni, pedig annál jóval több. A világon
a harcművészeteknek több száz ágát művelik,
melyek többnyire különböző családi irányzatokból alakultak ki. A Fehér Ököl Harcművészeti Klubban is egy ilyen családi irányzatból továbbfejlesztett ággal ismerkednek
meg a tanulók. Különlegessége, hogy az öt
japán mesteren kívül csak Ebesen művelik az
egész világon. Négy stílus ötvözéséből alakult ki: a karate, a dzsúdó, a jiu-jitsu és az
aikido elemeiből. Ez nem egy versenystílus.
Egy olyan tradicionális harcművészet, ahol
fontos szerepe van a rangsornak kortól és
nemtől függetlenül. A tanulók 10 fokozatban
(kyu) juthatnak előre, egyre nehezedő vizsgák során, melynek eredményét a különböző színű ( fehér, sárga, kék, zöld, barna, fekete) övek jelzik. A mesterek is tíz fokozatban
(dan) fejlesztik tudásukat. A vizsgán az erőnlét a legfontosabb, hiszen felüléseket, különböző fekvőtámaszokat, kézállásban haladást
is be kell mutatni. Az ellenfeles küzdelmekben dobásokat, feszítéseket, csavarásokat,
fojtásokat kell alkalmazni puszta kézzel és
különböző eszközökkel (bot, nunchaku, sai
v. vívóvilla)

Főző- és játékos
sportverseny
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