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Méltóképpen szolgálják Ebest

Megújult
épületekben

Közel 5000 kötetes állomány, 15-féle folyóirat, (Nők Lapja, Kiskegyed, Wellness, Praktika,
HVG, 168 Óra, PC Guru, Kiskegyed Konyhája,
Otthon, Rubicon, Élet és Tudomány, National
Büszke vagyok arra, hogy a múzeum Geographic, Napló, Népszabadság) fénymáaz Európai Uniós irányelveknek megfele- solás, a közeljövőben internetezési lehetőség
lő, s egyben a hazai első kistérségi múzeum. várja az olvasókat. Szeretettel várjuk kedves
Örömmel tölt el, hogy15 év után újra önálló látogatóinkat, olvasóinkat!
könyvtára lett a községnek.
Elérhetőségeink, belépődíjaink
Köszönöm azoknak az áldozatos munkáját, akik azért dolgoztak, hogy ma MűvelődéKözségi Könyvtár 4211 Ebes Ady E. u. 6–
si Házat, múzeumot és könyvtárat avassunk.
Kívánom, hogy az intézmények szolgálják 8. Tel.: 52/565-093. Nyitva tartás: hétfő: zárméltóképpen Ebes és a kistérség lakosságá- va, kedd: 15–19, szerda: 13–19, csütörtök:
nak kulturális életét.
13–19, péntek: 15–19, szombat, vasárnap:
Galgóczi Mihály polgármester 9–15 óráig. Beiratkozási díj: teljes: 300 Ft/
év, kedvezményes (diákoknak, nyugdíjasoknak): 150 Ft/év. Díjtalan: közgyűjteményi és
Széchenyi szellemében
közművelődési intézményben dolgozóknak,
pedagógusoknak.
Széchényi Ferenc Tájmúzeum
– A lakosság azonosságtudatának kifeje– Örülök, hogy Széchenyi a szel4211 Ebes Ady E. u. 6–8., tel.: 52/366-136
zője, a hagyományok őrzője a múzeum,
lemében is jelen van a településen. A
Nyári nyitva tartás (IV. 1.–IX. 30): hétfő:
amik nemcsak régi tárgyak, relikviák őrzőVilág című művében azt írta, hogy a
zárva, kedd: 9–16, szerda: 9–16, csütörtök:
je, hanem pedagógiai szempontból is fontos.
szegénység kirekeszti az értelem fej9–16, péntek: 9–16, szombat: 10–15, vasárFontos, mert a gyerekek látogatják, s megislődését. Aki keveset utazik, keveset
nap: 10–15. Téli nyitva tartás (X. 1.–III. 30.):
merkednek a régi viseletdatapasztal, a legszükségesebb alapvető
hétfő: zárva, kedd: 9–15, szerda: 9–15, csürabokkal, régészeti tárgyakkal,
tudományokkal sem
törtök: 9–15, péntek: 9–15, szombat: 9–15,
s melyek felkeltik az érdeklődérendelkezik, függővasárnap: 9–15. Belépődíjak: teljes: 100 Ft,
süket, s különböző pályák felé
ségbe, szolgaságba
kedvezményes: 50 Ft, csoportos 10 fő felett:
irányítják. Ha csak egy gyermekkerülhet. A polgár50 Ft/fő. Családi hétvége: minden szombaton
nek is felkeltik az érdeklődését a
mester és a testület
ingyenes belépés. Díjtalan: óvodások, 65 év
hagyományok, a település törUjváry
sokat tett, hogy ez
feletti nyugdíjasok, mozgássérültek és kíséténete iránt, már teljesült a szeZoltán
ne következzen be.
repe. A múzeumban időszaki
rőik, pedagógusok, közgyűjteményi és közKívánom,
hogy
kiállításokat is kell rendezni, hogy magához
Takács Imre
művelődési intézményben dolgozók. 50%-os
Széchenyi szelleme
kedvezményre jogosultak: diákok, 65 éven
vonzza az embereket, a megnyitók közössémaradjon meg örökre Ebesen – mondgi alkalmakat teremtenek, ahol kapcsolatok
aluli nyugdíjasok. Tárlatvezetés: magyar
ta Takács Imre, az Országgyűlés Széalakulnak ki s a kulturális élet egyik színtere
nyelven: 500 Ft, idegen nyelven: 1000 Ft.
chenyi Alapítványának vezetője.
lesz – mondta Ujváry Zoltán néprajzkutató
Rózsahegyiné Juhász Éva
professzor a múzeumavatón.
Ebesi Kulturális Kht. igazgatója

önkormányzat.
A Magyar Nemzeti Múzeum és Levéltár
megalapítójáról, Széchenyi Ferencről kapta
nevét a múzeum, mely létrehozásában Ebes
segítőtársa volt Gyula Ferencné, a megyei
közgyűlés elnöke, Virágos Gábor és Belénesi
Gábor, az Archeosztráda Kft. képviseletében.
A múzeum néprajzi és történeti gyűjtőkörrel
rendelkezik, s hamarosan szeretné megszerezni a régészeti gyűjtőkört is. Haja István hagyatékát ingyenesen adták a múzeumnak lányai,
Bányainé Haja Erzsébet, Bartha Lászlóné,
Uzonyi Pál hagyatékával Uzonyi Pálné és ﬁai,
Uzonyi Pál és Uzonyi Márton által lett gazdagabb a múzeum. Virágh István a falunak ajándékozta néprajzi gyűjteménye egy részét.

Közösségi alkalmak

Gyula Ferencné és Galgóczi Mihály átvágja
a szalagot
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A község érdekei szerint

„Büszkék vagyunk a múzeumra, a könyvtárra”

A Hajdú-Bihari Napló 2004. szeptember
27-i számában több cikk jelent meg a
„kis iskola” bezárásával, újjáépítésével
kapcsolatban. Az abban leírtakra reagál
lapunkban Galgóczi Mihály polgármester,
Érckövi Katalin iskola igazgató és a képviselő-testület néhány tagja.
– Míg a tavalyi tanévet 502 tanulóval zártuk, addig az ideiben 452 gyermek tanul az
iskolában. A létszámcsökkenést az eredményezte, hogy egyrészt kevesebb gyermek lett
óvodásból iskolássá, másrészt elköltözött
jónéhány család a faluból – ismertette Érckövi Katalin. – Az 50 fős gyermeklétszám
csökkenéssel szemben 40 gyermek került át
a „kisiskolából” a nagyba. Korábban is tudták
a szülők, hogy kevesebb a gyermek és feleslegessé válik a kisiskola, s nem kerestek meg
sem engem, sem az iskolaszéket ez ügyben.
Az osztályfőnökök időben jelezték a szülőknek a teremcserét, melyet ismertettek a szülőkkel és senki sem emelt kifogást ellene. Sőt,
másnap rózsaszínűre festették és kidekorálták gyermekeik nagy iskolai osztálytermét, s
augusztusban a párhuzamos osztályba járó
gyermekek szülei a másik termet is kifestették. A nagy iskolából kiszerveztük a községi
könyvtárat, olvasótermét 24 fős tanteremmé
alakítottuk, így eggyel több lett az osztályterem. Tehát kevesebb gyermeknek nagyobb
terület jutott. S ott is biztosítottuk az alsósok nyugalmát, a nagyoktól külön álló épületszárnyban helyeztük el őket.

Hátrányai is voltak
– A könyvtárat ki kellett szervezni az iskola keretei közül, ugyanis több minisztériumi
országos szakértő megállapította, hogy vagy
át kell alakulnia Általános Művelődési Központtá – igazgatótanácsot létrehozva, mely
sok pénzbe kerülő „vízfej” megalakítását
eredményezte volna –, vagy ki kell szerveződni az iskola kötelékéből – mondta Agócs Attiláné igazgatóhelyettes, alpolgármester. –A

gyermekeknek tavasszal két hónapra vissza mint legutóbb Mezei László is, aki felszólalt,
kellett menni a kisiskolába, mert akkor még s elismeréssel nyilatkozott az önkormányzanem zajlott le a könyvtár kiszerveződése, s ti munkáról.
rendkívüli nehézséget jelentett az elhelyezéBüszkék a múzeumra
sük – tette hozzá az igazgatónő. – Egyébként
nem tiltottuk meg, hogy a tanuláshoz szükséges anyagokat feltegyék tanítók a kisiskoMajd a múzeumavatóra áttérve ismertette,
lában a falra. Nem csak előnyei, hátrányai is Hiller István miniszter a kormányváltás miatt
voltak annak, hogy a gyerekek nem a nagy nem jött az ünnepségre. – Széles körben
iskolában tanultak – mondta Agócs Attiláné. invitáltuk meg a sajtót és büszkék vagyunk a
– Fel kellett jönniük a nagy iskolába a könyvtá- múzeumra, a községi könyvtárra és a Műveros, a testnevelés, a tánc, a számítástechnika lődési Házra – adott hangot örömének a polórákra, az idegennyelv órákra pedig a taná- gármester. – A köztévék, mint a Debrecen Tv
roknak kellett lemenniük. Télen bajos volt a és a Regionális Tv munkatársai felvételeket
járkálás az öltözködés miatt s rossz időben készítettek s leadták műsoraikat. A kulturáhiába volt a szép, nagy udvar, csak a betont lis kht. igazgatója négy televíziónak, illetve
rádiónak nyilatkozott. Az építkezés pénzhasználhatták a gyerekek.
– A cikkben elhangzott, hogy Apagyi Józse- ügyi forrásairól beszámolva ismertette, hogy
fék elvitték unokáikat az iskolából, mert meg- nem csak a 12 millió forintos vis maior támofagyott körülöttük a levegő – említette az gatásból épült át a kisiskola, hanem összesen
igazgatónő. – A két unokatestvér tavaly óta 25 millió forintból, melyből 13 millió forint
fenyegette az egyik osztálytársukat, akit a szü- a falu pénze volt. – Kértük a megyei területleik emiatt az egyik debreceni iskolába írat- fejlesztési tanácsot, hogy mivel megszűnt az
tak. A gyermekek viselkedése ezután sem a feladat, amire kértük a támogatást (tehát a
változott, így őket hajdúszoboszlói iskolá- kevesebb gyermeklétszám miatt nem működba íratták.
tetjük a kisiskolát), az államháztartási törvény
szerint minősítse át a forrást közművelődési
Nem önveszélyes
alapfeladatot ellátó intézmény felújítására
adott összeggé – mondta a polgármester. –
A Naplónak Mezei László azt nyilatkozta, Bízunk benne, hogy igenlő választ kapunk.
a falubeliek nem mernek szólni a köz érdekéMajd lapunk hasábjain a Naplóban nyilatben, mert nevelési segély, gyógyszertámoga- kozó községiekhez szólva mondta: – Úgy
tás által függnek az önkormányzattól. Dézsi látom, hogy a kisebbség folyamatosan bírálja
Julianna önkormányzati képviselő arról tájé- a többségnek hasznos döntéseket, kárt okozkoztatta lapunkat, a szociális bizottság sérel- va ezzel a falunak. Kérem, hagyjanak fel ezzel.
mezi ezt a kijelentést, mert a törvények, s a Magyarországon s Ebesen is egyre csökken
rendelkezések szerint dönt a támogatások- a gyermeklétszám, mely iskola bezárásoról. Galgóczi Mihály polgármester hozzátet- kat indokol s ez általában politikai akcióban
te, az önkormányzatnál dolgozók függnek a végződik. Ez alól Ebes sem kivétel. Az önkorhivataltól, a falu többi lakosa nem. Majd a mányzat telkek kimérésével, a faluba költödemokrációról szólva elmondta, nem önve- zés elősegítésével tesz a gyermeklétszám
szélyes vállalkozás a faluban szót emelni a növekedéséért, melyért mindannyiunknak
köz érdekében – mint azt a megyei napilap- kell tenni – tette hozzá. – S ezúttal is felkéban megjelent cikk is mutatja. S ezt bizonyít- rem Mezei Lászlót, a sportkör korábbi elnöják a falugyűlések is, ahol megfogalmazzák két, számoljon el a sportkörnek az 1998–2001
örömüket s gondjaikat is az emberek, úgy, között átadott 995 ezer forintjával.

Tisztelt Ebesi Polgártársaim!

A Sportegyesület közgyűlése 1999-ben
elnöknek megválasztott. Az elnöki székfoglaló beszédemben, az ebesi sportszerető
polgárok igényének minél magasabb szinten való megfelelését tűztem ki célnak.
Az állam normatív támogatást nyújt az
önkormányzatnak sportfeladatok támogatására, kötelezően e célok megvalósítására.
Ezen felül az önkormányzat saját bevételének szabadon felhasználható részéből
további támogatást nyújthat. Lényegi kérdés, hogy a normatívát teljes körben sportra költi-e el az önkormányzat? Szabadon

felhasználható saját forrásból a sportra
A tárgyévi költségvetés teljesülését a képmennyi jut?
viselő-testület a zárszámadási törvényAz önkormányzat minden évben a köz- ben fogadja el. Ezen felül a támogatást
ség költségvetésén belül fogadja el a köz- időarányosan ﬁzeti ki az önkormányzat
ségi sportegyesület részére megszavazott hivatalának pénzügyi csoportja. Ezt pedig
összeget. A megítélt támogatást a pénz- az önkormányzat képviselő-testületének
ügyi fegyelem maradéktalan betartása ese- pénzügyi bizottsága szigorúan ellenőrzi.
Aki azt állítja, hogy a sportegyesület négytén tudja a sportegyesület igénybe venni,
hiszen a számlákat a polgármesteri hiva- évi támogatásával nem számolt el, nemtetal fogadja be. A pénzfelvételt megelőzi a len, erkölcstelen és etikátlan támadást indít
polgármesterhez címzett kérelem. Ő ezt a mindenkori képviselő-testület, polgára kérelmet elbírálja és kézjegyével szente- mester és a hivatal ellen.
Mezei László
síti.
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Útépítés összefogással

Példás összefogással épített aszfaltozott
utat 23 család és az önkormányzat az Ifjúsági utcán. Az Ifjúság utca 25–55. szám
alatt lakó családok megunták a „vendégmarasztaló” ebesi sarat, s pénzüket nem
sajnálva önkormányzati támogatással építettek fel 1700 négyzetméter úttestet. A
baráti útavatásra voltunk hivatalosak.

Buszmegállót
kérnek az Ifjúság
utcaiak

Az Ifjúság utca lakói autóbuszmegállót
szeretnének a telepre, hogy könnyebben
bekapcsolódhassnak a települések közti
közlekedésbe. A kéréssel Galgóczi Mihály
polgármestert kerestük meg.

Az első lakó 2003. májusában költözött az
– Egy buszmegállót fogunk építeni a teleutca e szakaszára, majd gombamód szapopülés nyugati részén, a Kossuth utca végén
rodtak az új házak. Az első esős őszön, csa- Minden lakos elégedett az úttal
– ismertette Galgóczi Mihály. – A törvény előírása szerint hat méternél keskenyebb utcán
padékos télben kimutatta foga fehérjét az
nem közlekedhet helyközi autóbusz járat, ezért
ebesi jó fekete föld, sárcsizmaként ragadt az
Pozitív hozzáállás
emberek lábára. Nejlonzacskóba bugyolált
az utcákat ki kell szélesíteni. A busz útvonala
cipőkben, ölben vitték a gyerekeket az isko– Házról házra járva beszélgettem az rövidebb és hosszabb távon is eltervezhető. A
lába. A mostoha körülményeket nem soká- emberekkel, agitáltam, utcaközösségi gyű- rövid táv a Hunyadi és a Gázláng utcát foglalig tűrték, előbb egyénileg, majd összefogva, léseket hívtam a lakókat – mondta a nyug- ja magában illetve a Simon dűlőt, a hosszabb
közös képviselőként Cseke Imrét választva, díjas Cseke Imre, korábban hajdúszoboszlói s egyben végleges változat esetén a 4-es útról
az önkormányzathoz fordultak kérésükkel. vendéglátós, szakoktató. – Pozitív hozzáál- jönne be a busz a Simon dűlőn át a Kossuth
Családonként 105 ezer forintos hozzájáru- lást tapasztaltam az önkormányzat részé- utcáig. A Kossuth utcát hatméteresre kellene
lással 1 millió 100 ezer forintot, plusz az áfá- ről, s nyugodt vagyok, hogy megépült az út, kiszélesíteni s aszfaltozni. A fejlesztést csak
ját, azaz 1 millió 375 ezer forintot kértek az s minden lakos elégedett.
pályázati forrásból tudja megvalósítani a falu.
Nélkülözhetetlen az út
önkormányzattól. A testület megszavazta a
A Simon dűlői és a Fő utcai (az iparterület fel– Jó időben, jó ötlettel, jó társaság előtt állt tárásához kellő) csomópont kiépítéséhez is
pénzt, az utcabeliek elvégeztették a munkát,
az önkormányzat ellenőrizte e minőségét, s elő az ötlettel Cseke Imre – mondta Várkonyi pályázati forrást kell igénybe venni. A tervek
a lakók augusztus 13-án birtokba vették az Tibor, 2003 telén még debreceni, áprilisától elkészítése folyamatban van, s ha lesz pályámár Ifjúság utcai lakos. A gyermekes család- zati lehetőség, beadjuk. Számításaim szerint
1700 négyzetméteres aszfaltozott utat.
apa elmondta, kiesik a tömegközlekedésből a Simon dűlő esetében 3-5 év alatt, a Kossuth
Adott a lehetőség
az Ifjúság utca, sok utcabeli autóval közleke- utca esetében 1-2 év alatt juthatunk pályázati
dik, ezért is vált nélkülözhetetlenné az asz- pénzhez. Tervünk, hogy ez év végéig kiépítjük
Az útépítés előzményeként a telkeket az faltozott út.
s egyben kiszélesítjük 6 méteresre a Hunyaútalappal együtt kínálta eladásra az önkordi utcát a Simon dűlőig, s összekötjük a KosAutóbusz megállót szeretnének
mányzat. Mint Galgóczi Mihály polgármessuth utcával. El kell gondolkozni azon, hogy
vagy az Ifjúság utca felső részét vagy a Szent
ter a baráti avató ünnepségen augusztus
22-én elmondta, példaértékű összefogás– Autóbusz megállót szeretnénk az utca István utcát vagy a Nyugati utcát kell-e kiszésal készült az el a 350 méter hosszú, 5 méter környékére – tolmácsolta a lakosság kérését lesíteni, hogy a busz fel tudjon menni a Kosszéles út, s reméli, lesznek követői az Ifjúság a polgármester felé Kárándi Gyuláné. A két- suth utcára. A terv kivitelezése nem rajtunk
utcaiaknak. A lehetőség minden csatorná- gyermekes anyukától megtudtuk, ő és a fér- múlik. A megyében sok az útépítés, a közlezott utca lakói előtt nyitott, az önkormány- je Ebesen laknak, egyetemista gyermekeik kedési felügyeletnek óriási leterhelést jelent az
zat áll a kezdeményezések elé. Egyúttal azt azért nem költöztek ki a településre, mert építési engedélyek kiadása. Ha megkapjuk az
kérte az utcabeliektől, hogy ősszel igényel- nincs buszjárat a telepről a főút felé, nehe- engedélyt és az időjárás is megengedi, kiírjuk a
jenek fát az önkormányzattól, fákkal szépít- zen lehetne beérni a debreceni felsőoktatá- pályázatot a Hunyadi utca kiépítésére a Simon
sék utcájukat, s vezessék le az útpadkáról az si intézményekbe.
dűlőig illetve a Szent István utca új részének
esővizet.
(Cs. E.) aszfaltosítására.

KÉRDÉSÜNK: MIT SZÓL A MEGÚJULT MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEKHEZ?

Szép lett a művelődési
ház, ráfért már a felújítás. Beiratkozik az
egész családunk a községi könyvtárba, különösen a tanítónő lányom
veszi majd hasznát munkájához. Nagy dolog,
hogy múzeuma lett a
falunak, fontos, hogy
minden ebesi megismerje történelmét. A
kiállításon megtudhatom, hogyan élt egykori
igazgatóm, akit csak
látásból ismertem.
Karacs
Sándorné
mosómester

Örülök, hogy a keleti
térségben ilyen igényes,
rendezett település is
van, mint Ebes. Díjazom,
hogy templomok épültek, megújult a művelődési ház, könyvtára és
múzeuma lett a falunak.
Biztos sok embernek kellett összefogni, pályázni és a községnek a saját
pénzéből is áldozni a fejlesztésre. Látszik, hogy
büszke a falu a múltjára,
fontos, hogy megőrizze
emlékeit az utókornak.

Gál Dénes
egyetemi
hallgató

Augusztus 20-án már láttam kívülről a Művelődési Házat s kipróbáltam
a táncparkettet is, ami
nagyon elnyerte a tetszésemet. A megnyitón hallottam a felújítás
költségeit is, s úgy gondolom, nem költekezett túl a falu. Kellett a
múzeum, jó, hogy öszszegyűjtötték Ebes
emlékeit, s hogy bemutatják azokat az embereket, akik egész életüket
a falujukért áldozták.

Csodálatos lett a múzeum, érdekesek a régi
térképek, a makett, a
fényképek a tanyavilágról. Már mi is alig ismerjük a tanyákat, nemhogy
a gyerekeink. Az idegenforgalom szempontjából is kell a múzeum,
egy színfolttal több. Tetszenek Uzonyi Pál festményei. Szükséges a
könyvtár, így a középiskolások és a nyugdíjasok
is hozzájutnak a drága
könyvekhez, újságokhoz.

Bárczi
Sándor
MÁValkalmazott

Pappné
Salánki
Tünde
háziasszony

Szépen kialakult Ebes.
Kellett az újdonság,
különben megállt volna a fejlődésben. Tetszik a művelődési ház,
mostmár jobb körülmények között lehet megtartani az esküvőket,
mint régen. Jó, hogy van
könyvtár és múzeum
is, tudja az önkormányzat, hogy mire költse a
pénzt. Kíváncsi vagyok,
milyen régiségek vannak
a múzeumban s kiket
látok a régi fényképeken.
Özv.
Zaveczki
Györgyné
nyugdíjas
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Közműtársulat alakul

Ebesen az önkormányzat az
elmúlt 6 évben összesen több
mint 6600 m gravitációs csatornát épített. A szennyvízcsatorna építésének műszaki
tartalmát úgy határozta meg,
hogy minél több lakos számára tegye elérhetővé a szolgáltatást.
Az önkormányzat forrásaiból
– ideértve az állami támogatásokat is – gyűjtővezetékek épültek,
a házi bekötések számára kiállással az úttest alól. A lakosság építtette meg a házi bekötéseket. (Az
útpadka és a kerítés közötti szakasz.) Ennek a rövid vezetéknek
a megépítése a körülményektől
függően lakásonként 30–60 ezer
forintba került.
A község teljes csatornázásához hátra van még körülbelül
11 km vezeték építése. Ennek a
szennyvízcsatornának a következő két évben történő meg-
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építésére teremt lehetőséget az érintett család számára milyen eső költséget egy összegben kiﬁelnyert ISPA pályázati támoga- összegben állapítja meg a köte- zetni, lakás-takarékpénztári szerződést köthetnek a költségek
tás, ahol az Európai Unió a költ- lező hozzájárulás mértékét.
ségek 59 százalékát, a magyar
A lakossági hozzájárulás meg- előteremtésére.
Ilyenkor a lakás-takarékpénzállam a 31 százalékát biztosítja.
valósítása érdekében lehetőség
van közműtársulat alapítására és tár bankja rögtön hitelezi a szükÉpítési költségek
a beruházás támogatására lakás- séges összeget, amit a lakos 4-5
év alatt ﬁzet ki részletekben. Céltakarékpénztár bevonásával.
Az ISPA támogatással megvaAz ebesiek ismerik a közmű- szerű ezt a megoldást választani,
lósuló építkezés során az eddigi- társulat működését, korábban mert ehhez állami támogatások
ekben alkalmazott megoldással a gázvezeték és a telefonháló- kapcsolódnak, és olyan alacsony
szemben most nem a források- zat építése is hasonló szervezet havi törlesztő-részlet alakul ki,
ból, hanem az építési tervben keretében történt.
hogy azt mindenki vállalni tudja.
Ebben az esetben az önkor- Például: 40 ezer forintos hozzászereplő műszaki mennyiségekből kell kiindulni. A pályázati mányzat kezdeményezi közmű- járulás esetén a törlesztő-részlet
anyag tartalmazza a teljes köz- társulat létrehozását az érintettek akár ezer forint alatt lehet.
csatorna rendszer kiépítésének részvételével. A közműtársulat
A közműtársulat alapítás megköltségeit, tehát a házi beköté- tagjai – az érintett lakosok – a tár- szervezésében hozzáértő szersek építési költségeit is.
sulaton keresztül vesznek részt a vezők segítségét lehet igénybe
Az építési költségek 10 száza- beruházásban.
venni. Ennek a szervezetnek a
lékát, körülbelül 70 millió forinkiválasztásáról hozott döntést az
Lakás-takarékpénztári
tot kell helyben, részben vagy
önkormányzat. A közműtársulat
egészben a lakosság bevonásászervezése az őszi, téli hónapokszerződés
val biztosítani. Az önkormányzat
ban várható.
csak később fog dönteni abban a
Azok a résztvevők, akik nem
kérdésben, hogy a körülbelül 850 kívánják, vagy nem tudják a rájuk
Girgás Béla

Lefagynának az utcanyitások

A jelenleg 7 éves rendezési terv
helyett új rendezési terv elkészíttetését tervezi az önkormányzat. A változtatási igények
egyik fontos iránya a feltáró utak körül kialakult problémákból erednek – mondta
Galgóczi Mihály polgármester.

rás azt kérte, hogy ﬁzesse meg
az önkormányzat azt az utcaszélességet, amit átad az utcanyitásra. Vagy ha ez az út nem járható,
magánútként jegyezze be. A lakosságnak tisztán kell látni, hogy
utcanyitások csak akkor lehetségesek, ha a telektulajdonosok
leadják a mérnök által kijelölt
– Igyekszünk a lakosság egye- utcaszélességet az önkormányzatdi problémáit megoldani a feltáró nak. Lehet, hogy jogos az anyagi
utakkal kapcsolatban amennyi- igény, de nem kivitelezhető, mert
ben a törvény is lehetővé teszi. ha az önkormányzat kiﬁzetné a
Némely utcákon három telek- 800 telekvéget, az 80 ezer négyből csinálnak kettőt, de az nem zetméter területet kivásárlását
működik, mert nehéz három jelentené, piaci áron 480 millió
embernek összefogni. Ezért forint kiﬁzetését. Ezt nem bírja el
ezekben az estekben lecsökkent- a falu teherbíró képessége, csődjük a telekméreteket, s két telek- be menne Ebes. Ezért arra kérjük
ből egyet alakítunk ki. Próbáljuk a telektulajdonosokat, ajándékozátjárhatóvá tenni azokat a feltáró zák a falunak a telekvégeket utcautakat, ahol azokra lehetőség van, nyitásra. A lakosság érdekében
mert a jelenlegi települési terven nyitjuk az utcákat a lakosságnak.
zsákutcákat tervezett a mérnök. Ezzel nem az önkormányzat gazNem örül a lakosság, ha a telkei- dagodik, mert az utca forgalomből ki kell hagyni az utcaszélessé- képtelen vagyontárgy.
get. Próbáljuk egyszerűsíteni, s
Magánút sem lehet
ahol lehet, átjárhatóvá tesszük
a feltáró utcákat – ismertette a
– A magánút-bejegyzés is
polgármester.
működhetne, de nem támogatom,
Nem bírná el a falu
s 12 tartózkodással elutasította a
képviselő-testület is. Ugyanis ha
– A szeptemberi testületi ülés bejegyzünk egy magánutat, nem
elé tártam egy telekmegosztá- lehet eladni a mögötte lévő telkesi kérelmet, melynek a közép-és ket, mert a magánúton közlekeda hosszú távú településfejleszté- ni csak a tulajdonos engedélyével
si szempontból nagy jelentősége lehet. Akkor mind közmű építés,
van. Elmondtam, Szűcs And- mind a telkek eladása csak úgy

lehetséges, ha ﬁzet a magánút
mögött lévő összes telektulajdonos a magánút tulajdonosának.
Ha ezt megtenné az önkormányzat, lefagynának a feltáró utcanyitások. A közművesítést sem
tudná kiﬁzetni az önkormányzat, mert az telkenként 3 millió
forintba kerülne. Tehát az önkormányzat nem tudja kiﬁzetni sem
a telkecskéket, sem a közművesítést, ezeket a lakosoknak kell
állniuk. Aki nem kíván élni a

lehetőséggel, annak közművesített telkeket kínál az önkormányzat a Szent István utcán. A feltáró
utcák többlettelek kínálatot jelentenek, mely nagy tartaléka a településnek. Örülünk, hogy utcák
nyílnak, de arra vigyázni kell,
hogy ne menjen csődbe a falu,
s ne fagyjon be a telektartalék.
Szűcs András Liszt Ferenc
utcai lakost álláspontja képviseletére kértük, de nem kívánt nyilatkozni lapunknak.

Átadták az új kerékpártárolót. Átadta a községnek a Fő utcai kerékpártárolót az önkormányzat. A 3 millió 200 ezer forintból megépült
tárolót saját forrásából valósította meg a testület ebesi vállalkozókkal. A falu lakói birtokba vették a tárolót, csupán 4-5 kerékpárt
hagynak gazdái az autóbuszmegálló közvetlen közelében. A falu rendezettségét szem előtt tartva érdemes minden biciklit az új tárolóban hagyni
FOTÓ: CSIGE LAJOS

EBESI HÍRLAP 5

2004. szeptember

Játszótér épül

Kaviccsal borítják az utat
a Horváth tanyán

Játszótérre nyert pénzt a község az Európai Unió csatlakozást előkészítő alapjából a SAPARD pályázaton. A 15 millió 422
ezer forintból a Művelődési Ház udvarán
készül az uniós és a hazai szabványoknak
A Horváth tanyai utat kaviccsal borítja
megfelelő játszótér.
az önkormányzat. A terítést akkor tudja
A 3-6 éves gyermekeknek bébihintával, ele- elvégezni, ha a TITÁSZ elhelyezi az útból
fánt, macska, delﬁn, s teknőc alakú műanyag a villanyoszlopokat. Az E.ON Tiszántúli
játékokkal benépesítette teret, a 6–12 éve- Áramszolgáltató Rt.-nél érdeklődtünk a
seknek libikókát, hajó formájú játszóvárat, munka felől.
csúszdát, mászókát, s hintát terveztetett
Kérdésünkre Pénzes János hálózati osztályaz önkormányzat. A biztonságra ﬁgyelve a
hinták alá gumiburkolatot rak, a többi játék vezető elmondta, a Horváth tanya 0,4 kV-os
alá fakérget terít. A játszóteret mezei juhar- hálózatépítés tervezését a polgármesteri
sövénnyel veszi körül, a kicsiknek valótól a hivatal megbízásából a Vilenta Mérnökiroda
nagyoknak való játékokat cserjékkel választja Kft. végzi. Miután a tervező beszerzi a tulajel. Középre pihenő padokat helyez, s térkőből donosi és szakhatósági hozzájárulásokat, a
utakat épít a két bejáraton is megközelíthe- TITÁSZ jóváhagyja a tervet s üzembe helyető játszótérre. Az 1000 négyzetméteres terü- zést a lehető legrövidebb időn belül elvégzi.
leten kialakított játszótér 15 millió 422 ezer
A Vilenta Mérnökiroda Kft. vezető terveforintból valósul meg, melyből 11 millió 566
ezer forint a támogatás, az önerő 3 millió 900
ezer forint. A játszótér megépítésére közbeszerzési pályázatot ír ki az önkormányzat. A
tervek szerint a nyertes még az idén elkezdi építeni és legkésőbb 2005. június 30-án
birtokba vehetik az ebesiek – tudtuk meg
Galgóczi Mihály polgármestertől.
Az egészségház átépítéséhez korábban a
megyei területfejlesztési tanácshoz benyújtott pályázatot az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz is beadja az
önkormányzat.
Magastetőt készül építtetni az önkormányzat a szolgálati lakással egybeépített Rákóczi
Az épület korszerűsítése során a nyugati
u. 16. szám alatti orvosi rendelőre. Az építke- és keleti homlokzathoz szélfogót és babakozés 10 millió forintba kerül, melyből 7 millió csi tárolót terveztet, s akadálymentes közleforint nyerhető el a megyei területfejlesz- kedési utat. Kicserélteti a külső belső ajtókat
tési tanács pályázatán. A felújítás során az s ablakokat, a burkolatokat, s áthelyezi a belépület egészén cserepet cserélnek, elbontják ső falakat, hogy a korábbi szolgálati lakása kazánkéményt, kicserélik a bejárati térbur- sal történő egybenyitás után az Egészségház
kolatot, a bejárati ajtót és a padlóburkolatot. megfeleljen az Európai Unió egészségügyi

zőjétől, Molnár Istvántól megtudtuk, az
önkormányzattól kapott megbízatás alapján
kérte az út tulajdonosát, a Kösely Rt.-t, hogy
engedélyezze a villanyoszlopok áthelyezését,
s beszerezte az összes közmű (mint például
hírközlési felügyelet, vízművek stb.) hozzájárulását a munka elvégzéséhez. Az engedélyeket az önkormányzat átadja a TITÁSZ-nak, s
beﬁzeti a munka elvégzésének díját. Ezután
az áramszolgáltató megbíz egy kivitelezőt
a munka elvégzésével, melyre Molnár István szerint még októberben sor kerülhet.
Galgóczi Mihály polgármester elmondta,
miután a kivitelező elhelyezi az útból az oszlopokat, az önkormányzat leteríti az utat
kaviccsal.

Átalakul az egészségház

Megújul a rendelő

Irodalmi pályázat

Írják meg ebesi karácsonyi élményeiket

A községi könyvtár és az Ebesi Hírlap választott jeligét. A pályázó nevét és címét
irodalmi pályázatot hirdet Ebesi kará- a pályamunkához mellékelt zárt borítékcsony címmel. A pályázatra várjuk az ba tegyék, s a borítékra írják rá a jeligét.
Ebeshez kötődő karácsonyi élmények A pályázókat a 6–14 éves kategóriában és
megfogalmazását. A pályamunká- 14 évestől a korhatár nélküli kategóriában
kat három tagú független, nem ebesi díjazzuk.
A pályázat beadási határideje 2004.
szakmai zsűri bírálja el. Az első három
helyezett jutalomban részesül, s írása- november 20., szombat, 18 óra. A pályázaik megjelennek a lapban.
tokat a községi könyvtárba várjuk személyesen, illetve postán, az Ebesi Kulturális
Várjuk minden ebesinek azokat a kará- Kht. címére (4211Ebes, Ady E. u. 6-8.).
csonyi emlékeit, melyek akár visszareAz adventi rendezvénnyel összekötött
pítenek az elmúlt évtizedekbe, akár az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjelmúlt években történtek meg, öröm- átadásra 2004. december 5-én, vasárnap
teli vagy fájó emléket elevenítenek fel. kerül sor a községi könyvtárban.
Osszák meg az ebesiekkel hogy gazdaVárjuk írásaikat.
gabbak legyenek általa, s új szegletét
ismerjék meg e ﬁatal falu történelmének.
A pályázatot vers és próza műfajRózsahegyiné Juhász Éva,
ban hirdetjük meg maximum 3 A/4-es
az Ebesi Kulturális Kht. igazgatója
oldal terjedelemben. A pályázat jeligés.
Császi Erzsébet,
A pályamunkára írják rá a tetszőlegesen
az Ebesi Hírlap főszerkesztője

követelményeinek. Felújíttatja a Kossuth utcafronti kerítést, lebontatja a Bocskai utcait, s
helyére, valamint az udvarra 24 parkolóhelyet építtet. Az udvari bébi játszóteret áthelyezteti az udvar védett keleti terültére.
Az épület átadásával a védőnői terhes és
csecsemő tanácsadás illetve a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat egy épületben
fog működni. A csaknem 47 millió 900 ezer
forintba kerülő felújításból több mint 38 millió forintot lehet elnyerni. A fennmaradó 9
millió 500 ezer forintos önerőt az önkormányzat biztosítja – ismertette Galgóczi
Mihály polgármester.

Tiszta, virágos
házak

Huszonnyolcan neveztek be az önkormányzat kezdeményezte Tiszta és virágos lakóházért mozgalom családi ház és gazdasági udvar
és családi ház pihenőkerttel kategóriákba. A
négytagú zsűri értékelte a portákat, s Bagosi
Bálintné önkormányzati képviselő az augusztus 20-i Falunapon hirdette ki a győzteseket.
Az első 6-6 helyezett pénzjutalmat, a többi
nevező oklevelet kapott.
A családi ház gazdasági udvarral kategóriában 1. helyezést ért el Béke Péter (Béke u. 4.),
2. lett 2. Gyányi Gábor (Ady E. u. 46.), 3. Fecskovics János (Fő u. 76.) 4. Agócs Attila (Gázláng u. 1. ), 5. Némethi János (Újsor u. 26.),
6. Tóth Sándorné (Rózsa u. 1.). A családi
ház pihenőkerttel kategóriában 1. lett József
Ferenc (Ifjúság u. 23.), 2. Varga Imre (Petőﬁ u.
28.), 3. Szabó Gábor (Déli u. 30/a), 4. Balogh
László (Szent I. u. 13.), 5. Gém Tamás (nyugati u. 25.), 6. Tóth Gyula (Liszt F. u. 54.). Különdíjat kapott Kálmán Béláné (Rákóczi u. 11.)
A két első helyezettel készült interjút a
következő számunkban közöljük.
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A közös muzsikálás öröme

Agárdi Éváról, a Nyíregyházi Főiskola
tanársegédéről 2002-ben írtunk lapunkban, amikor megkapta a Népművészet
Ifjú Mester címet. Az idén március 15-én a
Pro Villa-díj bronz fokozatát adományozta neki a képviselőtestület. Az elmúlt két
év örömeiről faggattuk.

– Nemzetközi Folklórfesztiválon vettünk
részt a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
meghívására a lengyelországi Kazimierzben, Lublin vonzáskörzetében. Az ukránokat, lengyelek és litvánokat felvonultató
júniusi rendezvényen együttesünkkel képviseltük Magyarországot. Autentikus népzenét játszottunk citerával, köcsögdudával,
dorombbal, műsoruknak felvette a varsói
televízió, s fellépéseinken rengeteg tapsot
kaptunk a közönségtől – osztotta meg velünk
élményeit a ﬁatal tanárnő.
Főiskolai tanársegéddé idén nevezték ki,
amikor megkapta etnográfusi diplomáját
a Debreceni Egyetemen. A főiskola népzenét tanuló nappali tagozatosainak néprajzi Agárdi Éva
alapismereteket, összehasonlító népzene
elméletet, kamara- és citerazenét tanít, s a együttes citera- és furulyazenét játszik s éneTáncművészeti Főiskola nyíregyházi kihelye- kel. A CD alföldi, felföldi, dunántúli, erdélyi
zett tagozatán a néptánc szakosoknak népze- s moldvai autentikus zenét tartalmaz. Az
ne elméletet. Mint mondta, a művészeti együttes a Görbe Balogh birtokára jöjjön
iskolák alapításával számos néptánc tanár- ki című, Ebesen gyűjtött dalt választotta a
ra van szükség, ezért egyre nagyobb az érdek- lemez címadójának
Agárdi Éva a közös
lődés a tanszék munkája
muzsikálás öröme és
iránt. A tanítás minden
zinte még gyermekként kapa próbák jó hangulata
idejét lefoglalja, vasárnacsolódott be a község kultukedvéért szeret citerázponként van ideje a
rális életébe. 1986-tól tagja,
ni, s az együttes közösForgó Rózsa citerazenemajd 1993-tól vezetője a Forgó
ségformáló ereje miatt
karral a próbákra, s
érzi jól magát. ÖsszeRózsa Citera Zenekarnak, amely
egész évben fellépnek
1 bronz, 2 ezüst és 3 arany minőérett a csapat, együtt
az ország szinte minden
nyaralnak, szilveszterészében. Három éve
sítést mondhat magáénak. 1997től vezeti az ebesi Piros Rózsa
állandó tagokkal zenél
reznek, segítik egymást
az együttes. VersenyekNépdalkört. Irányításával az
a munkában is, festenek,
re,
megmérettetésekegyüttes országos rangot és elismeszelnek, ha kell. Nyáre már nem járnak, de
merést vívott ki, melyet 1 ezüst,
ron Székelyföldön gyűjtöttek, felkutatták a régi
2 bronz országos minősítés és
évről évre elmennek citeciterazenét, hogy tovább
rás népzenei táborba az
a 2 kiemelt nívódíj is bizonyít.
adják mindenki gyönyöA magyar népzene ápolásáország legjobb tanáraitól tanulni.
ban elért eredményeiért, valarűségére.
Munkájuk koronája
mint kiemelkedő zenepedagógiai
A Pro Villa-díj örömaz idén kiadott Görbe
mel töltötte el, s köszöni
munkájáért 2002-ben megkapBalog birtokára jöjjön ki
ta a Népművészet Ifjú Mestere
a megtiszteltetést.
című CD. A saját kiadáscímet – hangzott el a március 15i önkormányzati ünnepségen.
ban megjelent hanghordozón a Forgórózsa
Császi Erzsébet
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Közösségeket
szeretne létrehozni

A május 1-jei s az augusztus 20-i falunap s a
Gyermeknap megrendezése fűződik Kémeri Judit, a Művelődési Ház új munkatársa
nevéhez. A ﬁatal művelődésszervezőnek
ez az első munkahelye, ahol művelődési, felnőttképzési tanulmányait hasznosíthatja.
Mindig is érdekelték az emberek, a kapcsolatteremtés, ezért tanult a pécsi tudományegyetem művelődési és felnőttképzési
menedzser, majd a Debreceni Egyetem felnőttképzési és oktatási menedzser szakán. A
megyei hadkiegészítő parancsnokságon pszichológus asszisztensként dolgozott, ahol a
szervezési munka tetszett meg neki. Ezért
végzett piackutatói munkát, majd kisebbnagyobb szervezési feladatokat vállalt. Tavaly
nyáron beadta pályamunkáját a Művelődési
Ház igazgatói posztjára, melyben hangsúlyozta, hogy közösségeket szeretne létrehozni,
pártfogókat keres a minél változatosabb programok megvalósítására, helyet kínál a civil
szervezeteknek. „Szomszédolás” címmel a
környező települések kulturális csoportjainak ad bemutatkozási lehetőséget. Karöltve az óvoda, iskola vezetésével bérletes
bábszínházi előadásokat, gyermekműsorokat, kézműves játszóházat hoz a településre
a kicsiknek, nyelvtanfolyamokat és gépjármű vezetői tanfolyamot kínál a felnőtteknek.
Tervei között szerepel a rendszeres színházlátogatás megszervezése, tárlatok összeállítása,
alkotótábor létrehozása, a moziﬁlm-vetítések újbóli beindítása gyermekeknek és felnőtteknek. A Művelődési Házban folytatja
a Baba-mama klub rendezvényeit, ahol a
kicsinyeikkel együtt látogató mamák beszélgethetnek, kicserélhetik tapasztalataikat, s
szakember vezetésével megtanulhatják az
örömteli babamasszázst.
Mint Kémeri Judit elmondta, olyan új programokra ad lehetőséget a megújult Művelődési Ház, mint színvonalas esküvőkre, egyéb
családi rendezvényekre, termékbemutatókra. A szabadtéri táncparkettet az idén még
egyszer kihasználva nyárbúcsúztató zenéstáncos rendezvényt szervez október elejére,
majd télen jégpályaként üzemelteti.
Munkájával azt szeretné elérni, hogy érezzék az emberek, Ebesen változás történt a
kulturális életben.

Idősek hónapja

Az ősz az idősek évszakja. Októberben
országszerte rendezvényekkel színesítik
a szép kort megélt emberek hétköznapjait,
s ez Ebesen sincs másképp. A Gondozási
Központ számos programmal kedveskedik a falubeli nyugdíjasoknak.

A további rendezvényeken a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság munkatársa tart tájékoztatót
a résztvevőknek, s válaszol kérdéseikre. Dr.
Papp Sándor és munkatársai a cukorbetegségről tartanak előadást. A cukrobetegek öszszefogására, segítésére a Gondozási Központ
Diabetes Klubot alapít, mely tagságába várAz Idősek Hónapja alkalmából rajzversenyt ják az érdeklődőket. Október végén a rendezhirdetett az óvodában és az iskolában Erdei vények záróünnepségére kerül sor az Ebesi
Andrásné, a Gondozási Központ vezetője. A Idős Emberekért Alapítvánnyal közös szertéma az időskorúak és a gyerekek kapcsolata. vezésben. A programok pontos időpontjáról
A rajzokat zsűri értékeli és ünnepség kereté- a Gondozási Központ tájékoztatja a lakossáben díjazzák a legszebb alkotásokat.
got – mondta Erdei Andrásné.

Kémeri Judit
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Csak magára számíthat

Vasesztergályosból lett 100 hold földön
gazdálkodó őstermelő Wágner Bálint,
akit már gyermekkorában munkára fogott
az édesapja. Fiatalon a munkahelyén állt
helyt nappal, éjszaka a házat tapasztott,
hét végén vályogot vetetett. Később vállalkozó lett, az első ciklusban önkormányzati
képviselő, s évtizede hogy őstermelő. Szarvasmarhát tart s szaporulataival gazdálkodik. Tanyáján jártunk.

Az egykori kastélyból lett Szepes III. iskolát
vette meg Wágner Bálint tanyának, s tavasz- Wágner Bálint
tól őszig kint lakik feleségével, télen az elletés miatt ügyel az állatokra s javítja a gépeket. Nem feji a teheneket, hanem dajkatehenezik.
Korábban a faluban laktak, s a Hunyadi TSz- Bocikat vesz a gazdaságból, s azokkal szopbeli gépkocsivezetői munkája mellett ser- tatja ki a tejet. 16 tehén alá 30 borjú kell. A
tést hizlalt saját gazdaságában. 1990-ig még bikákat 8-9 mázsás korukig neveli. Trágyálehetett, 10 ezer sertés volt a faluban, renge- jukat a földekre hordja.
tegen éltek bérhizlalásból. Aztán egyik munA fölön termelt takarmányból silót csika hozta a másikat. Öt emésztő akna is volt nálnak s hozzá darát adnak a teheneknek. A
az udvarukban, másoknak úgyszintén, s ő bikáknak több darát s hozzá szemes takarszippantós kisiparos lett. Három év múlva mányt is adnak.
traktort vett, majd kocsmáros lett, de csak
Nincs ünnepnap
nem hagyta nyugodni a földművelés szeretete. Földet szeretett volna venni, s egy holKemény, rendszeres munkát végez. A
dat kapott, hogy kukoricát termesszen rajta a
disznóknak. Majd 4-5 hold háztájihoz jutott, tanyán minden nap hétköznap van, hétvégén
és ünnepnapon is reggel 6 órakor enni kell
s termésével pótolta a takarmányt.
adni az állatoknak. Nehéz embert szerezni
Alig hitte, hogy az övé
alkalmi munkára, mert sokat kell dolgozni
és sok a kiadás is, 10 ezer forintot is elkérnek
Sorban megvette a földműveléshez kellő naponta. – Aki ezt vállalja, csak magára szágépeket, a bálázót, az ekét s a többit. Felbom- mítson – mondta Wágner Bálint. Magára szálott a termelőszövetkezet, s téeszes részará- mít a gépjavításban is. – Még az a szerencse,
nyos földeket vásárolt fel 500-700 forintért hogy meg tudja reparálni a régi gépeit, s az
ajánlották aranykoronáját. Szinte nem hit- állatok számos betegségét is meggyógyítja. –
te el, hogy övé a föld. Szántás közben azon A jószágok közt kell lenni, mert másképp nem
gondolkodott, visszaveszik tőle. Szinte min- veszi észre, ha baj van. Szeret a földön dolgozden pénzén földet vett, kivéve, amikor autóra ni. Este és hajnalban is szánt, rádiózik közben,
költött. Jelenleg 100 hold földön gazdálko- nézi a madarakat s azt, milyen egyenes barázdik, borsót, árpát, búzát, kukoricát, lucernát dát húz az eke s hogy fénylik a föld utána. A
termel a marháknak. Vetésforgót alkalmaz. felesége mindenben segíti. Helyt áll az állatok
Húsz hektár kaszáló, a többi szántó. Koráb- etetésében, s beül a traktorba is ha kell.
ban disznót hizlalt, 600 darabot is, de utóbb
Az Európai Uniós csatlakozástól azt várják,
ráﬁzetéses lett, tavaly 180 forintot adtak kiló- hogy kiszámítható, előrelátható, s biztonsájáért, így lassan felszámolta az állományt. gos legyen a gazdálkodás. A tehenek eladása
Most 12 sertése van, 16 szarvasmarhája s a után egy kis támogatásra számít az uniótól.
szaporulta, összesen 50-60 állat. Mint mond- Bízik benne, hogy megkapja.
ta, hobbiból tart kecskét, szamarat s baromﬁt.
Császi Erzsébet

Wágner Bálintné kiveszi a részét a munkából

FOTÓK: CSIGE LAJOS
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Irtsa ön is a
parlagfüvet!

Magyarországon csaknem a lakosság 30 százaléka szenved valamilyen
allergiás megbetegedésben. Ezek
közül a kiemelkedő helyet foglal el a
szénanátha. Az allergiák számottevő részét a virágpor (pollen) okozza.
A legagresszívebb, legnagyobb jelentőségű allergén a parlagfű. A náthás
tünetek a virágzási időszakban jelentkeznek, amely júliustól október végéig
tart. A betegség megelőzhető az allergiát kiváltó tényező megszüntetésével:
a parlagfű következetes irtásával.
A növényvédelemről szóló 2000.
évi XXXV. törvény végrehajtására
kiadott 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 2 paragrafusa (1) bekezdése értelmében a gyommentesítés minden
esetben a föld tulajdonosának, kezelőjének, használójának kötelessége,
tehát annak, aki pillanatnyilag a földterületet kezeli.
Közterületen a Megyei Növény- és
Talajvédelmi Szolgálat, belterületen
a helyi önkormányzatok kötelesek
ellenőrizni, hogy a tulajdonos, illetve
a föld használója elvégezte-e a parlagfű irtását.
Ha az érintett földterület kezelője
gyomirtási kötelességét nem teljesíti, büntetést kell ﬁzetnie, amely bírság
mértéke 20 000 forinttól 2 millió forintig terjedhet. Amennyiben az államigazgatási jogszabályok keretében
lehetőség van, a tulajdonos költségére a hatóság elvégezteti a gyommentesítést. Ha ezen költségek megtérítését
is elmulasztja a kötelezett, más egyéb
büntetésekkel, pótdíjakkal az adóhatóság adók módjára hajtja be a büntetést.
A parlagfüves, gyomos területet
az illetékes önkormányzatnál (Ebes,
Széchenyi tér 1.) vagy az 565-044-es
telefonszámon, mezőgazdasági terület esetén a Földhivatalnál, illetve a
Növény-és Talajvédelmi Szolgálatnál
a terület pontos megjelölésével lehet
bejelenteni.
Az allergiás megbetegedésben szenvedők és a ma egészségesek védelme
érdekében kérjük, irtsa ön is a parlagfüvet, tartsa gyommentesen környezetét.
Dr. Gonda Rita
jogügyi előadó

EBESI HÍRLAP
Ebes község önkormányzata időszaki lapja. Főszerkesztő: Császi Erzsébet E-mail: csaszie@freemail.hu
A szerkesztőség címe: 4211 Ebes, Széchenyi tér 1. Tel.:
52/565-048, fax: 52/565-075. Kiadja: Ebesi Kulturális Kht. Alapította: Ebes község képviselő-testülete.
Felelős kiadó: Rózsahegyiné Juhász Éva. Tördelő:
Papp Csaba. Nyomdai munkálatok: Center-Print
Nyomdaipari Kft.
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Sikert sikerre halmoznak
a zsongvölgyiek

A Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet júliusban részt vett az Egerben
megrendezett haditorna csoportok országos versenyén. A rendezvényt stílusosan,
az egri várban tartották meg, ahol kilenc
egyesület mérte össze tudását. Az egyesületek Egerből, Szentesről, Diósgyőrből,
Budapestről, Kisnánáról, Gyömrőről, Debrecenből és Ebesről érkeztek.

A verseny lényege, hogy a csapatok által
delegált 3-4 ember összemérte tudását íjászatban, kelevézdobásban, ágyútolásban,
botos birkózásban, koszorú- és ágyúgolyódobásban. A különböző versenyszámokra másmás játékosokat is lehetett küldeni, így a
várfalról, a koszorúkat a kijelölt karókra és
az ágyúgolyókat a földön levő kasba, Baliga
Hannelore és Széles Edina dobta. A kelevézeket (rövidnyelű dobó dárdák) 10 és 15 méterről kellett táblába állítani. Itt Csorvási József,
Csorvási Tamás és Horváth Sándor Cornaille
szerepeltek. A körülbelül 200 kg súlyú ágyút
át kellett tolni egy harminc méterrel távolabb levő lőállásba, áthordva hozzá 12 darab
20 kg körüli ágyúgolyót és négy zászlórudat,
majd mindent vissza kellett helyezni az eredeti lőállásba. Ebben a feladatban a csapatokat a végrehajtás ideje alapján rangsorolták.
A mi színeinkben részt vett Csorvási József,
Horváth Ernő, Horváth Sándor Cornaille és
Lázár Mihály, akik a harmadik legjobb időeredményt produkálták négy másodperccel
maradva el a legjobbtól, akik az egriek voltak.
Az íjász versenyben Gábor András, Lázár
Mihály és Váczi Lajos szerepeltek, akiknek
12, 18, és 24 méterről kellett célra lőni, viszszacsapó reﬂex íjakkal. A botosbirkózásban
a másfél méter hosszú bot másik oldalán álló
ellenfelet kellett kitaszítani. Ebben a versenyszámban Horváth Ernő és Horváth Sándor
Cornaille indultak.
Egyesületünk legsikeresebb versenyzője
Horváth Ernő lett, aki botosbirkózásban, a 18
fős mezőnyt legyőzve az első helyen végzett.
A második legsikeresebb versenyzőnk, Lázár Mihály, aki íjászatban, a lehetséges 9 nyílvesszőből, hetet juttatott a célba, ezzel a 27
fős mezőny élén foglalva helyet. A harmadik
legeredményesebb csapattársunk Csorvási
József volt, aki kelevézdobásban a lehetséges
kilencből hatszor ért el érvényes találatot
A játékosok által szerzett pontok összesítésese szerint az első hellyel járó bajnoki címet
Isten kegyelméből a Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet nyerte el, dicsőséget
szerezve ezzel községünk nevének is.
Augusztusban rangos versenyen vett részt
egyletünk néhány tagja Esztergom ősi királyi
város falai között. Az V. Nyílt Baranta Magyar
Országos Bajnokságát, a Prímás Sziget sporttelepén tartották meg az Esztergomot, a szlovákiai Párkánnyal összekötő Mária Valéria
híd közvetlen közelében. A baranta elnevezés, a tradicionális magyar harcművészetek összefoglaló neve. A versenyt a Baranta
Tradicionális Magyar Harcművészek Szövetsége, a Honvéd Zrínyi SE, az Aranysólyom

Lovagrend, valamint a Magyar Hadtudományi Társaság rendezte. A résztvevők 9 versenyszámban mérkőztek meg egymással:
íjászat, mesterlövészet 30 méter, 40 méter és
50 méter távolságból, íjász párbaj, ahol két
versenyző íjkezelési gyorsaságát és ügyességét mérte össze. 700 méter futás láncingben,
mellvérttel erősítve, sisakban pajzzsal és egy
hosszúnyelű bárddal a kézben. Kelevéz, csatacsillag dobás. A célfelülettől 18 méter és 25
méter között három kijelölt állásból kell 5-5
darab kelevézt és csatacsillagot célba juttatni, úgy hogy közben a versenyzőt teniszlabdákkal dobálják, amit a másik kezében levő
pajzzsal kell védenie. Kardvívás, ahol 5 pontot
kell begyűjteni úgy hogy az ellenfél végtagjaira mért találat 1-1 pontot ér, a testfelületére pedig 2 pontot. Övbirkózás. A versenyzők
övvel a derekukon birkóznak, cél a másik
versenyző földre vitele. Formagyakorlatot
kell bemutatni egy tetszőlegesen választott
fegyverrel, vagy pusztakézzel. Vívójelenetet
is kell előadni, szintén tetszőlegesen választott fegyverrel. Lovaglás versenyszámban egy
szlalompályán kellett lóháton végigszáguldani.
A versenyen különböző küzdősportok képviselői is megjelentek, valamint lovasíjászok,
haditornászok, de többségben voltak a Baranta Tradicionális Magyar Harcművészetek
Szövetségének versenyzői. Néhány versenyző érkezett Szlovákiából is.
Egyesületünk öt tagja vett részt az emberpróbáló küzdelemben. Eredményeink ugyan
elmaradtak a várakozásainktól, de elégedettek vagyunk, mert a nagyon erős mezőny ellenére sikerült szép eredményeket elérnünk.
A kese (17 év alatti ﬁúk) kategóriában
Lázár Mihály és Csorvási Tamás versenyzett, míg az öskü (17 év feletti férﬁ) kategóriában Csorvási József, Horváth Ernő és
Horváth Sándor Cornaille nevezett be. Lázár
Mihály a kese kategóriában a kardvívás versenyszámban első helyezést ért el, a kilenc
versenyszámot összesítve negyedik lett, 60
ponttal maradva le a dobogóról. Csorvási
Tamás, a kese kategóriában, az íjász mesterlövészetben ért el első helyet, de összesítésben az ötödik helyen végzett. Csorvási József
a felnőttek között versenyezve, a 700 méteres futást a második helyen fejezte be, ezzel
összesítésben a 12. helyen végzett. Horváth
Ernő az öskü kategóriában, kardvívásban,
holt versenyben, a második lett. Összesítésben a tizedik helyen végzett. Horváth Sándor
Cornaille, az öskü kategóriában, az íjászpárbajt megnyerte, valamint a kelevéz és csatacsillag-dobás versenyszámban a második
legjobb eredményt érte el. Ez az eredmény az
összesítésben a hatodik helyre lett elegendő.
Horváth Ernő és Horváth Sándor Cornaille,
csapatversenyben megszerezte a harmadik
helyet ezzel felkerült a dobogóra.
Azok számára, akik kedvet éreznek a
hasonló versenyeken részt venni, nyitva állnak soraink és mindenkit szeretettel várunk.
A versenyekre való felkészülésben is szívesen
nyújtunk segítséget.
Horváth Sándor Cornaille

Serdülő és
gyermek csapat
alakult

A megyei I. osztály bajnokságában méri
össze erejét az idén az ebesi futball csapat.
Az őszi idényben 16 csapattal játszanak
mérkőzéseket, melyek eredménye eldönti további helyezésüket. A cél az I. osztályban maradni.
Két új játékos erősíti a csapatot a megszűnt debreceni Ultras együttestől – tudtuk
meg Kelemen Tamástól, a községi sportkör
elnökétől. Mezei Norbert és Széll Tamás is
bekapcsolódtak az augusztus közepén kezdődött bajnokságba. Lapzártánkig 7 mérkőzést játszott a csapat, melyből 6 vereséggel, 1
döntetlennel végződött. A vele párhuzamosan szereplő ifjúsági csapat két győzelmet
vívott ki, két döntetlent s háromszor kikapott az ellenféltől.
A megyei I. osztályban való játékkal jár,
hogy a felnőtt és ifjúsági csapat mellett el
kellett indítani egy serdülő és egy gyermek
csapatot is. Az önkormányzat által adott 500
ezer forint rendkívüli juttatásból megalakultak a csapatok. A pénzből mezeket, sípcsontvédőket s cipőket vásároltak a gyerekeknek.
A serdülők edzője s debreceni Kiss Károly, a
gyermekeké a korábbi edző, Székely Gyula.
Ők 10 csapattal játszanak bajnokságot szeptember óta. A gyermek csapat eddig minden
mérkőzést megnyert, a serdülőknek 1 győzelmük, 1 vereségük s 1 döntetlenjük van.
A csapatokra mindig kell költeni, most
például a 4 csapat meccsekre való utazásához bérelt buszt kell kiﬁzetni s a pályán a
fűnyírást megoldani. A Sportházat a nyáron
kifestette az önkormányzat, de javításra szorulnának a csaptelepek, ki kellene cserélni
a burkolatot s néhány tönkre ment ajtót is –
foglalta össze Kelemen Tamás.

Hajnalig tartott a falunap

Számos érdeklődőt vonzott a felújított
Művelődési Ház udvarán rendezett augusztus 20-i falunap, melynek végén a közönség
az estétől hajnalig tartó utcabálon avatta fel
a táncparkettet.

