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I
S
re. A Rubbermaid
250 főnek adott munkát, a csőd, illetve csődközeli helyzetbe kerülhet hozzájutnak a korábban kiesett szja-kiegéBE

Adókedvezményért támogatás megvonás

jelenleg épülő logisztikai központ 300 embert vagy működésképtelenné válhat. Az adóked- szítéshez.
– Milyen segítséget vár a kormánytól?
kíván foglalkoztatni. Ennek is köszönhető, vezmény hatálya 2007 december 31-ig terjed,
– Bízom benne, hogy a Gyurcsány-korhogy a faluban 3,9 százalékos a munkanél- ugyanis az Európai Unió szabályai szerint
küliség mértéke, mely a legjobb a megyében akkorra országosan megszűnik a cégeknek mány megváltoztatja a törvényt és segíti,
– mondta Galgóczi Mihály polgármester.
járó adókedvezmény.
nem pedig hátráltatja a települések munka– Mi a költségvetési törvény lényege?
– Milyen megoldás képzelhető el?
helyteremtő törekvéseit. Azonban ez nem
– 1999-től bevezették a települések közötti
– Nem hiszek abban, hogy az idén módo- vette el a kedvünket, s az sem, hogy az Eurójövedelemkiegészítő rendszert, mely lényege, sul a költségvetési törvény, ezért az idén pai Uniós szabályok szerint 2004. május 1hogy amennyi helyi iparűzési adót beszed a beadunk egy, a működésképtelen települé- jétől országosan nem lehet adómentességet
település, annyival kevesebb az állami támo- seknek szóló pályázatot a Belügyminiszté- adni. Szeretnénk a továbbiakban is munkagatás, ezen belül a személyi jövedelemadó riumhoz (BM) s reméljük, hogy megkapjuk helyeket teremteni. Ügyünkkel megkeres(szja)-kiegészítés. Az idén úgy szól a szabá- a 28,5 millió forintot. Mivel a szabályozás tük Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt, a
lyozás, hogy nemcsak a beszedett iparűzési 2007 végéig fennáll, azt szeretnénk elérni, Draskovics Tibor pénzügyminisztert, az
adóval csökken az állami támogatás, hanem hogy az országgyűlés módosítsa a 2005-ös Állami Számvevőszék és a megyei közgyűlés
azzal is, ami adómentesség miatt nem folyik költségvetési törvényt, törölje ezt a szá- elnökét, az országgyűlési pártok frakcióvebe az önkormányzathoz. Ilyen a Rubbermaid munkra hátrányos passzust. Ha nem kap- zetőit, országgyűlési képviselőket, az MSZP
10, a Szálka Kft. 5 évre szóló mentessége. A juk meg a BM-től a támogatást, akkor megyei elnökét, helyi képviselőit, a kistérsételepülésen ténylegesen befolyt iparűzé- létszámcsökkentést kell végrehajtani intéz- gi megbízottat s várjuk segítségüket.

Bízom a
támogatásban

Nemmel válaszolt a pénzügyminiszter
A kormány nem bünteti a kedvezményt adó önkormányzatokat

Márton Attila országgyűlési képviselő
A törvény azokat „Miért büntetik az önkormányzatoa településeket sújt- kat” címmel levelet írt Draskovics Tibor
ja, amelyek az 1990-es pénzügyminiszternek. Kérdései: Bünévek közepén különbö- teti-e tovább a kormányunkért és az ott
ző adókedvezményeket élőkért is tenni akaró önkormányzatokat,
adtak a multinacionális hátrányos megkülönböztetésű támogacégeknek. Akkoriban – tás politikájával? Támogat-e a Miniszter
mint köztudott – ez Úr olyan szándékú képviselői módosító
Márton Attila
volt az egyetlen olyan javaslatot, mely ezt a hátrányos megkülehetőség, mellyel ipart lönböztetést megszünteti az önkormányés munkahelyeket lehetett idetelepíteni.
zatok esetében? Közöljük Draskovics
– Én ezt elmondtam a Parlamentben októ- Tibor pénzügyminiszter válaszát.
ber közepén, de úgy tűnik, hogy sem a korTisztelt Képviselő Úr!
Folytatás a 2. oldalon
A települési önkormányzatok jövedelem-

diﬀerenciálódásának mérséklése kisebb korrekcióktól eltekintve – jelenlegi formájában
működik már 1999-től.
Lényege, hogy azon települési önkormányzatok forrásait egészítse ki a központi
költségvetés, amelyek valóban képtelenek az
átlaghoz közeli helyi bevételt elérni.
A bevételi képességet a lakhelyen maradó
személyi jövedelemadón túl az átlagos erőfeszítés mellett realizálható iparűzési adó
jelenti. Ez utóbbit nem a ténylegesen elért
bevétel fejezi ki, hiszen az függ a település
adópolitikájától (él-e az adókivetés jogával,
Folytatás a 2. oldalon
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Nemmel válaszolt a pénzügyminiszter

Folytatás az 1. oldalról
mánypárti képviselők, sem a kormányzat
nem fogadta el érveimet. Pedig hosszú távon milyen kulcsot alkalmaz, a rendeletében
ezek a cégek jelentik az egyetlen munkalehe- milyen kedvezményt, mentességet biztotőséget a kistelepüléseken – mondta Már- sít). Ezért a jövedelemkülönbség mérséklés
ton Attila országgyűlési képviselő. – A jövő szempontjából a maximálisan – 2%-os kulcs
évi költségvetés tárgyalásakor olyan módo- alkalmazásával – elérhető adóbevétel 70%sító javaslatot fogok benyújtani, mely azt tar- a kerül ﬁgyelembevételre iparűzési adóerőtalmazza, hogy vegyük ki ezzel a hátrányos képességként.
megkülönböztetéssel járó javaslatot a törTéves az a felfogás, hogy a Kormány
vénytervezetből. Javaslatom lényege, hogy az bünteti a kedvezményt, mentességet adó
1995, 1996 óta betelepült vállalkozások eseté- önkormányzatokat, mint azt Ebes polgármesben a kormány ne számolja be az adókedvez- terével egybehangzóan Képviselő Úr is állítja.
ményeket az adóerő-képességbe, mert ezzel A valóság az, hogy e települések is kaphatazokat a településeket sújtja, melyek mindent nak a jövedelemkülönbség mérséklés során
megtettek a helyi foglalkoztatás növelése és többlettámogatást, de az általánosan ﬁgyeaz állam szociális kiadásai csökkentése érde- lembevett 30 százalékos mozgásteret önként
kében. Nem lehet azzal büntetni a települése- meghaladó önkormányzatok bevételkieséket, hogy elvonják tőlük a központi forrásokat. se nem kerül kompenzálásra. Ez ugyanis
Bízom a támogatásban, mert a kormánypárti olyan önkormányzatoktól vonna el támogaképviselők között is vannak olyanok, akiknek tást, amelyek minden erőfeszítés mellett sem
a települését érinti. Az idén nem várható vál- képesek helyi bevételekre szert tenni.
tozás, mert a 2004-es adótörvényt már nem
Azt minden bizonnyal Képviselő Úr sem
módosítjuk. December első hetében szava- vitatja, hogy számos olyan önkormányzat
zunk a jövő évi költségvetési törvény módo- van ma még, amely bár mindent megtesz, az
sító javaslatairól, s akkor lehet tudni, hogy infrastruktúra, a képzett munkaerő hiánya
stb. miatt nem sikerül vállalkozásokat vonzatámogatja-e a kormány vagy sem.

nia. Ugyanakkor az itt élők számára is biztosítania kell a közszolgáltatások elérhetőségét,
emellett súlyos teherként nyomja vállát a szociális többletfeladat, ami az Ebeshez hasonló településeken nem, vagy
lényegesen kisebb mértékben jelentkezik.
Képviselő úr akkor
vádolhatná igazságtalansággal a Kormányt, ha ezeket a nehéz helyzetben
lévő önkormányzatokat
büntetné – talán halálra is
Draskovics
ítélné azzal, hogy kiegészíTibor
tő támogatásaikat a kedvezőbb helyzetben levők javára csökkentené.
Összegezve tehát, nem tartom sem szükségesnek, sem lehetségesnek a jövedelemkülönbség mérséklési rendszer alapelveinek
módosítását.
Ami a Képviselő úr további kérdését illeti, a Kormánynak – mint erről a beterjesztett
2005. évi adócsomagból is meggyőződhet
– nem áll szándékában emelni az iparűzési
adókulcsot.
Üdvözlettel:
Draskovics Tibor

A könyvvizsgáló a sportkör gazdálkodásáról

Mint az Ebesi Hírlap 2004. szeptembeMegnevezés
1998. év
1999. év
2000. év
2001. év
ri számában megírtuk, az önkormányzat
1.
Önkormányzati
támogatás
650
000
Ft
673
000
Ft
806
000
Ft
950 000 Ft
által 1998 és 2001 között a sportkörnek átadott 995 ezer forinttal való elszá2. CURVER-től átvett támogatás
–
500 000 Ft
–
951 000 Ft
molásra szólította fel Mezei Lászlót, a
3. Önkormányzat felé elszámolva
650 000 Ft 1 093 000 Ft
806 000 Ft
951 000 Ft
sportkör akkori elnökét Galgóczi Mihály
4. Egyesület pénztárába beﬁzetve
500 000 Ft 5 840 000 Ft
600 000 Ft
900 000 Ft
polgármester. Mezei László eljuttatta a
5. Eltérés
150 000 Ft 5 890 000 Ft 206 000 Ft
50 000 Ft
lapnak a felszólításra írt válaszát, mely
szintén megjelent a szeptemberi számban, de a polgármester nem tartotta meglet 2. paragrafusa értelmében a belföldi jogi felé az elszámolás megtörtént. Az egyesüfelelőnek azt.
személyek kötelesek pénzeszközeik pénzfor- let pénztárába 1998 és 2001 között 995 000
Galgóczi Mihály ismertette, az önkormány- galmi bonyolítása érdekében bankszámlaszer- forint nem került bevételként elkönyvelésre
az önkormányzattól illetve a CURVER Rt.zat az 1992. évi XXXVIII. (Az államház- ződést kötni.
Az egyesület könyvelésében talált adatok től kapott támogatásból.
tartásról szóló) törvény szerint vizsgálatot
rendelt el a társadalmi szervezeteknek nyúj- alapján az alábbiak állapíthatók meg:
A sportkör 1999-ben 67 300 forintos önkortott támogatásokról 2002. októberében. A
törvény rögzíti, „Az államháztartás alrend- mányzati támogatáson kívül még 500 000
szeriből ﬁnanszírozott vagy támogatott szer- forintot kapott a CURVER Rt.-től, amit az
vezetek illetve magánszemélyek számára átadó az önkormányzat számlájára utalt át,
számadási kötelezettséget kell előírni… A innen történt a felhasználás. A tárgyévi öszﬁnanszírozó ellenőrizni köteles a felhaszná- szes bevétel, így 1 173 000 forint az elszámolt
lást és a számadást… Az önkormányzat hiva- kiadás, 1 093 000 forint, nem lett elszámoltalos könyvvizsgálót kért fel a vizsgálatra, aki va 80 000 forint.
Az elszámolásról Mezei László elmondta,
jegyzőkönyvbe rögzítette az eredményt. Az
A támogatások felhasználását a polgárAuditál-6 Kft. könyvvizsgálója jelentésében mesteri hivatal felé minden esetben számla- 1999 és 2002 június aközött ő volt a közséaz áll, hogy a Községi Sport Egyesület eseté- másolatok benyújtásával igazolta a sportkör gi sportkör elnöke és a közgyűlésen beszáben „Az ellenőrzés lefolytatása nehézségek- (kivéve a fent említett 80 000 forintot). A molt a sportkör pénzügyi helyzetéről, melyet
be ütközött, mert a vizsgálat időpontjában a számlamásolatok nem voltak hitelesítve, a közgyűlés elfogadott.
sportkörnek nem volt könyvelője.” – S köny- hiányzott róluk a megnevezés, hogy „önkorMajd az Ebesi Hírlap 2004. szeptemberi
velése sem – egészítette ki a polgármester. Az mányzati támogatás terhére” történt a kiﬁ- számában „A község érdekei szerint” című
egyesület képviselője – Mezei László – több- zetés.
cikkben Galgóczi Mihály polgármesternek
szöri időpont-egyeztetés után volt hajlandó
Az egyesület pénzmozgásai (bevételek- arra a kijelentésére, reagált mely szerint „…
rendelkezésemre bocsátani a könyvelési ada- kiadások), a gazdasági események számviteli Úgy látom, a kisebbség folyamatosan bírálja a
tokat. Az egyesület bankszámlával nem ren- rögzítése nem naprakész és igen hiányos. Így többségnek hasznos döntéseket…” Elmondta,
delkezett, ezért a támogatások készpénzben fordulhatott elő, hogy a vizsgált időszakban mind az uniós, mind az országgyűlési képvisekerültek folyósításra, általában évente 3-4 sem a bevételek, sem a kiadások nem jelen- lőválasztáson a Fidesz helyi csoportja nyert,
alkalommal. A pénzforgalomról és a bankhi- tek meg teljes körűen az egyesület könyvelé- a 3500 választásra jogosult ebesi közül 1200telről szóló 39/1984.(XI.5.)sz. MIT. Rende- sében annak ellenére, hogy az önkormányzat an választották Galgóczi Mihályt.

A közgyűlés
elfogadta
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Nyilatkozat az MSZP ebesi szervezetétől

A Magyar Szocialista Párt ebesi szervezete elutasítja és elítéli a község békéjének és
nyugalmának a megzavarását, a kisiskola
áthelyezése körüli zavarkeltést. Úgy gondoljuk, hogy néhány ember és politikai szervezet
mondvacsinált sérelmének ürügyén, helytelenül a község lakóinak véleményére hivatkozva gyülekezett a kisiskola előtt és cikket
jelentettek meg a Hajdú-bihari Naplóban
vélt sérelmeikről, ezzel lejáratva községünket. Egyetértünk az önkormányzat azon
elképzelésével, hogy a községben egy helyen
történjen a tanítás, a nagy iskolában. Ennek
érdekében az önkormányzat pályázatot adott
be a nagyiskola rekonstrukciójára és bővíté-

sére, amit támogatunk. Viszont nem helye- leveleinek küldözgetését, különböző miniszseljük a község lakosságának megosztását az tériumokhoz és közigazgatási szervekhez,
iskola ürügyén. A község fejlődik, gazdagodik lejáratva ezzel a községet az ország közvélea lakosság örömére. Büszkék lehetünk arra, ményében .Úgy gondoljuk, hogy az áskálódáhogy Ebes a megye, ha nem az ország legdi- sok és intrikák helyett inkább használható és
namikusabban fejlődő települése lehetne. Ki megvalósítható javaslatokkal kellene segíteni
ne örülne annak, hogy 2004-ben befejező- az önkormányzat munkáját. Nem engedhetdött a Művelődési ház felújítása, új közsé- jük, hogy bizonyos körök politikai vagy vélt
gi könyvtárral, múzeummal gyarapodott és személyes sérelmei miatt zavarják a békés
játszótérrel gyarapodik községünk. Jövő- hétköznapokat községünkben. Szolidárisak
re indul a község szennyvízcsatorna háló- vagyunk az önkormányzattal és erre kérjük
zatának a kiépítése és még ebben az évben a lakosságot és a civil szervezeteket is.
elkezdi működését a megye egyik zöldmeKádas János
Magyar Szocialista Párt
zős beruházása, ahol sok ebesi jut munkához. Elítéljük egyesek névtelen gyalázkodó
Ebesi Szervezete elnöke

Négy település
szövetkezett

Nyertes pályázatból épül

Hétmillió forintot kért, saját erőként
hárommillió forintot tervezett az önkormányzat a Rákóczi u. 16. szám alatti orvosi rendelő
A területfejlesztés, az oktatás, a szociá- felújítására. Ötmillió forintot nyert a megyei
lis ellátás feladataiban fogott össze Haj- területfejlesztési tanács pályázatán s az
dúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes önkormányzati forrást felhasználva 8 millió
és Ebes korábban Nyugat Hajdúsági Kis- forintos beruházást valósít meg az átépítéssel.
térségi Társulásnak nevezett szervezte. Külső felújítást tervez s magastető ráépítést
Szeptember óta egy kormányrendelet új a szolgálati lakással egységesen valamint akafeladatokat írt elő a területfejlesztési céllal dálymentesítést s mozgáskorlátozottaknak
alakult önkéntes szervezeteknek, melyek WC kialakítását. A külső felújítás után megvégrehajtására a települések átszervezték
a társulást és Hajdúszoboszlói Többcélú
Kistérségi Társulásra változtatták elnevezését.

maradó pénz függvényében végzik el a belső
munkálatokat. A munkára vonatkozó pályázatot a kábeltévén hirdette meg az önkormányzat és néhány vállalkozónak is eljuttatta
a felhívást s a területfejlesztési tanács előírása szerint november első napjaiban köti meg
a szerződést a nyertes kivitelezővel.
Még az idén elkezdik a munkát, mely
alatt kiköltözteti a rendelőt az önkormányzat, elképzelhető, hogy a Községgondnokság
Rákóczi utcai rendelőjében kap helyet.

A települések vezetői kifejezték szándékuA meileniek pénzbeli támogatást ajánlotkat, mely szerint a közszolgáltatások fejlesz- tak fel Ebesnek októberi látogatásuk során.
tése terén szövetkeznek. Olyan feladatokra, A vendégek elismerésüket fejezték ki az új
melyek közösen jobban, eredményesebben művelődési intézményekért. Éva Landisnak,
érnek el eredményeke. Így egyelőre a terület- Meilen korábbi polgármesterének, Walter Lanfejlesztésre, az oktatásra s a szociális felada- dis feleségének annyira megtetszett a Művetok ellátására szövetkeztek. Kifejezték abbeli lődési Ház mögötti szabadtéri színpad, hogy
szándékukat, hogy nem társulnak az egész- elmondta, szorgalmazni fogja, Meilenben is
ségügyi feladatok ellátására, a közbeszerzési építsenek hasonlót. A házaspár megtekintette
eljárások közös lebonyolítására s a hulladék- a falu új nevezetességeit, majd Walter Landis
szállításra. Az egészségügyi feladatokra való
társulás hátrányos lenne Ebesnek, ugyanis
vissza kellene állítani a hajdúszoboszlói központi orvosi ügyeleti rendszert. A terveknek
a települések anyagi forrásai szabnak határt.
– Csak az olyan beruházásokat szabad felválEbes önkormányzata programjába foglallalni, melyeknek létrehozására és fenntartá- ta a község temetőjének megépítését, illetsára is lesz pénz – mondta Galgóczi Mihály ve megnyitását. Annyira szokatlan, hogy egy
polgármester. – Ilyen a Hajdúszováton ter- településnek ne legyen temetője, hogy az állavezett új szociális központ, benne egy haj- mi támogatások között nem található ehhez
léktalan szállóval, melyet a hajdúszoboszlói pályázati forrás, a költségeket az önkormányzatnak kell előteremtenie.
önkormányzat ﬁnanszíroz.
Az 1997-ben elkészített és elfogadott rendezési terv kijelölte a temető helyét a vasútállomástól délre lévő erdős területen. Az erdő
mögötti területet és az erdőt össze kellett vonni, mert a temető területét bővíteni kellett déli
irányban. Az igénybe vehető terület a magyar
állam tulajdona, kezelője az ÁPV Rt., bérlője
a Kösely Rt. volt. 1998-ban megkezdődtek az
egyeztetések a lehetséges ingatlan csere tárAz Ebesi Idős Emberekért Alapítgyában. Sikerült az összes érintett féllel megvány köszöni a személyi jövedelemállapodni, azonban a telekalakítási határozat
adó 1 százalékából a számlájára befolyt
csak 2003 elején vált jogerőssé. A tényleges
6858 forintot. A pénzt az ópusztaszeri
telekcsere 2004. októberében valósult meg.
kirándulás során használták fel.
A temető létesítményeinek tervezésére az

megnyitotta a Testvérvárosunk: Meilen című
kiállítást a Széchenyi István Tájmúzeumban.
Majd elmondta, 10 ezer frankkal, azaz 1,7 millió forinttal járul hozzá városa az ebesi fejlesztésekhez. A meileni önkormányzat dönt abban,
hogy a csatornaépítést vagy az iskolafejlesztés
részeként tervezett nyelvi labor, számítástechnikai tanterem, s a KRESZ-park építésébe
segítsen-e be. A támogatást akkor folyósítják,
ha a helyiek is hozzátesznek valamennyit.

Ismét támogatja a falut Svájc

Jövőre elkezdődik a temető építése

Köszönet az egy
százalékért

önkormányzat pályázatot írt ki, melyet a debreceni Rácz Zoltán nyert meg. 2003 nyarára a
tervek is elkészültek. A telekcserével az első
nyolcvan-száz évre oldódik meg a temetkezés. Az év hátralévő részében az elcserélt
területből, illetve az egyébként is temetőnek
szánt erdőből ki kell alakítani a területet s
meg kell szerezni az építési engedélyt.
A községgondnokság feladata a temető megépítése. A kivitelezőt közbeszerzési eljárás
során választja ki az önkormányzat. A temető tervezett bejáratánál egy 20 kV feszültségű,
villamosenergia-ellátó szabadvezeték-hálózat húzódik, melyet kábellel kell kiváltani. A
tervek elkészültek – amennyiben a MÁV Rt.
és a TITÁSZ Rt. megállapodnak a szolgalmi
jog alapításáról, az építkezéssel egyidőben az
áramszolgáltató szakemberei elvégzik a munkát. A ravatalozó és kiszolgáló létesítmények
építése 2005 folyamán kezdődik.
Girgás Béla

4

EBESI HÍRLAP

2004. november

Páva is díszíti kertjét

Még pávát is vett kertje szépítésére József Ferenc, a Tiszta, virágos lakóház mozgalom
családi ház pihenőkerttel kategóriájának első helyezettje. A
kertészmérnök férﬁ feleségével, Irmuskával együtt szépíti a kertet, melynek csodájára
járnak a környékbeliek és kertészeti tanácsokat kérnek a
szakembertől saját területük
csinosítására.
Kertnézőbe
látogattunk el az Ifjúság utca
23. szám alá.

Ott jártunkkor a szomszédok
vendégeskedtek
Józseféknél,
ebéd utáni jókedvű beszélgetéssel múlatták az időt. – Mindig ilyen gondozott a kert, nem
a versenyre szépítettük – tudtuk meg a tulajdonostól. A hat
éve Debrecenből Ebesre költözött kertészmérnök (jelenleg
használt műszaki cikkel kereskedik) saját ízlése alapján ültette be díszkertjét. Smaragd, és
oszlopos tuját, borókát telepített, lila begóniát, piros muskátlit, rózsaszín és fehér petúniát
ültetett. A kert egyik dísze az
üde zöld gyep, a gazda büszke-

sége. Titka, hogy homokréteget
terít a talajra, s egyféle fűmagra esküszik. Négynaponta nyírja, a felesége naponta locsolja a
füvet. Ha foltosodik a fű, fűtáppal erősíti, s ha felüti fejét a
gyom, kigyomlálja. Az előkerttel
együtt 400-500 négyzetmétert
gondoznak, s évente 100-120
ezer forintot fordítanak a kertre. Mint mondta, az egyszerű
növényeket szereti, s úgy érzi
jól magát, ha rendben van a környezete. Példájával akarva-akaratlanul szomszédait is kertjük
szépítésére biztatja. Ha kérdezik
jó tanácsokkal látja el őket, barátainak besegít a kertrendezésbe.
Semjéni János szomszédja is az ő
biztatására kezdett a kert csinosításába és sokat dolgozott vele.
Nem bánja a beleölt munkát, a
pénzt, mert szép lett a kert, s
elmondása szerint van időtöltése, ugyanis József Ferenccel versenyben nyírják a füvet. A gazda
nem csak tanácsot ad, a szomszédok kölcsönkérhetik a fű lazítót s a többi szerszámot is. Mint
ahogy szaktudást, szerszámait
sem sajnálja azoktól, akik igényesek környezetükre.

Rózsaszín és fehér petúniát ültettek József Ferencék

Vajon milyen lesz a termés? – vizsgálja a Béke házaspár

Mindig rendben az udvar

Ebesen 1952 óta lakik Béke
Péter és családja, a vendégvárók egyesületének tagja. A
400 négyszögölös kertből 200
négyszögöl művelhető, melybe
szőlőt és gyümölcsöst telepítettek és veteményest gondoznak s termését vendégeik is
kóstolják. A családi ház gazdasági udvarral kategóriában
első helyezést érték el a Tiszta, virágos lakóházért mozgalomban.

Alma, körte, szilva, meggy, cseresznye, sárga-és őszibarackfák,
fekete és piros ribizli, málna és
földieper teremnek, paradicsomot, paprikát, uborkát szüretelhetnek, hagymát, babot, céklát,
sárga-és fehérrépát, karalábét,
brokkolit szedhetnek. Béke Péter
és felesége Margó saját nevelésű
palántát ültetnek, majd melegházban előnevelik s úgy ültetiki ki a szabadba. Szőlőlugasuk
négyféle szőlőt terem, melyet –
a gyümölcsfákkal együtt – rendszeresen metsz a gazda, s csak a
legszükségesebb, környezetbarát
vegyszereket használja.

A Béke u. 4. szám alatti háznál
már kora tavasszal már terem a
földieper, mely dzsemként kerül
üvegbe, a többi termést felezve a
fagyasztóba rakják, illetve befőzik. Közel 300 üveg befőtt kerül
ki Béke Péterné keze alól, s hamar
gazdára talál a két unokánál.
A szépen zöldellő kertet nem
a versenyre csinosították ki, az
mindig rendben van – tudtuk
meg Béke Pétertől. A ház első
udvarán gyep, középen ﬁlagóra,
a ház falát színes virágok díszítik. A házat és az udvart más is
használja. Falusi vendéglátóként
felkínálják a vendégeknek, hogy
szedjenek a gyümölcsből, zöldségekből, s a kisgyerekesek örömére azt is, hogy nézzék meg az
állatokat. Állatokkal a nyugdíjba menetele után kezdett foglalkozni Béke Péter. Kecskéket
vett, tejéből túrót, sajtot készít s
baromﬁt tart. Szenvedélye a kaktusz gyűjtés, 50-60 félében gyönyörködik. Sok munka van a
kerttel, melyben együtt dolgozik
feleségével, de szívesen csinálják,
mert két gyermekük és az unokák
is élvezik munkájuk gyümölcsét.

Kecskepörkölt és sonkás slambuc főtt a falunapon

A kecskepörkölt és a sonkával ízesített recept alapján készült fehérboros csirkét. A
slambuc vitték el a pálmát a harmadik Béke Házként nevezett Béke Péter és feleséalkalommal megrendezett pörkölt- és ge kecskepörköltöt főzött, mely a tavalyi első
slambucfőző versenyen az augusztus 20-ai helyezés mintájára szintén az első díjat vitte el.
falunapon. Az Ebesi Vendégvárók Egyesü- A második helyezést Nánási István boros csület Tóthné Pinczés Éva vezetésével három lökpörköltjével nyerte el, vörösboros marhaéve, a község 50 éves évfordulójára rendez- pörköltjével a Jövő FC csapata nevében Szántó
te meg először a versenyt, s hagyományt Zsolt és családja kapta a 3. díjat. Különdíjat
teremtett belőle.
nyert a Zsongvölgyi Haditorna Egylet Nagy
Lajos király módra főzött marhapörköltjével.
Az idén augusztus 20-án tizenhárom bog- Slambuc kategóriában csakúgy mint tavaly,
rácsban rotyogtak a tájjellegű és idegen nem- az Imre Ház nevében Salánki Imre és felezetiségű ételek a Művelődési Ház udvarán. sége lett a győztes sonka és füstölt szalonna
Családok, baráti társaságok főzték a bir- kockákkal ízesített slambucával. A másoka, pacal, marhalábszár-és zúzapörköltöt, dik helyezést az Ádám és Éva vendégházként
s olyan különlegességet is, mint a német nevezett Tóth Sándor érdemelte ki. A főző-

versenyre ﬁatalok is beneveztek csapatukkal,
a No Name utánpótlás csoport nevében Tóth
Ádám és Boruzs Szabolcs vették át a harmadik díjat slambucukért. Különdíjat kapott a
Nagycsaládosok Csapataként nevezett Szigeti Sándor és családja. Szigetiék tönkölybúza lisztből gyúrt tésztából főzött „mezítlábas”
slambuccal érdemelték ki a díjat.
Az 5 tagú zsűri az ételek íz- és színharmóniáját, tálalását, a főzőhelyek környékét, a
szakácsok tiszta öltözetét is értékelte. A jó
hangulatú versenyen minden szakács nyert,
hiszen egy-két óra múlva elfogyott a főztjük,
csak az üres, tisztára súrolt bográcsok sorakoztak a füvön.
Cs. E.
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Levelek Kínából, bélyegek
Máltáról, emlék Havannából
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Szoptató
anyák

Képeslapot, jelvényeket, kőzetet, kagylót,
csigát, vasúttal és az eszperantó nyelvvel
kapcsolatos tárgyakat, dokumentumokat
gyűjt Heidum György műszerész. Az eszperantó nyelvi gyűjteményéből nyílt kiállítás ez év végéig látogatható a Széchenyi
Ferenc Tájmúzeumban.

Ha bőven van teje van a szoptató édesanyának, a felesleget felajánlhatja más
csecsemőjének vagy a debreceni anyatejgyűjtő állomásnak. Milyen szűrővizsgálatokat kell elvégeztetni ahhoz, hogy más
gyermek is kaphasson az anyatejből? –
kérdeztük.

Fiatal budapesti természetjáró korában,
1974-ben került kapcsolatba az eszperantó nyelvvel, melyet máig éltet a régi barátaival való találkozók formájában. Az 1970-es
években megtetszett neki az eszperantisták társasága, s az eszme, mely a világbékére törekedett és hidat teremtett a nemzetek
anyanyelve között. A csoporttal eljutott Lengyelországba, Németországba (NDK), részt
vett a budapesti világtalálkozó szervezésében. Feleségét is az eszperantó nyelvnek
köszönheti, egy szombathelyi kiránduláson
ismerkedtek össze. Az ismeretségből, a közös
hobbiból házasság lett, tanújuk az eszperantista csoportvezetőjük volt. A nyelvtanulást A kiállítás részlete
Fotó: Rózsahegyiné Juhász Éva
nem hagyta abba, egyre több emléke gyűlt
a nyelvvel kapcsolatban. Nyelvkönyvek, for- val is összefüggő vasúttal kapcsolatos eszpedítások, csere-bere útján jelvények, érmék, rantó jubileumi kiadványokat. Gyűjteménye
zászlók, újságok. Majd a közvetítő nyelv javát hozta el a múzeumba, de mint mondta,
segítségével levelezni kezdett szerte a világ- nem ez az első kiállítása. Ebesen háromszor
ban. Képeslapokat, leveleket kapott Kínából, volt tárlata, valamint Debrecenben, BudaBulgáriából, rajtuk az eszperantót népsze- pesten, Kecskeméten és Szolnokon is.
rűsítő bélyegekkel. Levélzárókat bélyegeTerve, hogy a többi gyűjteményét is bemuket küldtek neki Kubából, Lengyelországból, tassa az ebesieknek. A múzeum vezetőséMáltáról. Gyűjteményét vásárlások útján is ge örömmel veszi szándékát, s karácsonyi
bővítette, különösen kedvelte a szakmájá- képeslapjaiból kiállítást rendez az ünnepekre.

– A tej leadásának egyik feltétele, hogy
szépen fejlődjön és jól szopjon az édesanya
gyermeke. Emellett a mamának több vizsgálatot el kell végeztetni s a negatív eredményeket bemutatni a védőnőknek – tudtuk meg
Heidumné Szarka Veronika védőnőtől. A
székletvizsgálatra beutalót kell kérni a háziorvostól, a nemi betegséget szűrő vizsgálatot elvégzik a védőnők a terhesség alatt, az
AIDS vizsgálatra a Hajdú-Bihar Megyei Állami Népegészségügyi Szolgálatnál (ÁNTSZ)
lehet jelentkezni beutalóval, tüdőszűrésre a
Városi Egészségügyi Szolgálat (VESZ) Tüdőszűrő Állomásán.
Kulcsár Zsuzsanna, az anyatejgyűjtő állomás védőnője elmondta, a leendő tejadó
édesanyákat mintafejésre várják az állomásra, ahol 40 féle vizsgálattal ellenőrzi a tejet
az ÁNTSZ. Ha negatívak az eredmények, be
lehet hordani a friss tejet a Debrecen, Miklós u. 1. szám alá. Mint Heidumné ismertette,
annak az anyukának, aki tejet szeretne igényelni gyermekének, ki kell íratni az orvossal.
A védőnők ellenőrzik a tejadást s az anyukáknak havonta ﬁzeti a tej árát (1800 forint literenként) a VESZ.
Cs. E.

Operettszínház, kézművesség

Fővárosi Operettszínházi előadás, idegen- indul kezdő és haladó szinten. Az órák alkalnyelv-oktatás, kézműves foglalkozás sze- manként 500 forintba kerülnek s a tandíj egy
repel Kémeri Judit, a Művelődési Ház része az adóból visszaigényelhető. Kézműves
művelődésszervezője elképzelései között. foglalkozások és kézműves játszóház szerveződik a Művelődési Házban. Az alkalmakra
Autóbuszos budapesti operettszínházi láto- a kézműves vagy népi mesterséget ismerőket
gatást és egyben fővárosi kirándulást szeret- is hívják valamint azokat, akik szeretnének
ne szervezni Kémeri Judit művelődésszervező. tőlük tanulni. Csoportoknak, társaságoknak
Várja azoknak a jelentkezését, akik szívesen is nyitott a Művelődési Ház, mely tere közösmegnéznék az egyik szombaton, a délután ségi életre vár. A programokról Kémeri Judit
három órakor kezdődő előadást. Az intéz- ad felvilágosítást személyesen a Művelődési Az augusztusban született Becskereki Mátét
ményben angol illetve német nyelvtanfolyam Házban vagy a 366-217-es telefonszámon.
is szoptatja édesanyja, Szálkai Krisztina

Támogatókat keres a Községi Könyvtár

Egy alkalmi vétel során lehetőségünk lenne megvásárolni a Britannica Hungarica 18
kötetét. Ezáltal pótolható lenne az a hiány,
amelyet egy alapismereti lexikon hiánya
okoz mindennnapi munkánkban. A lexikon sorozatot az eredeti ár harmadáért tudnánk megvásárolni a. Várjuk felajánlásaikat
a könyv megvásárláshoz. Segítségüket előre
is köszönjük!
Bihari Enikő könyvtárvezető
Az első látogatók a könyvtár megnyitóján

Anyatejet adtak

A tavalyi és az idei augusztus között tejet
adtak a más gyermekének, illetve a debreceni anyatejgyűjtő állomásnak: Korcsmáros
Gyuláné (Fő u. 14.) 28 liter, Verdesné Kovács
Gabriella (Bocskai u. 32/a) 35 liter, Siposné
Nagy Piroska (Kölcsey u. 36.) 15 liter, Hermanné Vígh Katalin (Fő u. 30.) 113 liter,
Ignáczné Szoboszlai Szilvia (Hunyadi u. 54.),
55 liter, Truczkainé Kovács Edit (Tóth Árpád
u. 51.), 26 liter, Kovács Szilvia (Tóth Árpád u.
60.), 5 liter, Szűcsné Földi Katalin (Liszt F. u.
13.) 5 liter.
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Az őszirózsa
üzenete

2004. november

Van értelme
életemnek

Testvérünk,
a testi halál!

Előttem van az asztalon a vázában egy csokor őszirózsa. Gyönyörű sárga színe van, a
nap fényét idézi fel a szobában. Előbb csak
nézem, aztán beszívom az illatát. Az őszt
hordozza, annak minden szépségével és szomorúságával. Az elmúlás megállíthatatlan,
lelkünket hasogató tényét. Fájdalmas is ez az
illat, de felidéz régi-régi emlékeket is. Gyermekkori őszi hangulatot, amikor fázós kézzel várom, hogy bemenjünk a kertből a meleg
szobába. Az egyre korábban érkező naplementéket s elveszített szeretteinkről szóló
emlékeket. Nagymama házát, a nála töltött
napokat, a tőle hallott történeteket.
Ezekben a napokban holottainkra emlékezünk, őszirózsa, krizantém csokrokkal járva
a temetőt. Fájdalmas, szívszorító emlékekkel. Ezek mélyen hozzátartoznak emberségünkhöz. Nagyon fontosak, mindig velünk
vannak. Drága kincseink között tartjuk őket
számon, néha visszaálmodjuk magunkat
ezekbe az emlékekbe. Tudjuk, hogy elkísérnek bennünket életünk utolsó percéig.
Ezekben a napokban halottainkra emlékezünk, a temetőt járjuk s emlékezünk szépre,
jóra, a múltra. Tegyük ezt békességgel, a szívünkben, azzal a jó érzéssel, hogy a Gondviselés élő valóság s mi nem vagyunk egyedül
sem a temetőben, sem az élet útjain, sem
emlékeinkkel.
Újra nézem az őszirózsa csokrot s érzem
illatát. Tud az elmúlásról, mégis mosolyog.
Tovább gondolom a régi emlékeket s biztos
vagyok benne én is, hogy van Remény, van
Megváltás.
Szeretettel:
Bukáné Zakar Zsuzsa
lelkipásztor

Az ember az egyetlen élőlény, aki tud a
halandóságról. A biztos halál elkerülhetetlen sorsa olyan kihívás, amely tudatosan
vagy tudattalanul végigkísér és arra kényszerít mindnyájunkat, hogy szembesüljünk életünk tartalmával.
Az ókori ember szembenézett azzal, hogy
életének íve a születés és a halál között van
kifeszítve. Van, akit nem, vagy alig gyászolnak, s vannak, akiknek temetésén a súlyos
veszteség tudatát érzik. Ez attól függ, hogy
az elhunyt lény tudott-e szeretni, áldozatosan segíteni övéinek vagy önző módon csak
magának élt. Évezredes tapasztalat, hogy
az egészséget akkor becsüljük, amikor már
elvesztettük. Így vagyunk az élettel is. Ezért
jó iskola a gyász és a temető-járás. A halálra számítani kell és készülni rá. Ehhez el kell
tölteni a tudatnak: van és volt értelme életemnek, tudtam és akartam adni. Életünk
értelmét az élet szolgálata jelenti. Sokan a
„minden napnak szakítsd le a virágát!” elvet
követik, s amikor rádöbbennek mulandóságára, akkor kétségbeesnek.
Mi, magyarok világviszonylatban élen
járunk az öngyilkosságban. Nem tudunk,
nem merünk vagy nem akarunk gondolkozni, messzebbre látni? Milyen értékrendet
adunk át gyermekeinknek? Adunk-e vagy
rábízzuk a divatra? Milyen szeretet az, amely
elhalmozza gyermekeit anyagi javakkal, de
nem segít megtalálni az élet értelmét?
Ókori, de ma is érvényes bölcsesség: „Az
ember előtt ott az élet és a halál, megadatik
neki, mit választ magának”.
Oláh Miklós
görögkatolikus plébános

Assisi Szent Ferenc Naphimnuszának szavai ezek. „Áldjon Uram, testvérünk, a testi
halál, Akitől élő ember el nem futhat”. Hit
nélkül, a feltámadásba vetett hit nélkül ezek
a sorok nemigen érthetők.
Borzad és menekül tőle a hitetlen, vagy
megadja magát: egyszer születtünk, egyszer
meg is kell halnunk. Jézussal való együttélés
hozza meg számunkra is ezt az elfogadást,
hogy testvérünkké válik az, ami elől ember
el nem futhat. Ha testvér, akkor közel van
hozzánk vagy kísér, de jó testvér, mert megválunk a testtől és hazajutunk az örök életre. Csak a testi halálról van szó, mert a lélek
tovább él. Az Írás beszél második halálról is,
ami az örök kárhozatra jutást jelenti, ahonnan nincs visszaút. Reménykedünk, de Isten
segítségével próbálunk úgy élni, hogy hazajuthassunk.
Elisabeth Kübler Ross, aki a hospice mozgalmat elterjesztette Amerikában, így ír: „A
haláltól nem kell félnünk. Életünk csodálatos
élménnyé válhat. Minden azon múlik, hogy
hogyan éltünk”.
Halottainkra is gondolunk, értük imádkozunk. Az irgalmas bírót kérjük, jutalmazza
szeretteinket örök élettel, rövidítse meg túlvilági szenvedéseiket és adja meg mindnyájuknak, akik itt a földön is összetartozunk
a viszontlátás örömét, békéjét. Örök világosság. Béke. Ha itt a földön összeköt bennünket a túlvilágiakkal a Krisztus béke és a
fény, akkor bízhatunk abban, hogy együtt is
leszünk velük.

2004. november 7-én, vasárnap 9. 45 órától halottainkra emlékező istentiszteletet tartunk a református templomban.

2004. október 30-án, szombaton 16 órakor görögkatolikus misén emlékeznek meg a
halottakról.

2004. október 31-én 17 órakor a halottakról szólnak a templom előtti keresztnél.

Hirdetmény a temetői buszjáratokról

Ebes Község Önkormányzata 2004. no- 11.00, 13.00, 16.30 óra. A Debrecenbe közvember 1-jén autóbuszjáratot indít a deb- lekedő autóbuszok a temető mindkét kapureceni és a hajdúszoboszlói köztemetőbe. jánál megállnak.
Az autóbuszok indulási ideje:
Hajdúszoboszlóra közlekedő autóbuszok: Ebes, Gyógyszertár előtti megállóból
Debrecenbe közlekedő autóbuszok: Ebes, Hajdúszoboszló temető kapujáig: 12.00 óra.
Gyógyszertár előtti megállóból a Debrece- Hajdúszoboszló temetőtől Ebes, Gyógyszerni Köztemető főkapujáig: 8.00, 9.00, 12.00, tár előtti megállóig: 15.00 óra. A szolgáltatás
14.00 óra. A Debreceni Köztemető főkapu- igénybevétele ingyenes.
jától Ebes, Gyógyszertár megállóig: 10.00,
Ebes Községi Önkormányzat

Ünnepek a múzeumban

A Széchenyi István Tájmúzeum rendezvényekkel készül a karácsonyra. Az
ünnepi készülődésre várja az ebesiket.
Karácsony a képeslapok tükrében című
kiállítás megnyitója: november 28, vasárnap. Karácsonyi vers-és prózaíró pályázat
és a Széchenyi pályázat eredményhirdetése: december 4, szombat. Adventtől

vízkeresztig: vetélkedő, kézműves foglalkozások, ajándékkészítés: december 11,
szombat.
A Világ képekben címmel fotókiállítás
nyílik november 2-án, este 6 órakor a Széchenyi István Tájmúzeumban. Minden
érdeklődőt szeretettel vár az Ebesi Kulturális Kht. vezetősége.

Orosz Lőrinc
prépost-plébános

2004. november

Naponta 100 mázsa liszt

Egy éve új pékség nyílt a faluban Egri
Zoltán és Szalóki Ibolya vezetésével. Az
Adó-Center Kkt. vállalkozásból nőtte ki
magát a Nonstop Pékség, mely miatt a
tulajdonosok kiköltöztek Debrecenből és
felváltva dolgoznak. A Liszt Ferenc utcai
sütőüzemben jártunk.

Két éve hallották Egri Zoltánék, hogy eladó
a sütőüzem, osztottak, szoroztak s átvették a
pékséget. A tulajdonosnak nincs sütőipari
végzettsége, de az elmúlt két év alatt megtanulta a szakmát. Felesége könyvelő cége
mellé vállalták a környékbeliek mindennapi
kenyerének sütését, a korábbi cégvezető ügyfélkörének ellátását, újak szerzését. Ma egy
üzletük van Ebesen, kettő Hajdúszoboszlón
s kettő Debrecenben. Tíz, tizenöt, jobbadán
ebesi illetve a környéken lakó dolgozót foglalkoztatnak két műszakban, mint pékeket, bolt
eladókat, gépkocsivezetőket, takarítónőket s
más kisegítő személyzetet.
Két autójuk szállítja az árut Tetétlentől
Nyíradonyig 40 helyre, egy tartalékban áll.
A nagy tételben vásárlók közül a nagy hírű
hajdúszoboszlói szállodák megrendelésére
büszke Egri Zoltán valamint a nyári turista idényben a szintén a szállodáknak szállított reform termékekre, mint a napraforgós,
medvehagymás és élesztő nélküli kenyérre,
aloe verás zsemlére. Termékei a szállodák
és élelmiszerboltok megrendelései szerint
készülnek a hagyományos kenyereken, péksüteményeken, kelt- és leveles tésztákon át
a már említett egészséges életmódot elősegítő árukig százféle terméket állítanak elő.
Naponta 100 mázsa lisztet sütnek fel, a munkát dagasztógépek, zsemleosztó, kiﬂisodró
és tésztanyújtó gépek segítik. Kézi erővel is
kell dolgozni a pékeknek, mint bekészíteni
a hozzávalókat a dagasztógépbe, dagasztani
a kenyértésztát, adagolni, formázni, kalácsot
fonni. A legnehezebb a délutános műszaknak, hajnali egyig, kettig kell dolgozni s megterhelő a melegben végzett ﬁzikai munka.
Főleg a kemencés izzad, aki beveti és megsüti a kenyeret – mondta Egri Zoltán.
A tulajdonos, mikor hová szólítja a munka, oda megy. Megrendelőt ír, autót vezet,
mint amikor egy éjszaka lerobbant a friss
árut szállító autó, s ő a tartalék kocsival veze-

A legjobb tanulók
lettek
Már javában tart az új tanév, mégis időszerű, hogy beszámoljunk az Arany János
általános iskolában a 2003–2004-es tanévben kitűnő eredményt elért diákokról.
Az Ebesi Hírlap 2004. júliusi számában
tévesen jelent meg névsoruk. A hibáért
elnézést kérünk az érintettektől, s közöljük a helyes listát. Gratulálunk a tanulóknak a kiváló eredményekhez.

Szolnoki Tamás a dagasztógépbe önti a lisztet
tett a kár helyszínére, ahol átpakolták az árut
s vitte tovább az üzletekbe. Felesége nappal
könyvel, este besegít a férjének a sütőüzemi
munkába. Felsége lánya, Balogh Ildikó a cég
üzletkötője, egyre több vevőnek kínálja termékeiket s igényeik szerint újdonságokat
vezetnek be. – Ez nem megy egyik napról a
másikra – avat be az üzleti életbe a cégvezető. Terveik között szerepel az üzem fejlesztése, régi gépeik korszerűbbre cserélése, ezzel
a ﬁ zikai munka nagyjának kiváltása. Emellett szeretnének jobb, komfortosabb körülményeket teremteni a dolgozóknak. S mivel
egyre nagyobb igény mutatkozik az egészséges élelmiszerekre a Hajdúszoboszlón nyaraló, Nyugatról jött turisták személyében, s a
debreceni vásárlók is kérik, több, az egészséges életmódot elősegítő terméket kívánnak
gyártani. Ebesen is szeretnének terjeszkedni, a Coop üzletében megjelenni azokkal a
termékekkel, melyeket nem árusít a bolt. A
Liszt Ferenc utcai lakosok túlnyomó többsége náluk vásárol, s bízvást gondolják, hogy a
távolabb lakóknak is lenne igényük egészséges termékeikre.
Császi Erzsébet

Ebesi karácsony – irodalmi pályázat

A községi könyvtár és az Ebesi Hírlap irodalmi pályázatot hirdet Ebesi karácsony
címmel. A pályamunkákat három tagú független, nem ebesi szakmai zsűri bírálja el. Az
első három helyezett jutalomban részesül, s
írásaik megjelennek a lapban. Várjuk minden ebesinek azokat a karácsonyi emlékeit,
melyek akár visszarepítenek az elmúlt évtizedekbe, akár az elmúlt években történtek
meg, örömteli vagy fájó emléket elevenítenek fel. A pályázatot vers és próza műfajban
hirdetjük meg maximum 3 A/4-es oldal terjedelemben. A pályázat jeligés. A pályamunkára írják rá a tetszőlegesen választott jeligét.
A pályázó nevét és címét a pályamunkához
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mellékelt zárt borítékba tegyék, s a borítékra írják rá a jeligét. A pályázókat a 6-14 éves
kategóriában és 14 évestől a korhatár nélküli kategóriában díjazzuk. Beadási határidő 2004. november 20., szombat, 15 óra. A
pályázatokat a Községi Könyvtárban lehet
leadni személyesen, vagy postán az Ebesi
Kulturális Kht. címére (4211Ebes, Ady E. u.
6–8.). Az eredményhirdetésre és a díjátadásra 2004. december 4-én, szombaton kerül sor
a Községi Könyvtárban.
Rózsahegyiné Juhász Éva
az Ebesi Kulturális Kht. igazgatója,
Császi Erzsébet
az Ebesi Hírlap főszerkesztője

Kitűnő tanulmányi eredményt értek el:
2. a osztály: Grezsu Norbert, Györﬁ Mercédesz, Horváth Norbert, Kiss Renáta, Nagy
Fruzsina, Pusztai Péter, Szabó Adrienn, Szentesi Ruben, Teremi Zsuzsanna. 2. b osztály:
Bodnár Zsóﬁa, Felföldi Debóra, Nagy Anett,
Szatmári Vivien, Urszuly Alex, Varga Fruzsina. 3. a osztály: Bíró Dávid, Szántó Gerda,
Tokai Kristóf. 3. c osztály: Lőrincz Ábel, Tóth
Viktória, Varga Loretta. 3. c osztály: Lukács
Miklós, Menártovics Gabriella, Zelenák
Bettina. 4. b osztály: Dusa Blanka, Felföldi
Szabolcs, Hajdu Attila, Heveli Gergő, Tóth
Márton. 5. a osztály: Pacsmag Odett. 5. b
osztály: Karmazsin Rita. 5. c osztály: Tokai
Cintia. 6. a osztály: Simon Zsuzsanna, Tóth
Benedek. 6. b osztály: Nagy Dávid. 7. a. osztály: Harsányi Éva, Szabó Gábor. 7. b osztály:
Girgás Tímea. 8. a osztály: Tőzsér Gyöngyi.
Jeles eredményt értek el:
2. a osztály: Eszenyi Alexandra, Kunkli
Alexandra. 2. b osztály: Vasadi Dávid. 3. a
osztály: Harangi Rita, Nagy Ildikó, Pacsmag
Edit, Szeifert Regina, Zoltai Fanni. 3. b osztály: Kisdi Domokos, Mádi Adrienn, Nagy
Krisztián. 3. c osztály: Dobi Orsolya, Fodor
Flóra, Halász Judit. 4. a osztály: Karacs Sándor, Török Kinga. 4. b osztály: Pápis Dóra,
Szálkai Nikolett. 4. c osztály: Árva Boglárka, Kocsis Nikolett. 5. a osztály: Németi Zoltán. 5. c osztály: Kisdi Sára. 6. a osztály: Deák
Zoltán, Máté József, Mészáros István, Szekeres László, 6. b osztály: Kunkli Norbert, Tóth
József. 7. a osztály: Németi Szilvia. 7. b osztály: Felföldi Hajnalka, Kádár Fanni. 8. a osztály: Csízi Nóra, Mike Veronika. 8. b osztály:
Hajdú Beáta. 8. c osztály: Kovács Tamás.
A művészeti iskolában végzett kiemelkedő munkájukért könyvjutalmat kaptak: zeneművészet, fuvola tanszak: 1. Teremi
Zsuzsanna, 2. Dusa Bálint. Rézfúvós tanszak:
1. Kiss Kornél, 2. Barta Patrik. Klarinét tanszak: 1: Szűcs Tímea, 2. Kerekes Viktor. Szintetizátor szakon: 1. Mészáros József.. Zongora
tanszak: 1. Tóth Viktória, 2. Salánki Eszter, 3.
G. Németh Renáta, 4. Pacsmag Edit, 6. Tokai
Cintia, 7. Török Kinga. Gitár tanszak: 1. Jakab
Attila. Citera tanszak: 1. Képes Diána. Ütő
tanszak: 1. Sóvágó Kitti, 2. Tóth Márton.
Táncművészet, néptánc tanszak: 1. Heveli
Gergő, 2. Varga Regina. Moderntánc tanszak:
1. Traista Evelin, 2. Szabó Éva.
Képzőművészet, textilműves tanszak: 1.
Menártovics Gabriella, 2. Kovács Attila.
Kerámia tanszak: 1. Szekeres László, 2. Kiss
Melinda. Graﬁka tanszak: 1. Luczi Mária, 2.
Száraz Alexa.
Színművészet, színjátszás tanszak: 1. Berkes Zoltán, 2. Németi Árpád.
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Még négy
mérkőzés

Az őszi bajnokság utóbbi fordulójában leginkább győzelmeket aratott az Ebes Községi Sportegyesület felnőtt, ifjúsági, serdülő és
gyermek csapata is, de beszámolunk vereségekről is. Kelemen Tamás, az egyesület vezetője ismertette az eredményeket.
Felnőtt csapat: Ebes–Hajdúdorog 2:1,
Téglás–Ebes 1:0, Ebes–Nagyrábé 3:2, Püspökladány–Ebes. Ifjúsági csapat: Ebes–Hajdúdorog 6:1, Téglás–Ebes 1:2, Ebes–Nagyrábé
2:0, Püspökladány–Ebes 4:3. Serdülő csapat: Ebes–Hajdúsámson 3:0, Téglás–Ebes
5:3, Ebes–Hosszúpályi 0:4, Ebes–Nádudvar
5:0. Gyermek csapat: Ebes–Hajdúsámson
2:3, Téglás–Ebes 6:0, Ebes–Hosszúpályi 5:2
(Nádudvarral nem játszott a csapat, mert
nincs gyermek csapata).
Mint Kelemen Tamás elmondta, Szatmári Zsoltot és Nagy Zoltánt felhozták az ifjúsági csapatból a felnőttbe. A 15, illetve 16
éves ügyes, tehetséges ﬁatalok jól megállták a helyüket a mérkőzéseken. Megtudtuk,
még négy mérkőzés van hátra az őszi fordulóból, melyekre novemberben kerül sor. A
télen debreceni és hajdúszoboszlói kispályás
teremfoci bajnokságokon játszik a csapattagok 80 százaléka, majd január végén kezdődik a felkészülés a tavaszi bajnokságra.
Az egyesület vezetőségének új tagja lett
Kunkli Imre személyében, aki az önkormányzatot képviseli az egyesületben. Mészáros
Tamás és Kelemen Tamás a vezetőség tagja,
s egyben a pénzügyek felelőse.
A sportegyesületnek változatlanul gondja
a pálya füvének nyírása, melyet saját pénzén,
saját emberével old meg. Valamint szüksége van a 4 csapat utaztatásához kellő pénzre,
összesen mintegy 800 ezer forintra, melyet
az önkormányzati költségvetésből szeretne
megkapni.

Támogatja a sportot

Az államtól normatívát kap a település
feladatai ellátására. Így 2003-ban diáksport
tevékenységekre 621 600 forintot kapott az
önkormányzat. A települési sport ﬁnanszírozására külön nem érkezett pénz, de a feladatai ellátására juttatott összegből 2 millió
158 ezer forinttal támogatta a sportegyesületet. 2004-ben diáksportra 647 000 forint folyt
be az önkormányzat számlájára. Az idén az
állam külön választotta az önkormányzat feladatai ellátásától a települési sportfeladatokat, s a költségvetésből 916 400 forintot
juttatott erre a célra. Az önkormányzat ezen
kívül 2 millió 387 500 forinttal támogatta a
sportegyesületet s fenntartja a Sportházat.
A támogatásokat minden esetben átadta az
iskolának illetve a sportegyesületnek.
EBESI HÍRLAP. Ebes község önkormányzata idő-
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A Potyka FC nyert

Augusztus 20-án megrendeztük a 2004- sek az alábbi szerint alakultak: 1. Potyka FC
ben meghirdetett amatőr foci kupa sorozat 15 pont, 2. Western FC 15 pont, 3. Milán csa3. fordulóját, melyre 16 csapat nevezett.
pata 11 pont, 4. Premier SC 8 pont, 5. Öregﬁú
csapata 5 pont, 6. Szenátorok csapata 4 pont.
A 16 csapatból végül 15 versenyzett a helyeÍgy a kupát a Potyka FC nyerte, a többi csazésekért, mivel egy csapat visszalépett. Visz- pat oklevelet kapott. A bajnokság ideje alatt
szalépésük oka a stoplis cipő használata, mely a legtöbb gólt Farkas Zoltán a Premier SC
miatt a mérkőzést leállítottuk, de a játéko- játékosa rúgta, így 13 góllal ő lett a gólkirály.
sok nem voltak hajlandók a versenykiírásnak A legjobb kapus díjat a Western FC kapusa
megfelelő cipőt felhúzni, inkább visszaléptek. nyerte el Dula Péter személyében. A kupaA harmadik fordulón elért helyezések a követ- sorozatban a játékvezetést Balogh Béla és T.
kezők: 1. Western FC, 2. Potyka FC, 3. Pre- Kiss Ernő minden alkalommal vállalta, ezen
mier SC, 4. Öregﬁúk csapata, 5. Szenátorok kívül segített még Balogh Sándor, Bódi János,
csapata, 6. Fun Klán. Az első három helyezett Mészáros József, Kiss Károly, és Varga János a
csapat minden egyes tagja érem, a további mérkőzések lebonyolításában, melyet a csahárom csapat tagjai pedig oklevél díjazás- patok nevében is köszönök. Ezúton is szeretban részesültek. A versenysorozat összesített ném megköszönni a sorozat szervezésében
eredménye: A Potyka FC és a Western FC segítő Tokai István és Soós Barnabás mun15–15 ponttal zárta a bajnokságot. Az MLSZ káját is. Végül köszönöm az önkormányzat
szabályzata szerint azonos pontszám esetén anyagi támogatását, a bajnokságban résztvea bajnokságban elért több győzelem dönti el vő, focizni szerető emberek nevében.
Deczki Lajos
az elsőbbséget. Ennek megfelelően a helyezé-

Ebes közbiztonsági helyzete

A település közbiztonsági helyzete ez év eddig
eltelt időszakában jelentősen nem változott.
2004. I-IX. hónapjaiban
43 bűncselekmény vált
ismertté a rendőrség
előtt, míg előző évben
39, vagyis ez évben 4
bűncselekménnyel több
Gali Sándor
következett be. A lakosság
biztonságérzetét
alapvetően az erőszakos és a garázda jellegű, valamint – nagy számuk miatt – a vagyon
elleni bűncselekmények határozzák meg. Az
ismertté vált bűncselekmények belső szerkezetét értékelve megállapítható, hogy a személy
elleni és a vagyon elleni bűncselekményeket
kivéve, szinte minden kategóriában csökkenés
volt tapasztalható. Az egyes bűncselekményi
kategóriák és az azokon belül legjellemzőbb
bűncselekmények az alábbiak voltak:
2003. I–IX. 2004. I–IX.
Személy elleni bűncselekmények
2
3
Szándékos testi sértés
1
1
Közlekedési bűncselekmények
3
–
Közúti jármű ittas vezetése
3
–
Házasság, a család és
a nemi erkölcs elleni bcs
–
1

Államigazgatás és a közélet
tisztasága elleni bcs
Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak
Közrend elleni bűncselekmények
Garázdaság
Önbíráskodás
Vagyon elleni bűncselekmények
Lopás
Betöréses lopás
Sikkasztás
Csalás

–
–
10
3
3
24
13
7
2
1

1
1
8
3
–
30
23
1
1
1

A vagyon elleni bűncselekmények a meghatározóak, az ismertté vált bűncselekmények
69 százaléka vagyon elleni bűncselekmény.
Ezen belül számarányukat tekintve meghatározó a lopás, mely az eltelt időszakban igen
magas volt (13–23). Az egyes vagyon elleni
bűncselekményeket tekintve 7 bűncselekményt külterületen követtek el, míg 7 lopás
a sértett magatartásával megelőzhető, illetve
elkerülhető lett volna.
Összegezve, Ebesen a közbiztonság továbbra is stabil, hiszen a bűncselekmények száma minimális eltéréssel a korábbi években
tapasztaltakhoz hasonlóan alakult (2002ben 49, 2003-ban 39, 2004-ben 43).
Gali Sándor
rendőr őrnagy

Ingyenes szállítás

Jelentse be háziállata elhullását az önkormányzatnál! A Matadella-Plusz Kft. ingyenesen elszállíttatja az
állati tetemeket a magánszemélyektől. November 1jétől hívja az 565-048-as telefonszámon Mádiné Kiss
Anikót a hivatalban. Kérjenek légmentesen záródó
zsákot és helyezzék bele a kistestű állati hullákat. Kérjük, hogy a gyűjtés megindulásával már ne vigyék ki
az állati tetemeket az átmenetileg még meglévő dögkonténerbe.

