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Színvonalas működtetés,
jelentős fejlesztés

kisiskola felújítására, kerékpártároló építésére,
járda építésre (Ifjúság utca), telekkialakításra, a
Vérvölgyi víztározó megvalósíthatósági tanulmányára, s az Ifjúság utcai útépítési hozzájárulásra. A polgármester elmondta, felvetődött
annak a lehetősége, hogy 2005/2006-os tanévtől a csökkenő tanköteles korú gyereklétszám
miatt bezár a pártházi iskola. Ha kevesebb a
gyermek, csökken a normatíva, ami költség
csökkentéssel, létszámleépítéssel lesz ellensúlyozható. Jelentős megtakarítás várható az
iskola korszerűtlen konyhájának bezárásától
valamint az étkeztetésnek külső vállalkozónak
való kiadásától.
Ismertette, megoldódott az állati hulla
elszállítása is. A Matadella Kft. megkezdte

„Telt ház” volt a falugyűlésen

központja, amely 350 főnek biztosít munkahelyet és olcsó beszerzési lehetőséget az
ebesieknek. A polgármester beszámolójában
kifejtette a 2004-es költségvetési törvény és
az iparűzési adókedvezmény miatti hátrányt
s azt, hogyan próbálnak rá megoldást keresni s milyen megszorításokat kell alkalmazni
az elkövetkező évben.

Eredményes pályázatok
Elhangzott, hogy eredményes pályázatok
segítik a falu fejlődését. Az Európai Unió előcsatlakozási projektjének ISPA pályázatán 560
Folytatás a 2. oldalon

Fotó: Rózsahegyiné Juhász Éva

tést jelent, miközben 4,5 százalékos inflációt tervez a kormány 2005-re. S a
bevételből kiesik az iparűzési adó (19
millió forint), melyet a testület tavaly
október 31-vel eltörölt. Kevesebb bevételből többet kell ﬁzetni, ugyanis a
költségvetési törvény előírta a köztisztviselők 6 százalékos, a közalkalmazottak 12 százalékos ﬁzetésemelését.
– A kötelező béremelést létszámcsökkentéssel tudjuk megoldani és
egyéb takarékossági intézkedésekkel –
mondta a polgármester. – Én lemondok
a ﬁzetésemelésemről mindaddig, míg a
falu helyzete nem rendeződik. A képviselő-testület tagjai 2004. szeptembere
óta nem veszik fel tiszteletdíjukat. Kivételt képez az alpolgármester, akinek
kötelezően jár a ﬁzetés. A közalkalmazottaknál eltöröltük a nem kötelezően
adható étkezési támogatást. Ésszerűsítettük a feladatokat, mint az állati hulla
szállítását, melynek megtakarítást kell
hozni. Tavaly beadtuk a működésképtelen településeknek kiírt pályázatot Belügyminisztériumhoz, de nem jártunk
sikerrel. Az idén ismét pályázunk rá.
Ha nyerünk, helyreáll a település költségvetése. Sokan próbáltak segíteni a
község helyzetén, köztük Márton Attila
és Csige Tamás országgyűlési képviselők, a helyi és a megyei MSZP vezetése,
de nem lett kézzelfogható eredménye
törekvésüknek. A költségvetési nehézségek 2005-öt érintik. 2006. január 1jétől normalizálódik a község helyzete,
ugyanis országosan a hasonló településekre vonatkozó iparűzési adóerőképességgel számol a kormány.
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millió forint támogatást nyert a község csatornázásra, az Európai Unió előcsatlakozási
projektjének SAPARD pályázatán 15,4 millió
forintot nyert játszótérre, a megyei területfejlesztési ügynökség területi kiegyenlítést szolgálaló fejlesztési célú támogatásának (TEKI)
pályázatán nyert 5 millió forintból felújítja az
orvosi rendelőt. Az Európai Unió Regionális
Operatív Programjának (ROP) iskolafelújítás
támogatását megítélték, de a pénzügyi alap
kiürülése miatt várólistán van.
Amíg 2004 a kultúra és a munkahelyteremtés éve volt, addig 2005 a csatorna- és a temetőépítésé – mondta a polgármester. A
csatornaépítésnek 2008. december 31-ig meg
kell valósulnia. A településeknek össze kell
várniuk egymást és van olyan település, ahol
még a tervezés és a közbeszerzési eléjárás sem
ért véget. Áprilisra biztosítani kell a saját erőt
az építkezéshez. Ez önkormányzati hitelfelvétellel és a lakossági víziközmű társulattal valósulhat meg. Elmondta, a víziközmű társulatról
2005. elején lakossági fórumot tart a testület.

Lakossági kérdések
A falu lakossága részéről a leggyakoribb
kérdés a telekmegosztás, az iskola konyhájá-

nak bezárása, a Kossuth utcai sárfelhordás, a
Polgármesteri Hivatal személygépkocsija, a
kerékpár tároló bekerülési költsége, az Arany
Oroszlán étterem költségei, az orvosi rendelő felújítása miatt adódó átszervezés, a művelődési ház utólagos építési munkálatai miatt
fogalmazódott meg.
Galgóczi Mihály polgármester a falugyűlésen válaszolt a kérdésekre, illetve lapunknak számolt be részletesebben: miszerint az
önkormányzat források hiányában nem tud
hozzájárulni a telek megosztással együtt járó
utca nyitáshoz, ezért kérik az érintett lakókat, hogy telkükből adjanak le 6 métert az
utcanyitáshoz, ezáltal értékesíthetővé válik
telkük egy része. Ismertette, a telkenkénti 6
méter terület kiﬁzetése összesen 500 millió
forintba kerülne, a közművesítés pedig több
mint 2 milliárd forintba, melyet nem bír el
a költségvetés. A lakosság részéről elhangzott, hogy az Arany Oroszlán nem termeli ki a fenntartásához szükséges összeget. A
polgármester elmondta, az Arany Oroszlán
Étterem és Panzió bevételei fedezik kiadásait. A gazdasági társaságoknak, így az Arany
Oroszlán Rt.-nek is május 31-ig kell leadni
éves pénzügyi beszámolóját, mely időpont
után az érdeklődők a cégbíróságon tekinthetnek be a könyvelésbe. – Az rt. pénzügyeiről
való informálódás másik módja, a részvény-

vásárlás, mely után közvetlenül is tájékozódhat a részvényes a társaságról – fűzte hozzá a
polgármester. A falugyűlésen szóba került a
2004-ben a Polgármesteri Hivatal által vásárolt új Audi személygépkocsi, melyről a polgármester elmondta, hogy az autó nem az
övé, hanem a községé.

Biztosította az egészségügyi ellátást
Lakossági kérdésre pontosította, a kerékpártároló bekerülési költsége 3 millió 99
ezer forint volt. Arra a kérdésre, hogy miért
a télen kellett lekezdeni az orvosi rendelő felújítását és hol fog rendelni dr. Okváth László az orvosi rendelő felújítása alatt, elmondta,
a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanácstól ötmillió forintot nyert az önkormányzat a rendelő felújítására s ha 2004-ben nem
kezdték volna el a felújítást, vissza kellett
volna ﬁzetni a pénzt. A Községgondnokság
épületében két irodát üríttetett ki az önkormányzat a zavartalan egészségügyi ellátás
érdekében. A megoldást mind dr. Okváth
László, mind az ÁNTSZ helyben hagyta.
A falugyűlésen elismerés is elhangzott az
önkormányzat munkáját illetően, a felszólaló a település fejlődését emelte ki.
Rózsahegyiné Juhász Éva

Többet kell fizetni a szemétszállításért Nem a javaslatra

A szemétszállítás díja 2005-ben 18 szá- nik meg. Ez a tétel önmagában az éves költ- Mint ahogy az Ebesi Hírlap 2004. októzalékkal emelkedik egyrészt az A. K. S. D. ségek 10 százalékos emelkedését okozza. Az beri számában megírtuk, Márton Attila
Kft. áremelése, másrészt a Községgond- A. K. S. D. 6,5 százalékos inﬂációval számol, országgyűlési képviselő módosító javaslanokság közreműködési díjának növeke- mely megjelenik a díjemelésben is. Az árkal- tot készül benyújtani a Parlamentbe, melydése miatt.
kuláció a tavalyi 10 százalékos haszonkulcs lyel azt akarja elérni, hogy az 1995, 1996 óta
helyett nagyobb haszonnal számol.
a településeken működő multinacionális
A Községgondnokság díját 2005. januA 2005-ös díjak:
cégek esetében a kormány ne számolja be
Nettó díj áfa
Összesen
ár 1-jétől 4 százalékkal emeljük. Az A. K. S. Gyűjtőedény
a cégek által be nem ﬁzetett adókedvezmé724,30 Ft+108,70 Ft= 833,00 Ft
D. Kft. árkalkulációja a következő változta- 60 literes havi díja:
nyeket a települések adóerő-képességbe.
1130,40 Ft+169,60 Ft= 1 300,00 Ft
tásokat tartalmazza: a hulladéklerakó natu- 120 literes havi díja:
2182,60 Ft+327,40 Ft= 2 510,00 Ft
rális költségeit – ﬁgyelembe véve az Ebesről 240 literes havi díja:
A képviselőtől megtudtuk, két változat6521,70 Ft+978,30 Ft= 7 500,00 Ft
beszállított évi 1000 tonna hulladékmennyi- 770 literes havi díja:
ban készítette el módosító javaslatát. Az első
séget –, a tavalyi évhez képest nem emeli. Ez 1100 literes havi díja: 9 260,90 Ft+1 389,10 Ft=10 650,00 Ft
minden, a ﬁktív adókedvezmények által érin173,90 Ft+26,10 Ft= 200,00 Ft
nem is lehet indokolt, hiszen tavaly jelentős 1 db ﬁzető zsák díja:
tett településről szólt, a második csak a tízáremelés történt a megváltozott hulladékkeA minimális szolgáltatás – melyet kötele- ezer lakosságszám alattiakról. A javaslatot
zelési szabályok miatt. A díjban megjelenik ző igénybe venni – 1 db gyűjtőzsák havonta. egy szocialista képviselő sem támogatta.
a szelektív hulladékgyűjtésre fordított költ- A minimálisan igénybe vett szolgáltatás díja
– A kormány képviselője azt a választ adta,
ha a település önhibáján kívül (önhiki) műköségek tétele és az ehhez kapcsolódó bevé- így (bruttó) 200 Ft havonta.
Girgás Béla désképtelen, forduljon önhiki támogatásért
telek is. A ráfordításokhoz képest a bevétel
a Községgondnokság ügyvezetője a kormányhoz, illetve a működésképtelen
szerény, ennek hatása az egységdíjban jeleönkormányzatoknak fenntartott alaphoz a
Belügyminisztériumhoz – tolmácsolta a képviselő. Majd Galgóczi Mihály polgármesternek a falunapon tett azon kijelentetésére
A közüzemi szennyvízcsatorna szol- szintén emelkedik. A Községgondnokság reagált, mely szerint nem az általa készített
gáltatásban együttműködő partnerünk, a által erre a tevékenységre fordított költséget – javaslatot vitte tovább az Országgyűlésre.
Debreceni Vízmű Rt. a közöttünk fennálló karbantartás, bérköltségek, közterhek, egyéb Elmondta, a polgármester nem módosító
szerződések szerint a szennyvíztisztítás ára- költségek, értékcsökkenési leírás – jelenleg javaslatot, hanem problémafelvetést adott át
it 2005-re 8 százalékkal emeli. Szerződésünk az önkormányzat ﬁnanszírozza. A viszony- neki, melyen tovább kellett dolgoznia.
garantálja, hogy a díj a mi számunkra sem lag kis méretű hálózat fenntartási költségeA helyi MSZP képviselője Kádas János, a
emelkedhet nagyobb mértékben a debrece- it nem lehet a csatornadíjba beépíteni, mert módosító javaslat szakmaiságát kifogásolta.
ni lakossági áraknál. A szennyvizet terhelő megﬁzethetetlenül magas árakat eredmé- – Ez nem állja meg a helyét – mondta Márkörnyezetterhelési díj több év alatt fokoza- nyezne. A szennyvízcsatorna szolgáltatás ton Attila. – Ugyanis Juhászné Lévai Katalin,
tosan kerül bevezetésre, a 2005-re ütemezett díja így 118,45 Ft-ról 130,30 Ft-ra, összesen a megyei közgyűlés elnöke kiemelte, hogy az
költség 3,40 Ft köbméterenként. A szenny- 10 százalékkal emelkedik köbméterenként.
összes Hajdú-Bihar megyei módosító javasvíz Debrecenbe juttatásának költségét az
Girgás Béla lat közül az enyim volt a legjobb s mégsem
erre fordított villamos-energia jelenti, mely
a Községgondnokság ügyvezetője támogatták.

Növekszik a szennyvíztisztítás ára
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A Belügyminisztérium vizsgálódott
az önkormányzatnál

Írásban beadott panasszal élt tavaly ősszel
több ebesi lakos az Ebes Községi Önkormányzat több intézkedésével szemben dr.
Lamperth Mónika belügyminiszter felé. A
beadványt a Belügyminisztérium megyei
kirendeltsége, Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal megbízott hivatalvezetője, dr. Fazakasné dr. Veszprémy Anna
vizsgálta.

A 14 pontba szedett beadvány többek között érinti az önkormányzat intézményeiben
2002–2004 között történt elbocsátásokat, az
ezeket elrendelő képviselő-testületi határozatokat s további 30 határozatot, a létszámleépítéssel összefüggő, a Magyar Államkincstár
felé történő elszámolásokat, az iskola igazgatójának beszámolóit, az iskolai osztály
áthelyezésekkel kapcsolatos közoktatási szakértői véleményt, az iskola, a kulturális kht., a
könyvtár és a múzeum alapító okiratait, az
Ady Endre utcai kisiskolára fordított vis
maior támogatásnak a Hajdú-Bihar Megyei
Területfejlesztési Tanáccsal történt elszámolását, a Belügyminisztérium Gazdasági Főosztálya vezetőjének az iskolai tanulókra kapott
normatíva eltérő felhasználása tekintetében
adott állásfoglalását.

Hiányosságok feltárása
A hivatalvezető megállapította, az Oktatási
Minisztérium (OM) megbízásából az Országos Közoktatási, Értékelési és Vizsgaköz-

Felújítás után
falbontás

Miért a Művelődési Ház felújítása
után kellett falat bontani és kialakítani a mozgássérültek WC-jét?
– hangzott el a lakossági kérdés a
falugyűlésen. A kérdéssel Galgóczi
Mihály polgármestert kerestük meg.
A polgármester elmondta, a Művelődési Ház felújítására a 2001-ben
kiadott építési engedélyben és a szakhatósági véleményben szerepelt, hogy
létesíteni kell a mozgássérülteknek
egy WC-t, de ezt nem vette ﬁgyelembe az építkezés levezényléséért felelős
műszaki ellenőr. Az utólagos WCkialakítás nem jelentett többletköltséget a falunak, sőt még kedvezőbb
ára volt, mintha a generálkivitelező, a
debreceni Boép Kft. készítette volna
el. A WC-t mindenképpen meg kellett
volna csinálni s mivel az ebesi vállalkozó – Kasok Bt. – által végzett munka olcsóbb volt, mint a Boép-é, így
megtakarítást eredményezett az építkezés.

pont több oktatási szakértője megvizsgálta
az iskolát 2003. februárjában, mely működésében és gazdálkodásában feltárta a hiányosságokat. Megállapította, az iskola nem
a megfelelő szervezeti formában működik.
Amennyiben a könyvtár is része az intézménynek, csak általános művelődési központ formában működhet, ahol az iskola és a
művészeti ágazat és a könyvtár élén is megfelelő végzettséggel rendelkező vezetőnek kell
állni. A menettánc tanszakot jogellenesen
működtette az iskola, azért az OM 5 millió
forint normatíva visszaﬁzetésére kötelezte
az önkormányzatot. Emellett számos hiba
volt a szervezeti és működési szabályzatban,
pedagógiai programban stb. „A vizsgálat időpontjában a panaszban érintett Prepuk János
volt az igazgató”– dokumentálta a Közigazgatási hivatal.
Leírta, az önkormányzat a vizsgálatot követően rendelkezett a normatíva visszaﬁzetéséről és az újonnan kinevezett igazgatót a
hiányosságok megszüntetésére kötelezte. A
testület időben rendelkezett az alapító okirat
módosításáról, mely a telephelyek módosítását és a könyvtári ellátás más formában való
ellátását is tartalmazta. Az okirat tartalmilag
megfelelt a vonatkozó közigazgatási törvénynek, de formailag kifogásolható volt, mert
nem a testületi ülés jegyzőkönyve, hanem
az ahhoz csatolt előterjesztés tartalmazza az
okirat teljes szövegét. S a testület nem helyezte hatályon kívül az előző alapító okiratot.

Módosították a kisiskola használatát
Az iskola telephelyének áthelyezésére közoktatási szakértői véleményt készíttetett, mely
megállapította: „Az Ady Endre utcai épületből
áthelyezett tanulócsoportok elhelyezése nem
lett kedvezőtlenebb, a tanulók, a szüleik számára sem okozott aránytalan terhet”.
A testület a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanácshoz fordult az Ady Endre
utcai iskola tetőszerkezetének felújításához
s 12 millió 300 ezer forintot kapott az életveszély elhárítására. A felújított épületet 2004.
áprilisában adták át. Az önkormányzat 2004.
augusztusában a területfejlesztési tanácshoz
fordult azzal a kéréssel, hogy járuljon hozzá az épület használatának módosításához
a vis maior támogatás visszaﬁzetése nélkül
arra hivatkozással, hogy a községi könyvtár
működtetése szintén alapfeladataihoz tartozik. A céltól eltérő támogatás felhasználása
kérdésében a Belügyminisztérium Gazdasági Főosztályának vezetője állásfoglalása
szerint mivel a tanács és az önkormányzat
között nem jött létre szerződés, s az önkormányzat helyreállította a vis maior esemény
által okozott károkat s elszámolt a pénzzel,
nincs további kötelezettsége a tanács felé.

Célszerű intézmény kiszervezés
A kulturális kht.-vel kapcsolatban megállapította, hogy az iskolából célszerű volt
kiszervezni a könyvtárat s a könyvtár és a

művelődési ház beintegrálásával valamint a
múzeum létrehozásával a közgyűjteményi és
a közművelődési feladatok egy szervezethez
kerültek s az áfa kedvezőbb visszaigénylési
lehetősége megtakarítást jelentett az önkormányzatnak. A hivatal képviselője megállapította, hogy a közhasznú társaság, mint
állami és önkormányzati feladatokat is ellátó non-proﬁt jellegű társaság, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szerint
társasági bírósági cégbejegyzéssel jött létre,
dokumentumait a cégbíróság vizsgálja, ezért
az alapítással összefüggő önkormányzati döntések a törvényességi ellenőrzés következtében nem vizsgálhatók. A kht. alapításával
összefüggő vagyoni döntések törvényességének megállapításához az önkormányzatnak
vagyonrendelettel kellett a határozatokat öszszevetni. A vagyonrendelet melléklete a Művelődési Házat korlátozottan vagyonképes
vagyonként tartja nyilván, de nem határozott meg külön szabályokat. Az önkormányzati törvény szerint nem kifogásolható sem
a kht.-nak nyújtott támogatás, sem a múzeum működési költségeire való kötelezettségvállalás. Leírta, a kht. felügyelő bizottságába
– tiszteletdíj megállapítása mellett – delegált
önkormányzati képviselőket, ami összeférhetetlen tisztségükkel.

A testület döntése szerint
A beadvány szerint „a helyi vezetéssel egyet
nem értő emberek szisztematikus politikai
üldöztetése folyik a választások, 2002 óta”.
Dr. Fazekasné, dr. Veszprémy Anna megvizsgálta, az óvodánál 2002–2004 között 15 közalkalmazotti jogviszony szűnt meg, kettő
létszámleépítés miatt. A panaszban említett
óvodavezető és gazdaságvezető ellen büntetőeljárás folyik, munkakörüket nem töltötték be.
Az iskolában az említett időszakban 29 közalkalmazotti jogviszony szűnt meg, 1 létszámleépítés folytán, melyet szintén nem töltöttek
be. Ennek indoka: a 2004/2005-ös tanévtől
1 tanulócsoporttal csökkent az iskola létszáma, így szükséges volt 1 tanítónő felmentése.
A Polgármesteri Hivatalban 1 köztisztviselő
jogviszonya szűnt meg létszámleépítéssel.
A leépítéseket megelőzte a testület döntése, törvénysértés nem történt.
A hivatalvezető törvényességi felhívással
élt az önkormányzat intézményeinek alapító
okiratainak helytelen elfogadási gyakorlatára
a testület ellen, törvényességi észrevételt tett
a vagyonrendelet hiányos szabályozására s az
összeférhetetlenséggel érintett képviselők
összeférhetetlenségének megszüntetésére.
Galgóczi Mihály polgármester a kht. felügyelő bizottsági tagoknak megválasztott
képviselők összeférhetetlenségre reagálva elmondta, nem állt fenn összeférhetetlenség,
ugyanis a képviselők nem vettek fel tiszteletdíjat sem a vizsgálat előtt, sem a vizsgálat után.
Császi Erzsébet
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Elszállíttatták a dögkonténert

Az önkormányzat 2004. december 31-vel
elszállíttatta a település határából a dögkonténert s a Matadella-Plusz Kft.-vel viteti el a magánszemélyeknél, belterületen
elhullott háziállatokat, melyért a lakosságnak nem kell ﬁzetni. A kft. egy hónapos
„próbaüzemi” tapasztalatairól Makai Istvánt, a kft. ügyvezetőjét kérdeztük decemberben.

– Hetente kedden és pénteken gyűjtjük
az autóval az állati tetemeket s volt olyan
nap, amikor egy állat elhullását sem jelentették be, de máskor 6 darabot is össze kellett
szedni munkatársamnak. A bejelentett állatok kis testűek voltak, nagy testű mindöszsze egy volt, ellés közben elpusztult tehén.
A korábban szállító cég (ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.) havi 5-6 tonna elhullott állatot szállított el, nekünk mindössze ez az egy
szarvasmarha jelentette a nagy súlyú állatot. Gyakran megnéztem a dögkonténert,
amelybe a télen még mindig kihordták az állati tetemeket, legutóbb nagyobb mennyiségű fehér pulykát láttam letéve – mondta
Makai István. – Az önkormányzat december

A Matadella Kft. háztól szállítja el az elhullott állatokat
31-vel bezárta a dögkutat, azóta csak nálunk
lehet megrendelni az állati hulla szállítást.
Az önkormányzatnál Mádiné Kiss Anikónak lehet bejelenteni az elhullást az 565-048as telefonszámon. A hivatalnál lehet kérni a
kistestű állatoknak biztosított légmentesen
záródó zsákot és belehelyezni az állati tetemet. Munkatársunk a gyűjtési napokon
szállítja el az állati hullát. A Matadella Kft.
munkáját az önkormányzat ﬁzeti, az ebesieknek nem kerül pénzbe a szállítás. Arra kérjük az ebesieket, használják továbbra is ezt a
kényelmes, ingyenes lehetőséget!

Erdőtelepítés, sarjaztatás

Tölgyfa és akác csemetéket ültettet akácról fát sarjaztat a decemberben kivágott fák
helyére Pécsi Tibor, az önkormányzat által az
Ebes környéki erdők szakmai felügyeletével
megbízott erdész. Elmondta, az önkormányzat kivágásra érett erdeiből 700 köbméter fát
termelt ki és vett meg decemberben egy nyíracsádi vállalkozó, aki az árverésen a legtöbbet
kínálta a kijelölt erdőrészekért. Megtudtuk, a

februári tuskózás és talajelőkészítés után, ha
az időjárás engedi, elültetik a csemetéket. A
Horváth tanyai és a sárga sor mögötti akácost
tuskó sarjból nevelik újra. A vasútállomással
szemben, a leendő temető helyén kiszedik az
akác és a nyárfa tuskókat és tölgy csemetét
ültetnek. Ezzel 100-150 évre megoldódik a
fásítás gondja. A munkát megpályáztatja az
önkormányzat.

Megújul a segélyhívó szolgálat

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtási
szolgálatot működtet társulásban Hajdúszoboszló, Ebes, Nagyhegyes és Hajdúszovát önkormányzata. A fürdővárosban 40, a másik
három településen is 40 életmentő készülék
áll majd az idősek rendelkezésére. Ebes várhatóan 13-14 darabot kap.
Ebesen 2000. január 1-jétől működik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási szolgálat
a Gondozási Központ szervezésében, mely
hamarosan megújul. Galgóczi Mihály polgármester javaslatára egy új, takarékosabb rendszert fejleszt ki a debreceni Bihari Vállalkozás

Internet a
könyvtárban

Az Informatikai és Hírközlési Minisztériumtól 2004. márciusában Kissné Vass Rozália
művelődési ház vezető nyert pályázat útján két
számítógépet és egy multifunkcionális nyomtatót, szkennert, fénymásolót. Az internet
használatához a Matáv kiépítette az ADSL
vonalat s a hálózatot is. Januártól a könyvtárban lehet internetezni óránként 60 Ft-ért.

Peres ügyek

Az önkormányzathoz bejelentés érkezett
2003 őszén, hogy Szabó Sándorné, a Napköziotthonos Óvoda vezetője jogtalanul
utaltatott ki 82 ezer forint ﬁzetést Horváth
Zoltánné bölcsődevezetőnek annak ellenére,
hogy Horváthné nem dolgozott ott. A pénzt
Kaszás Sándorné gazdasági vezető közreműködésével ﬁzették ki. A képviselő-testület fegyelmi eljárást indított a dolgozók ellen
s felfüggesztette állásukból, majd az eljárás
lefolytatásával elbocsátotta őket.
Majd a testület a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságon tett feljelentést ismeretlen tettes ellen. A rendőrség elkezdte a nyomozást,
majd átadta az ügyet az ügyészségnek, mely
vádemeléssel a Hajdúszoboszlói Városi Bíróságra továbbította az ügyet. A bíró tárgyalás
nélkül hűtlen kezelés vétségének megalapozottságával elítélte Szabónét és Kaszásnét s
próbaidőre bocsátotta a tetteseket.
Mivel Kaszásné nem fellebbezett a bíró
határozata ellen, jogerőssé emelkedett a bíró határozata, azaz bűnösnek találtatott
az anyagi javak hűtlen kezelése miatt. Szabó Sándorné fellebbezett s így lefolytatták a
tárgyalást, melyen a bíróság hűtlen kezelés
miatt szintén bűnösnek találta és elmarasztalta. Szabóné ezzel párhuzamosan a Debreceni
Városi Munkaügyi Bírósághoz fordult 2005.
január 6-án, s keresetet módosított. Megtámadta az elbocsátást, de nem az állását kérte
vissza, hanem bérének és juttatásainak viszszamenőleges kiﬁzetését, ami az állásából
való felfüggesztésétől számítva csaknem ötmillió forintot jelent az önkormányzatnak. A
munkaügyi bíróság igazat adott Szabónénak,
ugyanis súlyos eljárási hibát fedezett fel az
önkormányzati vizsgálat lefolytatása során.
A hiba, hogy a jegyző járt el vizsgálóbiztosként, aki a városi bíróság döntése szerint
nem volt jogosult rá. A bíróság kötelezte az
önkormányzatot Szabóné bére és juttatásai
kiﬁzetésére. Az önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Bírósághoz nyújtott be fellebbezést a kiﬁzetés ellen. Január
végén várható döntés – tudtuk meg Galgóczi Mihály polgármestertől.

Kft. A polgármester elmondta, míg a jelenlegi rendszer csak lakáson belül működik, az új
kertben, utcán, sőt az ország bármelyik részén
használható lesz. Ha készen lesz, valószínű,
hogy a Hajdúszoboszlói Többcélú Kistérségi
Társuláson belül is bevezetik. A készülékeket
a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk
és szociális helyzetük miatt rászoruló idősA testület 2004. decemberében megállakorú valamint fogyatékos személyek kapják pította az építési telkek árát, mely szerint a
majd meg, mellyel – ha segítségre van szük- Szent István utca folytatásaként meglévő öt
ségük –, jelezhetnek a Gondozási Központ telek négyzetméterenkénti ára 5500 Ft+áfa.
ügyeletes dolgozójának. Így a segélyhívónál A feltáró utcákra nyíló telkeket közművesítés
gyorsan intézkedhet a gondozónő.
nélkül értékesíti az önkormányzat, négyzetméterenkénti ára 4500 Ft+áfa. A telkeket
2005. március 31-ig lehet ezen az áron megA Magyar Kultúra Napja
vásárolni.

Változatlan telekárak

A Magyar Kultúra Napja alkalmából pályázatot hirdetett a könyvtár. Témáját illetőn
Újabb játszótéri támogatás
ismét lexikon és könyvtár használatra alapulnak, a kérdések Kölcseyhez, aktuális jeles
Tavaly ősszel az Európai Uniós csatlakonapokhoz, irodalmi Nobel-díjhoz, Az ember zást elősegítő alapjából a Sapard pályázaton
tragédiájának ebesi vonatkozásához kapcso- 11 millió 566 ezer forintot nyert az önkorlódnak.
mányzat. Ehhez a Belügyminisztérium EuróBeadási határidő január 19. Eredményhir- pai Uniós Önerő Alapjától 1 millió 542 ezer
detés január 21-én, pénteken 16.00 órakor forintot kapott pályázaton, melyhez 2 millió
teadélután keretében a könyvtárban.
313 ezer forint önerőt kell hozzátenni.
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Fenyő Imre igazgatóhelyettesre emlékezünk

Mindössze másfél év telt el azóta, hogy
kedves kollégánkat, Fenyő Imrét nyugdíjba
vonulása alkalmából búcsúztattuk, s kívántunk neki hosszú, jó egészségben eltöltött
nyugodt és boldog éveket. Akkor még nem
sejthettük, hogy a megérdemelt pihenés
csak néhány hónap lesz, mert a halál elragadja közülünk.
Kemény Zsigmond szavai szerint:
„Kitűnővé egy szerencsés perc
által is válhatunk,
Hasznos emberré a fáradtságos évek tesznek.”

S az ő élete valóban ezt példázza. A családi házból következetességet, rendszeretetet, fegyelmezettséget kapott útravalóul. A
Fűvészkert utcai általános iskolából – amely
már írókat is megihletett – útja a Maróthi
György Tanítóképzőbe vezetett, s megérezve a tudás ízét az egri Tanárképző Főiskolán
szerzett magyar–orosz szakos tanári diplomát, melyet később történelem szakkal
is kiegészített. 1960-tól 1980-ig Egyek volt
életének és munkájának színtere, s ehhez a
helyhez fűződő emlékeit mindig szívesen

emlegette. 1968-ban szakfelügyelővé választották. Megyei vezető szakfelügyelőként
lelkesen szervezte az akkori nyelvi szaktáborokat, segítette a kezdő és gyakorló pedagógusok munkáját. Példamutató munkájának
elismeréseként 1976-ban miniszteri dicséretben részesült.
1980 fordulópont volt életében, hiszen
családjával Ebesre költözött. Folytatta a
nyelvoktatás fellendítésének érdekében végzett tevékenységét, ösztönözte, segítette a
kiscsoportos nyelvoktatás feltételeinek megteremtését, a homogén és a diﬀerenciált csoportokban folyó munka összehasonlítását.
A rendszerváltozás éveiben fokozatosan a
történelem tanítása került előtérbe. Új lendülettel, szeretettel ápolta e tárgyat. Felejthetetlenek azok a szakkörök, foglalkozások,
amelyek a gyerekek számára élményszerűvé tették a történelmi eseményeket. Megyeszerte emlékezetesek azok a versenyek,
amelyeket egy-egy évforduló jegyében szervezett. Tanítványaival lelkesen gyűjtötte a
múlt hagyományait őrző tárgyakat, melyek
osztálytermében mind a mai napig láthatók.
Osztályfőnökként, tanárként, igazgatóhelyettesként példát mutatott közösségépítésből,

személyiségformálásból. Bemutató óráin sok
értékes, új ötlettel gazdagította módszertani
tudásunkat. A pedagógus pálya iránti elhivatottságát bizonyítja az is, hogy felesége és két
gyermeke is ezt a pályát választotta.
Nemcsak az iskolai tevékenységekből vette ki aktívan a részét, hanem 1994-től 2002-ig
önkormányzati képviselőként a falu szebbé
és jobbá tételén fáradozott. Életének 23 éve
Ebeshez kötődött. Ismerte és tisztelte az itt
élőket, generációkat indított útjára szétosztva tudását a tanítványai és kollégái között.
Igazi pedagógus volt. Csendes, halk szavú,
de mindig hatni tudó.
Nyugdíjas búcsúztatóján azt kérte tőlünk,
hogy ballagjunk végig vele szeretett iskoláján
úgy, mint ahogyan azt a nyolcadikos búcsúzók teszik. Megható percek voltak ezek, bár
akkor még nem tudtuk, hogy a távozó hiába
ígérte visszatértét, segítségét – ígéretét már
soha nem teljesítheti.
Emléke tovább él munkatársaiban és tanítványaiban.
Az Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete és tanulóifjúsága nevében:
Fézerné Kaszás Mária

Ha az eltávozottak is velünk ünnepelhetnének!

Több mint húsz írásmű érkezett az Ebesi karácsony című irodalmi pályázatra
Huszonhárom irodalmi alkotás érkezett a
Községi Könyvtár és az Ebesi Hírlap „Ebesi karácsony” című irodalmi pályázatára, melynek mind a 23 szerzője nyertes,
hiszen értékes gondolatokat fogalmazott meg az ünnepről. Két pályázó versét
közöljük lapunkban s – hely hiányában –,
csak néhány gondolatot ragadtunk ki az
általános iskola hatodik és nyolcadik osztályos tanulóinak írásaiból.
„…Elkészítettük a reggelit és a szépen megterített asztalt körbeültük. Ilyenkor még a
reggeli is jobban esik és hát hosszabb ideig
is tart …” – mutatta be az ünnepi hangulatot
Hermann Kitti. Kaszás Csilla a készülődésről írt: „ …Délelőtt anyukám süt-főz, apukám
rendbe teszi a házat, az udvart …én odabent
teszek rendet”. „…Nálunk a ház fel van díszítve, a jó illat csak úgy terjeng a szobákban és
közben díszítjük a fenyőfát…” – mutatta be
Kerekes Réka a szentestét megelőző órákat. „Az én karácsonyom mindig szeretettel
és boldogsággal telik el. Mamáékat mindig
meghívjuk hozzánk karácsony szent esté- A pályázók egy csoportja Fézerné Kaszás Mária felkészítő tanárral
jére, hogy együtt töltsük az ünnepeket…” –
mesélte Gellért Zsuzsanna. „… szeretek kozása, az együttlét emlékezésre késztette
A pályázók névsora: Bana Zsóﬁa, Puskás
kapni, de adni még jobban…” – írta Révész Németi Szilviát „… akkor lenne teljes a kará- Anikó, Orosz Brigitta, Hosszú Rita, Kaszás
Enikő. „Mindenki örül, hogy a másiknak csony, ha már az eltávozott családtagjaink is Csilla, Révész Enikő, Harsányi Éva, Nagy
boldogságot szerzett” – osztotta meg velünk velünk ünnepelhetnének…” – írta le kívánsá- Márta Csilla, Gellért Zsuzsanna, Kádár Fanérzéseit Kádár Fanni. „…a karácsony fogal- gát – mellyel mindannyiunk vágyát kifejez- ni, Holb Anna, Németi Szilvia, Kerekes Réka,
ma már átalakult a szívemben, mostmár nem te. Emlékezzünk elhalt szeretteinkre, ahogy Gyurkó Bernadett, Majzik Blanka, Luczi
azt nézem, hogy mit, hanem hogy szeretet- Bana Zsóﬁa írta”… mindenre és mindenkire Mária, Bodnár Kitti, Fodor Dominika, Herből kapom…” – fogalmazta meg Bodnár Kitti. van időnk. Azokra is gondolunk, akik esetleg mann Kitti, Ölvedi Melitta, Felföldi Hajnalka,
„… A szeretteimmel töltött meghitt perceket már nincsenek közöttünk. A gyertyákat az ő „Black Ice” jelige, Tóthné Pincés Éva
semmire sem cserélném el…” – vallotta Har- emlékükre gyújtjuk meg, hogy legalább ezen
sányi Éva. Az ajándékozás, a rokonság talál- az egy napon emlékezzen rájuk a család…”
Császi Erzsébet
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Teadélután a könyvtárban

A Széchényi Ferenc Tájmúzeum és a Községi Könyvtár által meghirdetett Ebesi
karácsony című irodalmi pályázatra 23
dolgozat, a Széchényi Ferenc pályázatra
pedig 18 munka érkezett be. A résztvevők
zömmel általános iskolások, de óvodás és
felnőtt pályázóink is voltak.

Rubbermaid Kft., Alterra Könyvkiadó Kft.,
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közoktatási és Kulturális Iroda segítségét, adományaik által tudtuk jutalmazni a pályázaton
résztvevőket.
Rózsahegyiné Juhász Éva,
a Ebesi Kulturális Kht. vezetője

December elején teadélutánt tartottunk
a könyvtárban, melynek keretében átvehették okleveleiket és jutalmaikat a pályázók.
A jutalomátadás után lehetőségünk nyílt
egy kis játékra is. Nem csak a játék, hanem
a Tokai-Kiss Lászlóné, Manyika néni által
sütött ﬁnomságok is sikert arattak.
Köszönjük szponzoraink: Kerekes Kft.,

A Széchényi Ferenc pályázat résztvevői:
Nagy Katalin, Pócsi Edit Enikő, Hosszú Rita,
Váradi Dóra, Mészáros István, Bana Zsóﬁa, Budai Beatrix, Szabó Vivien, Szőllősi
Anikó, Farkas Zoltán, Dien Orsolya, Luczi
Mária, Nagy Adrienn, Szilágyi Petra, Tóth
Éva, Fodor Attiláné, Czeglédiné Herczeg Ildikó, Heidum György.

Kis Jézus megszületett

Az óév utolsó nagy eseménye az általános iskolai diákok számára, a református
templomban megrendezett karácsonyi
koncert.

amik mind arról árulkodtak, milyen is lehetett a kis Jézus születése.
A műsorban közreműködtek a tanárok is,
mint Bálintné Bagdi Ibolya, Baloghné Kovács
Magdolna, Balogh Tamás, Bányai Csaba, dr.
A diákok számos műsorszámmal kápráz- Demeter Lajosné, Gellért Lászlóné, dr. Iritatták el a közönséget. Nagy sikert aratott az nyi Tamásné, Németi Jánosné, Papp Tímea,
énekkar és a gitárzenekar is. Szólóban szere- Popovics László, dr. Rácsai Lajosné, Stefápelt Tóth Viktória, Simon Zsuzsanna, Szűcs ni Róbert, Subáné Kiss Gyöngyi, SzekeresTímea, Salánki Eszter, Deák Zoltán, Tokai né Kocsis Ildikó, Tóthné Pincés Éva, Veress
Cintia, Gellért Zsuzsanna, Nagy Attila, G. Adrienn. A sok-sok ének, színdarab, vers,
Németh Renáta, Török Kinga, Gábor Stefá- zene mind-mind a karácsony hangulatát
nia. Betlehemes játékkal készültek a 3. a és szentségét idézték. Az ünnepség záróképe a
a 3. b osztály tanulói. A gyerekek hatalmas Fehér Karácsony címet kapta, ahol az összes
átéléssel, önbizalommal, tudással álltak ki a szereplő – félhomályban – gyertyával a kezében, hangosan énekelve ünnepelte a karájelenlévők elé.
A műsort gazdagították az alkalomnak és csony eljövetelét.
Németi Anett
a hangulatnak megfelelő jelmezek, díszletek,

A Forgórózsa CD-jén népzenei örökségünk

Az 1986-os indulás óta immáron 18 év telt
el, s a Forgórózsa citeraegyüttes nagykorúvá
érett. Mi sem természetesebb, hogy a sok év
„munkáját”, az együtt töltött percek emlékeit
másokkal is szerették volna megosztani. Így
született meg a 18 év szintéziseként az első
CD-jük, melynek a Görbe Balogh birtokára
jöjjön ki címet adták. Közkinccsé pedig egy
nyilvános koncert keretein belül tették 2004.
december 11-én. A CD bemutatóműsor három – egymáshoz szorosan kapcsolódó –
részből állt. Először fényképek kivetítésével
átlapozták az 1986–2004 között történt eseményeket. Ezt követően mind a CD-ről, mind
az azóta készült új koreográﬁákból kaphattak
ízelítőt a koncerten megjelent nézők. Végül
egy röpke, Deczki Tamás és Kunkli Anikó
által vezetett táncházzal kívánták az estet
emlékezetessé tenni.
Az új hangszerekkel, melyek Asztalos Sándor és Egri Ferenc kezei nyomán születtek
és a tetszetős ruhákban megjelent együttes örömzenéje hirdeti Ebes község, Hajdú-Bihar megye és a többi négy népzenei
dialektusterület zenei örökségét, melyet készen kaptak az elődöktől és tisztaságát megőrizve adják tovább az utódoknak, hogy az
europaizálódó világunkban valami értékes,

valami igazán magyar hagyományozódjon
generációról generációra.
Példaértékű az az összetartás, mely lelkileg tapintható volt a koncertet hallgatva. Az a
tudás, melyet Forgó Mihálytól kaptak, mára
már számos arany minősítéshez, nívódíjhoz,
hét külföldi koncertsorozathoz vezetett. Forgó Mihály, mint pedagógusi végzettség nélküli ember olyan oktató-nevelő munkát végzett,
mely nyomán erős zenei élményhez jutottak a
népzene iránti fogékony gyerekek. Az emberi
értékek dominanciája, a közösség összetartó
ereje és Forgó bácsi hívó szava sok gyermeket
megmozgatott a faluban. A citeraegyüttes
napjainkban már tudatosan keresgél a népzene legértékesebb dallamai között, sőt saját
gyűjtéseiket és a Magyar Tudományos Akadémia archívumából való zenei anyagokkal
színesíti repertoárját.
Az együttes tagjai: Agárdi Éva, Asztalos
Sándor, Bernáth Katalin, Gábor Lilla, Nagy
Anita (Ebes), Ferenczi Ágota (Nyíregyháza),
Szabó József (Kaba).
Bízom benne, hogy aki meghallgatja a CDn szereplő összeállításokat, „zenei nyugalmat” nyer. A CD megvásárolható az együttes
tagjainál.
Bálintné Bagdy Ibolya

Az Ebesi karácsony című irodalmi
pályázatra beérkezett szép versek:

A Tél öröme
Esik a hó, milyen jó!
Hát irány a szánkó!
Apa húzzad, hó-ha-hó!
Talpunk alatt ropog a hó.
Széchenyi tér, Arany Oroszlán
A hó szépen befedte már.
A szánkódomb is engem vár
Ó, de szép az ebesi táj!
Este van, csak a hó esik
Mindenki bent melegszik.
Míg a család a fát díszíti,
Ebesre mély csend telepszik.
Békesség és nyugalom
Este jön a jutalom:
Fa alatt a játék halom,
Szeretem a karácsonyt
Nagyon.
Fodor Dominika 6 éves, óvodás

Csodás karácsony
A táj felvette végre téli köpenyét,
Kincset rejt a mélyben, felettünk az ég.
Leplezetlenül lep el fehér lepel,
Ebesen újra hulló hópehely.
Nagy parkban hóember várja
gyermeked,
Varjak között, ködpalástban,
teremtő kezet.
Széchenyi szobornál fenyőnk
ragyogásban él,
Itt van a karácsony, eljött hát a fény.
Isten látja békéd más már senkise,
Kinek hite, templomunkban mise.
Lelkünk mélyén az ajándék mi kell,
Kifogyhatatlan, szent, szeretet kehely.
Mindörökkön boldogság legyen, ne
könnyező szemek,
Kellemes karácsonyt, szebb jövőt,
kívánok neked.
„Black Ice” jelige

Karácsonyi vásár

Tavaly ismét megrendezte az óvoda a
hagyományos karácsonyi vásárt. A dolgozók
és a szülők által készített textíliákat árusították, mint terítőket, mézeskalács ﬁgurákat,
bábokat, díszdobozokat, gyöngy ékszereket,
festett képeket. A befolyt összeget arra költik,
amire szükségük van az óvodásoknak. Két
évvel ezelőtt játékokat, tavaly mesekönyveket vásároltak a csoportoknak. Idén 58 ezer
forintot árultak a vásáron, melyen gyermekkönyveket vettek – tudtuk meg Czeglédiné
Herczeg Ildikó óvodavezetőtől.
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Más lett a világ, hajtani kell

Nem kedveli a tucatmunkát Salánki Imre.
Különlegesre szereti festeni a falat, gipszstukkóval díszíteni, márvány utánzatúra
mintázni, oszlopokkal ékíteni. A régi kézműves munkát tartja értéknek s ezt tarthatják kuncsaftjai is, akik kézről kézre
adják a szobafestő mestert és csapatát.

Tanulóként kezdte a szakmát 41 évvel
ezelőtt, majd 1967–74-ig szakmunkás volt a
Debreceni Építőipari Ktsz.-nél. Ezután a Hajdú-Megyei Állami Építőipari Vállalat adott
neki munkát 1980-ig. Az állami cégnél megbecsülték, brigádvezetőként 8 ember volt a
keze alatt. Az újkerti, majd a vénkerti lakótelepi lakásokat glettelték és festették egyen
színűre, de mire a tócóskertiekre került volna a sor, Salánki Imre már a Vörös Csillag
TSZ-ben dolgozott, majd 1985-től gebinben
s a rendszerváltás óta vállalkozóként keresi
kenyerét. Szép emléke a Kölcsey művelődési
központ, a Déri Múzeum festése, a Csokonai
Színház felújítása, a japánok felügyelte kabai
lizinüzem, a nádudvari takarmánykeverő festése. Jól hozott a konyhára a benzinkutak festése, de azt abbahagyta, mert szinte az egész
ország volt a munkahelye s nem tetszett neki
a családjától távol dolgozni. Ma iskolákat,
kollégiumokat és társasházakat fest Debrecenben és Szoboszlón. A ﬁával és egyik volt
tanulójával dolgozik.
Vallja, csak úgy tudnak talpon maradni, ha
követik a szakma újdonságait és folyamatosan
képzik magukat. Ezért rendszeresen eljárnak
a cégek termékbemutatóira, kipróbálják az új
festékeket, eljárásokat. Minden olyan mun-

Salánki Imre
kát szeret, ami nem csak a sablonos glettelésből és festésből áll. Így a gipszstukkós díszítést
is kedveli. Először a saját lakásán próbálta ki
az újdonságot, s mára már műhelyt is berendezett a technikának. – Ám egyre kisebb a
kereslet, a gipszet felváltja a hungarocell –
jegyzi meg.
Ahogy visszakanyarodunk a múltba, mondja, nem is volt kérdéses, hogy milyen szakmát
választ. „Uzonyi tanár bácsi tanított rajzolni s
mindig jó voltam szabadkézi rajzban”.
Egykor az volt a terve, hogy egzisztenciát
teremt magának, aztán nyugodtan él idős korában. De ebből nem lett semmi, mert más
lett a világ, hajtani kell. Szeretné, ha később
a ﬁa átvenné tőle a vállalkozást s ő alkalmazottjaként dolgozna tovább.
Császi Erzsébet

Törődni egymással
Ebes Polgármesteri Hivatal Gondozási
Központja októberben az Idősek Hónapja
tiszteletére rendezvényeket szervezett.
Mottója: Törődni egymással (Tendzin Gjaco). „Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk.
Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva. Mivel
életünk kezdetén és végén mások törődnek
velünk, hogyan tudnánk mi életünk derekán
nem törődni másokkal?” – köszöntötte az
idézettel a megjelenteket Erdei Andrásné, a
központ vezetője.
A rendezvénysorozaton Konyári Ferenc, a
Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság osztályvezetője előadását hallgathatták meg az
érdeklődők, majd a cukorbetegségről szólt
Papp Sándor, a berettyóújfalui cukorbetegek klubjának elnöke, dr. Nagy Bertalan, a
Berettyóújfalui Területi Kórház főorvosa és
Balogh Sándorné, dietetikus étkeztetési tanácsokat adtak.
A záróünnepségen szavalatokkal, énekekkel és néptánccal szórakoztatták az érdeklődőket az óvodás gyerekek, az iskola művészeti
tagozatos tanulói és az Ebesi Piros Rózsa Népdalkör Egyesület tagjai.
Németi Anett

Cukorbetegek,
figyelem!

Szakemberek szerint a cukorbetegség a
21. század népbetegsége lesz. Ennek ellenére
még azok is nagyon keveset tudnak a diabéteszről, az önellenőrzésről és sok egyéb fontos, néha életbevágó tennivalóról, akik ebben
A zenei tanszakokon tanuló növendékek a betegségben szenvednek. A Gondozási
Az Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola szeptemberben pályázatot számára 690 000 forint értékben különböző Központ tervbe vette a Diabetes Klub megnyújtott be a Hajdú-Bihar megyei Közok- hangszereket vásároltak, például: elektromos alapítását. Várják a cukorbetegeket, a havontatási Közalapítvány Kuratóriumához, a zongorát, Yamaha fuvolát és szintetizátort. A ta egy alkalommal tervezett összejövetelre,
zenei és képzőművészeti oktatásban részt- képzőművészeti tanszakok 309 620 forintért amikor egy-egy szakember tart előadást a
vevő alapfokú művészeti intézmények tá- vásárolt eszközökkel gyarapodtak. Új hasz- diabétesszel kapcsolatos tudnivalókról. Fornálati eszközöket szereztek be a kerámiá- duljanak a Gondozási Központ dolgozóihoz
mogatására.
hoz, a graﬁkához, a textilmegmunkáláshoz. bizalommal, akár személyesen vagy az 565Az elnyert összeg 799 620 Ft. A pályázat Ilyenek például az agyagprés, a különböző 071 illetve az 565-072-es telefonszámon.
Németi Anett
önrészét – 200 000 forintot – az önkormány- mintázó eszközök, a varrógép. A tanulók dezat vállalta magára. A közel egymillió forintot cemberben vették birtokukba a hangszereket
az intézmény eszközbeszerzésre fordította - és eszközöket.
tudtuk meg Érckövi Katalin igazgatónőtől.
Németi Anett

Egymillió forint az iskolának

Generációk egymás közt

Civilek támogatása
A civil szervezetek 2004-ben is támogatási kérelemmel fordultak az önkormányzat felé. A képviselő-testület az Ebes Községi
Sportegyesületet 2 millió 387 ezer 500 forinttal támogatta, emellett 378 ezer 240 forintért
kifesttette a Sportházat, s még 330 ezer 051
forintért renováltatta, s 658 ezer forintért
A karácsonyi képeslap kiállításon Heidum felújíttatta a sportpályát. A Debrecen–Ebes–
György és Bartáné Haja Gabriella gyűjtemé- Szepes Református Egyházközséget 50 ezer
nyét tekinthették meg a látogatók december- forinttal, az Ebesi Polgárőr Egyesületet 400
ben a községi könyvtárban s Buglyó Mária ezer forinttal, az Ebesi Vendégvárók Egyesüvirágkötő adventi koszorúiból vásárolhattak letét 60 ezer forinttal, az Ebesi Gyermekekért
Fotó: Rózsahegyiné Juhász Éva Alapítványt 150 ezer forinttal támogatta.

Az Idősek Hónapja keretében a Gondozási Központ óvodásoknak és általános iskolásoknak meghirdette a Generációk egymás
közt című rajzpályázatot. A díjazottak közt
Kerekes Ferenc vállalkozó értékes ajándékokat és édességet, az Ebesi Idősökért Alapítvány rajzeszközöket, kifestőket osztott szét.
A helyezettek:
Óvodások: Fábián Andrea, Harangi Bettina, Szabó Alexandra különdíjat kaptak.
Alsó tagozatosok: I. helyezett Oláh Veronika, II. Menártovics Gabriella, III. Nánási
Sándor és Száraz Alexa
Felső tagozatosok: I. helyezett Szentesi
Kinga, II. Blága Katinka és Szatmári Erzsébet., III. Taroki Viktória és Vasadi János
Különdíjas: Vetró Tamara.
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Szövetségben a postával

A téli ünnepek közeledtével a postán megA polgárőrség egyik meghatározó támogatója évek óta a Magyar Posta Rt. A növekedő pénzforgalom miatt a szokottnál
részvénytársaság az Országos Polgárőr is több ﬁgyelmet fordítottunk a kézbesítőkre.
Szövetséggel megkötött együttműködési Amennyiben a posta, illetőleg a kézbesítők
megállapodás alapján 2004-ben 15 millió körül lődörgő, gyanús személyek bukkantak
forintot utalt át 976 egyesületnek.
fel az ügyeletes polgárőr szolgálat azonnal
működésbe hozta az évek óta kiválóan műköA vezérigazgatóság biztonságszervezési dő biztonságtechnikai jelzőrendszerünket. A
irodavezetője szerint vidéken kiváló az együtt- pénzkiﬁzetések alkalmával 2004. november
működés. Ez a jól működő kapcsolat jellemzi 1-jétől december első hetéig 21 alkalommal
az Ebesi Polgárőr Egyesület és az ebesi Posta- nyújtottunk segítséget, amely közel 80 szolhivatal közötti szövetséget is. A biztonsági gálati órát tett ki.
Kérünk minden felelősségteljesen gondolegyüttműködési megállapodás szerint már
második éve nyújtunk segítséget a pénzt kodó ebesi állampolgárt, hogy amennyiben
kézbesítő postai alkalmazottaknak. Polgár- a pénzkiﬁzetések és a kézbesítések kapcsán
őreink rendszeresen járőröznek nappal, de bármilyen gyanús körülményt észlel, hívja fel
leginkább éjszaka a postahivatal környékén. a 107-es telefonszámon a Hajdúszoboszlói
Szolgálataink elismeréseként a postaigazga- Rendőrkapitányság ügyeletét.
tóság egy ízben 10 000 forint támogatásban
Balogh László,
részesítette egyesületünket.
az Ebesi Polgárőr Egyesület elnöke

Öt győzelem két vereség

Az Ebes KSE Gyermek Labdarúgó csapat
2004/2005-ös Megyei Labdarúgó Bajnokság
őszi fordulójában 7 mérkőzést játszott. Eredmény: 5 győzelem és 2 vereség. A tabella: 1.
Téglás 21 ponttal, 2. Hajdúsámson 15 ponttal
29–11-es gólkülönbséggel, 3. Ebes 15 ponttal
28-13–as gólkülönbséggel. Házi gólkirály: 1.
Éles Zoltán 8 góllal, Leiter Krisztián és Szabó Zsolt 5–5 góllal, 3. Szabó Tamás 4 góllal. A A második helyet szeretnék elérni tavasszal
„Meccs hőse” mindig más-más játékos volt:
Fábián János, Kisdi Domokos, Leiter Krisz- elérni, ehhez a csapat jó játékos állománya
tián, Éles Zoltán, Papp Márk, Szabó Zsolt, megfelelő. A téli hónapokban teremben edz
Németi Zoltán. A csapat több mérkőzésen is a csapat. Készül a tavaszi folytatásra. Ha sikejól játszott, hazai mérkőzéseken sokan biz- rül az indulás, szeretnénk részt venni több
tatták őket, sajnos Téglás ellen idegenben teremlabdarúgó tornán is.
nem sikerült a győzelmet kivívni.
A csapat edzői:
Tavasszal szeretnénk a második helyet
Székely Gyula és Deák Zoltán

Több mint foci!

A kitűzött céloknak megfelelően zárták hely megszerzését és jogosan büszke azokra
az őszi szezont labdarúgóink. A cél a bent a játékosokra, akik játékukkal a felnőtt csapat
maradás volt, így a 12. hely megszerzé- eredményességét is segítik.
Lelkesek serdülőink is, akik nyolc mérkősével elégedett lehetett Mezei László a
felnőtt csapat trénere. Az eredmény eléré- zés után a negyedik helyen állnak. Pósán Dáséhez két új játékost igazoltak, Szél Tamás vid 12 góllal vezeti a góllövőlistát. Szabó
és Mezei Norbert személyében. Az ifjúsá- Gábor pedig már az iﬁknél is bemutatkozgiakból pedig Szatmári Zsolt, Deák Gyula, hatott – értékelte a serdülőket Kiss Károly
Nagy Zoltán és Csorvási József erősítette tréner.
a felnőtteket.
Több mint foci – vallotta Mezei László,
amit Kelemen Tamás a szakosztály elnöke is
Mivel az utánpótlás megfelelő szintű tel- megerősített, és így folytatta: „El kell gondoljesítményét döntően befolyásolja a felnőt- kodni a pályagondnok fontosságán, akinek
tek eredménye, ezért a 2005–06-ban is a munkája nagyban befolyásolná a jövőbeni
cél a megyei első osztályban való szereplés, eredményeinket. Köszönet Józsa Lajosnak,
amelynek megvalósulásához köszönet az er- aki önzetlenül, a foci és Ebes iránti szeretetkölcsi és anyagi támogatásért.
ből segíti a csapat sokirányú tevékenységét.”
Létesítmények tekintetében az ellátás megA több mint foci cím utal arra is, hogy Ebefelelő, viszont a pálya talaja a gondos kezek ál- sen a labdarúgás rengeteg gyermek, szülő,
tal elvégzett munka után is felújításra szorul, barát és hozzátartozó mindennapjait teszi
amelynek eredménye nagyban befolyásolja a színessé, változatossá, amely meghatározza
megfelelő szakmai munkát.
az ember testi és lelki hozzáállását!
Nagy Sándor az iﬁ csapat edzője eredméHajrá ﬁúk! Hajrá Ebes!
nyesnek tartja a kitűzött 5–10 helyből a 6.
Szántóné Hancsárik Judit

2005. január

Válasz
az MSZP helyi
szervezetének

Számunkra legfontosabb a gyerekek életminőségét befolyásoló oktatási intézmények hatékony működtetése.
Minden gyereknek joga van a magas
szintű oktatáshoz, neveléshez, modern, jól felszerelt intézményben. A
közoktatást a gyerekek szempontjából kell nézni.
Az 1990 tavaszán megalakult országgyűlés – alapvető jog – állami
követelményeknek eleget téve – az alkotmányban rögzítette a települések
választópolgárainak önkormányzáshoz
való jogát. Az önkormányzat oktatási
politikája méltatlan a település hagyományaihoz. Ezt igazolja vissza Prepuk
János lemondása az igazgatói posztról.
Ennek adtak hangot a kisiskolánál megjelentek. Önök szerint ezek az emberek zavarják a falu békéjét, nyugalmát,
zavart keltenek a kisiskola körül?
Rákosi pribékjei a 12 gyermekes
Lévai nagyapámat ezekkel a vádakkal
hurcolták el az erőszakos tsz tagosításakor. A pavlovi reﬂexek működésbe
léptek?
Önök egyetértenek az önkormányzattal, hogy a felújított modern kisiskolából áthelyezték a gyerekeket a
szocreálos avas szagú, leamortizálódott,
zsúfolt nagy iskolába és a volt pártházba? Ízlés dolga, Hölgyeim és Uraim!
A község fejlődik, gazdagodik –
mondják Önök –, akkor, amikor az
MSZP-SZDSZ kormánykoalíció kivérezteti az önkormányzatokat. A mindennapi működés nincs biztosítva.
Létszámleépítés, bölcsőde bezárás,
iskola összevonás, helyiadó-emelés.
Az iparűzési adóról szóló módosítás
Ebest térde kényszeríti. Több pénzt
az embereknek, több pénzt az önkormányzatoknak – hirdette a kormányfőjük. Önök csak akkor nem mondanak
igazat, ha mozog a szájuk.
1998–2002 között az Orbán kormány alatt 340 millió forinttal gyarapodott Ebes. 1993-ban 40 millió forint
értékű gáz-közmű vagyont hozott létre a falu lakossága.
1994–95-ben a szocialista kormány
eladta ezt a vagyont. Az árát nem ﬁzette ki Ebesnek. 2001. december 20-án
az Orbán kormány ﬁzette ki településünknek a gáz-közmű vagyont, 110
millió forintot az elsők között, tisztelt
Hölgyeim és Uraim.
Mezei László
Fidesz helyi elnök
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