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Még az idén elkezdődik a csatornázás

A programhoz hozzávetőlegesen 60 millió
forintot kell Ebesnek helyben előteremteni,
mivel a több mint 600 milliós beruházásnak
60 százalékát az EU, 30 százalékát a magyar
állam ﬁzeti. A csatornázási munka 930-940
ingatlant érint a faluban. Minden utcában
épül csatorna, ahol még nincs. Így a következő utcákban: Liszt F., Széchenyi, Arany J.,

lakossági és saját forrásból biztosítja. A beruházás legkedvezőbb megvalósítási lehetősége,
hogy az önkormányzat vízi-közműtársulatot
hoz létre. A társulat tagjai az ebesi lakosok
lesznek, a beruházás hitelezésére lakás-takarékpénztárt von be az önkormányzat. Lakástakarékpéztári szerződést kötnek azok a
lakosok, akik részletben kívánják megﬁzetni
önrészüket. A víziközmű társulat létrejötte

járulni az építkezéshez. A szociálisan rászorulóknak a csatornaépítési hozzájárulás 25
százalékát megtéríti az állam, miután a pénzt
beﬁzették. Automatikusan folyósítanak egy,
a beruházás 30 százalékát fedező vissza nem
térítendő állami támogatást, és egy, a hitelkamat 70 százalékát fedező vissza nem térítendő kamattámogatást is.
Girgás Béla

„Nagyra vihetjük, csak magunkban
keressük az erőt”

Széchenyi nem a lángoló forradalomnak,
hanem a megfontolt, meggondolt reformoknak volt a híve. Mindezek ellenére a Batthyány kormány közlekedési minisztere lett.
Lett, mert lehetett! Mert a 15-i események
nem véres harcokban, hanem építő munkában folytatódtak. … Erre rímelő gondolatok
olvashatók a Kelet népében Széchenyinél:
„Az istenek … megunják érdemtelen buta csoportokat boldogságra úgyszólván szüntelen
kényszeríteni, s … egyedül azokat veszik pártolásuk alá, kik legszebb ajándékukat – az elmebeli tehetségüket – becsülni, kifejteni tudják, s
nem vakon vagy szenvedelmeiktül ostorozva,
de gondos előrelátással élik életüket.”
Önök és vezetőik … tevőlegesen szeretik
ezt a települést. …Összefognak érte és tesznek is azért, hogy … gyarapodjon… Nem
mindenki dicsekedhet …múzeummal vagy …
művészeti tagozatos általános iskolával. RenAz Arany János iskola tanulói adták az ünne- dezettek az utcáik – ahol már megtörtént a
pi műsort
csatornázás –, ott portalanítottak az útjaik…

Családi házak, munkahelyteremtő kereskedelmi központok készülnek. …Ebes polgárai és vezetői az ország szempontjából ugyan
„kicsiben”, de a község szempontjából nagyban teszik a dolgukat.
Széchenyi István … gondolata …: „ A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi
hatalma” – olvasható a Hitelben – „…Nem
termékeny lapály, hegyek, ásványok teszik
a közerőt, hanem az ész, mely azokat józanon használni tudja.” Az „...egyesülések által
minden gyarapodhatik.”– írta a Naplóban.
„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem
lehetetlen.” (Lovakrul).
Haja István krónikája szerint az önök községe olyan hely, ahol már az idők kezdetén
is éltek. Kötelességük ezt is megismerni, a
gyermekeikkel megismertetni.
(Részletek a március 15-i ünnepi beszédből, melyet Almássy Lászlóné, az Országos
Széchenyi Kör elnökségi tagja mondott el.)
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Két év alatt megépül a csatorna

A Debrecen és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás projekt tervezett létesítményei két nagy egységre bontva valósulnak
meg. Az első a csatornahálózat-építés
Debrecenben és az agglomerációs településeken, a második a debreceni szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése
– ismertette Mikle Baráth Erzsébet, a projekt műszaki tervezésével megbízott szolnoki Keviterv Plusz Kft. vezető tervezője.
A tervező elmondta, Ebesen a csatornahálózat bővítése az 1. egységben valósul meg, az
1. és a 2. beruházási évben. Az öt településen
a beruházás tervezett időtartama 2005. június 1-jétől 2008. december 31-ig tart. Ezen
belül az előkészítő munkák (például a közbeszerzési eljárás) várhatóan 2005 első félévében lezajlanak. Az ütemezésnél ﬁgyelembe
vették, hogy közel azonos mértékű legyen az
évenkénti beruházási összeg, emellett a települések meglévő szennyvízközmű jellemzőit és a megépülő rendszer mielőbbi üzembe
helyezhetőségét.

szétválasztása és a csatornarekonstrukció
történik meg, másodikként Debrecen-Józsa
csatornahálózatának, majd Debrecen- Pallag
csatornahálózatának, ezután Ebes csatornahálózatának bővítése, ezt követően Sáránd
és Mikepércs új csatornahálózatának építése, végül Hajdúsámson és Sámsonkert csatornahálózatának bővítése illetve új építése
történik meg.

Ebesen a legkorábban

Ebest a legkorábbi kezdésre ütemezték,
mivel a meglévő és a Debrecenbe csatlakozó
nyomóvezeték üzemel, a további rákötések
szennyvizei a meglévő rendszeren továbbíthatók. A településen belüli csatornahálózat
további ütemezése, például utcánkénti megbontása nem történt meg. Ezt a megvalósítás kezdetén a nyertes vállalkozó egyezteti
az önkormányzattal, az éves keretösszegen
belüli mértékhez és az önkormányzati igényekhez igazodóan. Az építési munkák lehető legkorábbi kezdése 2005. június, azonban
a teljes közbeszerzési eljárás a törvényes
A sorrend
keretek között körülbelül 150 napot vesz
igénybe. A várható építési idő 2 év. A bővíElsőként Debrecen belterületi csatornahá- tés megközelítően 12 km főgyűjtő építését
lózatának bővítése, az egyesített rendszer csa- jelenti, a beruházási költség mintegy 18 milpadék-és szennyvízelvezetési rendszerének lió 100 ezer euró.

Szűkös költségvetés

A képviselő-testület egységesen elfogadta a működési és 56,6 millió forint felhalmozási
község 2005-ös költségvetését. A költségvetés hiánnyal számol. A működési hiány mérsékcsak akkor áll biztos alapokon, ha a meglévő lésére benyújtja az önkormányzat a műköés a biztos bevételre épít. Ezek szűkösek lesz- désképtelen önkormányzatok pályázatát a
nek az idén, egyrészt az iparűzési adó eltörlé- belügyminiszterhez. A felhalmozási hiány
se, másrészt az állami támogatás csökkenése fedezte a többletbevétel lesz illetve hitel vagy
miatt. A dologi kiadásokra és a köztisztvise- mindkettő. Ha a költségvetés az elfogadott
lők 6 százalékos béremelésre egyáltalán nem változat szerint megvalósul, a falu vagyonfelkaptak forrást az önkormányzatok. Az adó- élés és működési hitel nélkül zárja az évet.
erőképesség számítás „újszerű” szabályozása
Az idén 532 millió 633 ezer forint bevétel21 millió forint szja-t és körülbelül 20 millió lel és 622 millió 133 ezer forint kiadással száforint iparűzési adót vitt el a településtől.
mol az önkormányzat – ismertette Galgóczi
A költségvetés tervezet 32,9 millió forint Mihály polgármester.

Útépítést tervez
az önkormányzat

Ősszel épül
a temető

A belterület útjainak építésére szeretne
A temetőépítés előkészületi munkái sorápályázatot benyújtani az önkormányzat a ban megtörtént a telekmegosztás. Így az önkormegyei területfejlesztési tanácshoz. A Vér- mányzat megkapja a földhivataltól a tulajdoni
völgy utcát 400 méter hosszban tervezik lapot, amit bead az építési hatósági eljáráshoz.
megépíteni, a Bocskai és a Rózsa utcai szaka- Majd ezután várja az építési engedélyt. A jogszát 5 méter szélességben. Jelenleg engedé- erős építési engedély birtokában írhatja a ki
lyezés alatt van a terv. Maximális támogatást az előkészített közbeszerzési eljárást, majd a
kér az önkormányzat. Ha nyer a pályázaton, pályázók közül kiválasztja a kivitelezőt. Ezután
70 százalékos támogatást kap, 30 százalékot – várhatóan az ősszel – elkezdődhet a munka
önerőből kell biztosítani.
– ismertette Galgóczi Mihály polgármester.
Majd kéréssel fordult a lakossághoz: „Kérjük
EBESI HÍRLAP. Ebes község önkormányzata időszaki lapEbes vállalkozói szféráját, segítse adományaija. Főszerkesztő: Császi Erzsébet E-mail: csaszie@freemail.
val, ingyenes szolgáltatásaival a munkát. A
hu A szerkesztőség címe: 4211 Ebes, Széchenyi tér 1. Tel.:
lakosságot kérjük, ajánlja fel személyi jövede52/565-048, fax: 52/565-075. Kiadja: Ebesi Kulturális
Kht. Alapította: Ebes község képviselő-testülete. Felelős
lemadója 1 százalékát a temető megépítésére.
kiadó: Rózsahegyiné Juhász Éva. Nyomdai munkálatok:
A felajánlásokat az Ebes Fejlődéséért AlapítFount Trade Kft.
vány számlájára fogadja az önkormányzat.”

Víziközmű
társulat

Előkészítő bizottságot hoz létre az önkormányzat a víziközmű társulat megszervezésére. Tagjai az önkormányzat
képviselőjéből, szakértőkből állnak valamint minden csatornázásra kerülő utcából
egy lakos képviseli az utcában lakókat.
Ebes lakosságának feladata, hogy határidőre megteremtse a beruházás 10 százalékát
és biztosítsa az építkezésre a telke előtti közterületet. A munkálatok során megépülnek a
csatornák és a telkekre bekerülnek a csonkok.
A telekhatártól 1 méterre bekötött csonkokra
mindenki a saját pénzügyi forrásaiból köti rá
a háza szennyvízvezetékét – ismertette Galgóczi Mihály polgármester. – 2008 december 31-ig mind az 5 településen be kell fejezni
a munkát. Ezzel megóvjuk Ebes környezetét,
védjük a vízbázis és az ivóvizet. S nem utolsósorban jelentősen megnövekszik az ingatlan
vagyon mind az önkormányzat mint a lakosság esetében. Számítunk a lakosság pozitív
hozzáállására. Csatlakozzanak a vízi-közműtársulathoz s biztosítsák a terepet az építkezéshez az utcán. Figyeljenek arra, hogy ne
akadályozza az építkezést szén, építési anyag,
parkoló gépjárművek.

Megnyílnak
a lehetőségek

A Nemzeti Fejlesztési Terv II. ütemének pályázatait 2007 és 2013
között írja ki az Európai Unió. A
2004–2006-os időszakhoz képest
sokkal több, mintegy négyszer anynyi pénz érkezik az országba. Akkor
lehet eldönteni, hogy tud-e élni vele
a falu vagy nem.
Jelenleg több pályázat kedvező
elbírálását is várja az önkormányzat.
Az Európai Unió által kiírt, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumnak beadott településközpont
átépítési pályázatára 78 millió forintot igényelt. Az iskola átépítésére
az Európai Unió Regionális Operatív programjára (ROP) 250 millió
forintot pályázott. A pályázat nyert,
de forráshiány miatt tartaléklistára
került. Majd akkor realizálódik a nyeremény, ha pénzt rendelnek a programhoz. A játszótérre több mint 13
millió forintot nyert az Európai Uniós
csatlakozást elősegítő alap SAPARD
pályázatán, s a Belügyminisztérium
az Európai Unió Önerő Alapjától.
Húsvét után kezdődik az építkezés a
Művelődési Ház udvarán. Járda felújításra is szeretne pályázni a falu,
de jelenleg nincs kiírva rá pályázat.
Bízik a 2007–2013-as uniós pályázatok lehetőségeiben.
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Egykori pedagógusokról
nevezték el a termeket

A képviselő-testület Haja Istvánról és Uzonyi Pálról, az általános iskola egykori tanárairól nevezte el a Széchenyi Ferenc Tájmúzeum képzőművészeti kiállítótermeit. A március 15-i avatóünnepségen Prepuk János önkormányzati képviselő méltatta a néhai
pedagógusokat.
Uzonyi Pál sokat tett a tanyavilágból szerHaja István 1955-től 1990-ig igazán jó
patriarchaként szolgálta a munkahelyét és a veződött új község megteremtéséért. Friss
lakhelyeként választott Ebest. Matematika- diplomásként 1957-ben került a tanyasi iskémia szakos tanárként, iskolaigazgatóként, kolába, melynek igazgatója is volt. Népműmajd helyettes igazgatóként, később helytör- velőként dolgozott, a tanácsban a tanyasi
ténészként dolgozott. Kutatta a község ere- embereket képviselte. Az iskolateremtő erődetét, múltját, szervezte a templomdomb feszítések aktív részeseként dolgozott. Képfeltárását. Kutatási eredményeit az Ebesi Kró- zőművészként díszítőelemeivel nevelési
nika című könyvben dolgozta fel. Monográﬁ- atmoszférát biztosított. Segített kiépíteni és
ája őszinte vallomás az ebesi emberekről. Írt megújítani a nevelési rendszert. 32 évig tanía mezőgazdaságról, a Vörös Csillag Terme- totta a falu lakosainak többségét. Pedagógiai
lőszövetkezetről, az
munkásága túlmutatott a község hatáélénkülő kereskederain. Sikert aratott a
lemről, az egészségbékéscsabai tárlaton
ügyi ellátásról, a
s a megye több teletanácsi rendszerről,
pülésén. Festményei,
az óvodáról, az isszobrai, gyermekverkoláról, a tanyasi
sei végtelen gyermekdiákotthonokról, meés emberszeretetről
lyeknek fő szervezője,
tanúskodnak,
kia pedagógiai munka
csinyességen és golelkes irányítója volt.
noszságon
átsütő
A néprajzi teremben
optimizmussal. Virelhelyezett tárgyak,
tuozitás, gazdag moképek anyaga folyatívumkincs jellemző
matosan bővül, új
és újabb tárgyakkal Bányainé Haja Erzsébet, Uzonyi Pálné, Barthá- rá. Minden szépség
és igazság forrásalesz gazdagabb. Ha né Haja Gabriella az Uzonyi Pál teremben
ként a természetet
továbbra is gyarapodik a gyűjtemény, nem lesz gyökértelen a jelen. ábrázolja. Próbálkozott a társadalmi probMunkájáért a Magyar Tudományos Akadé- lémák emberi megfogalmazásával is. Uzomia Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) nyi Pál kétszeres kiváló dolgozó, a szocialista
jelentős díját, a DAB-díjat kapta.
kultúráért kitüntetettje volt.

Tehetséges, sokoldalú ember volt

– Jó apa volt, sok időt töltött velem –
mondta ifj. Uzonyi Pál, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Germanisztikai Intézet egyetemi oktatója, amikor arra kértem, beszéljen édesapjáról.
– Sokat viccelődött velem és sokat
beszélt az élet dolgairól. Tanított rajzolni,
s gyermekként elvitt a Medgyessy Körbe, ahová több évig jártam. A képzőművészeti főiskolára felvételiztem, de nem
jutottam be, pedig édesapám szívesen
vette volna. Hobbi szinten maradt nálam
a rajzolás. Édesapám művész ember volt,
vitathatatlan volt a tekintélye. Még kicsi
koromban ﬁgyeltem meg, hogy amikor

Elismerten jó
pedagógus volt

Tartalmasan éltünk, édesapám mozgatta
a családi életet. Alapos ember volt. Letanított az óráit, aztán megírta képes, ábrákkal
tűzdelt óravázlatait, majd ellátta a házimunkát. Befűtött, rendbe tette a kertet, vacsorát
főzött és közben rajzolt vagy festett. Egy kavarás, 3 ceruzavonás – érzékeltetet ﬁa, Uzonyi
Márton, az egyik kötőelem nagykereskedelem területi képviselője. – A szenespince
volt a műterme, s fűtés közben faragta szobrait. Rengeteget kirándultunk s ő állandóan
vázlatokat rajzolt az úton. Máskor fényképeket készített s az alapján, otthon dolgozta ki a rajzot. Az ezermesterség veleszületett
képesség volt. Szovjetunióbeli hadifogsága
során cipészkedett s megtanult oroszul, hogy
könnyebbé tegye az életét. Színjátszó csoportban is fellépett. Amikor a faluban építkeztünk, sokmindent a saját keze munkájával
csinált meg. Kőporozott, vasmunkát végzett,
s a melléképületet egyedül építette fel sziszifuszi munkával. Munkájában kiválóan helyt
állt. Elismerten jó pedagógus volt, szakkört
Tudom, hogy utcát is akartak már elnevez- vezetett az iskolában, műveivel rendszeresen
ni a volt férjemről, ezért nem ért újdonság- részt vett a Pedagógusok Őszi Tárlatán.
ként, hogy a múzeumban az ő nevét viseli egy
Sokat gondolkodtunk rajta, hogyan gonterem. A festmények és rajzok mellett a ver- doskodjunk hagyatékáról. Egy része kifoseit is odaadtam a múzeumnak. Tervük van gástalan volt, másik részének rendbe tételét
vele, ki akarják adni – mondta Uzonyi Pálné. magamra vállaltam, lesz, ami elvész, mert
nincs, aki gondozza. Szeretnénk, ha egy sarkot kaphatnának alkotásai állandó kiállításként a múzeumban, hogy minél többen
láthassák. Mindannyian örülünk a Pro Vilfest, mindig fütyörészik. S – gyermekla-díjnak. Nagy dolognak tartjuk, hogy Ebes
ként – azt hittem, hogy ezt így kell csigondolt a tevékenykedő emberre. Olyan
nálni. Kiegyensúlyozott boldog ember
embernek állítottak emléket, aki sokat dolvolt, de hogy később mitől lettek sötétek
gozott a településért. Érzik az ebesiek, hogy
a képei, azt nem tudom. Szeretett beszélsokat kaptak a gazdag, értékes embertől.
getni, jó humora volt, társaságban vitte
a szót. Kreatív volt nyelvileg is, meséket
mondott esténként, amiket ott talált ki
az ágynál. Atyai szigorát is éreztem egyegy meglegyintés formájában. Kamasz
koromban értettem meg, hogy milyen
tehetséges, sokoldalú emberrel élek
együtt és tiszteltem. Tetszik a kiállítás, a
megnyitó ünnepség, melyeket köszönök
azoknak, akik tettek érte.
A kiállítás látogatói

Posztumusz Pro Villa-díj Uzonyi Pálnak

Az önkormányzat művészetpedagógiai
és festőművészi munkássága elismeréséül
Uzonyi Pálnak posztumusz a Pro Villa Ebes
községért kitüntetés arany fokozatát adományozta a március 15-i ünnepségen.
– Meglepett s örömmel töltött el a díj.

Uzonyi Pál: Juhász
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Önzetlenül dolgozik a faluért

Az Ebes és Policka közötti testvérvárosi
kapcsolat önzetlen segítéséért a Pro Villa
Ebes községért díj bronz fokozatát kapta
Nagy Józsefné, nyugalmazott orvosírnok
a március 15-i ünnepségen.

Julika nyolc éve tolmácsolt először Polickán, amikor a képviselő-testület és a futballcsapata a csehországi Polickára látogatott.
Később meghívták a családjával együtt is a
településre s akkor szervezte meg a két település iskolája közötti kapcsolatot. Mára
rendszeressé vált a kapcsolat, kölcsönösen
vendégül látják egymás iskolás gyermekcsoportjait. Tavaly sítáborban voltak az ebesi
gyerekek, nyáron a polickaiak látogattak
Ebesre. Bár fárasztó az utazás, de szívesen
vállalja. Julika minden évben elkíséri az ebesi
gyerekeket Polickára és amikor Ebesre jönnek a csehországi iskolások, végig segíti őket.

Örömmel kalauzolja őket a megyében, kíséri a Hortobágyra, az Aquaparkba. Teszi ezt
azért, mert örömet szerez neki, ha jól érzik
magukat a gyerekek. Saját gyermekei már
felnőttek, egyikük Debrecenben lakik, kettő
Ebesen. Egy hároméves kis unokája van, akit
már elkezdett a saját anyanyelvén tanítani. Ő
még gyermekkorában, a magyar anyanyelvű barátnőjétől tanult magyarul az iskolai
szünidőben. A magyar betűvetést, a verseket a gyermekeivel együtt tanulta meg, amikor iskolások lettek.
Julika tevékeny életet él. A tavasz eljöttével a kertészkedés tölti ki mindennapjait.
Keze munkája nyomán megterem a zöldség és a gyümölcs a családnak. Már szervezi
a következő polickai gyermeküdültetést. Június 19-én indul a busznyi ebesi gyermekkel
Csehországba.
Császi Erzsébet

Életrajzi adatok

Nagy Józsefné
a csehszlovákiai
Dunajska Stredan
született,
majd
Prágába költözött
a család s Julika ott
végezte el az általános iskolát. Az
andrspahi textilipari iskolába járt s
Trutnovban állt munkába. 1969-ben
Magyarországra jött férjhez. Négy
gyermeke született, közülük három
él. 1972 óta magyar állampolgár, 1973
óta Ebesen él, ahová férje munkahelye
miatta költöztek. 1970-ben a debreceni klinikán dolgozott segédápolóként,
1971-től a vasútnál volt számfejtő Debrecenben, s 1982-től 2004-es nyugdíjazásáig orvosírnokként dolgozott
Ebesen.

Ebesi, ebesibb, legebesibb

Remélem, Grétsy László nyelvész profeszszor megbocsátja ezt a furcsa melléknévfokozást, ha véletlenül a kezébe kerül ez
a cikk.
A 2004. március 15-i ünnepségen átadott
Pro Villa Ebesért kitüntetések kapcsán jutott
az eszembe a fenti szójáték. Eszerint ebesi az,
aki csak él, van, lakik Ebesen. Mindegy neki,
ha esik vagy fúj, hogy merről fúj a szél, hogy
hétköznap van vagy ünnep, ő egyszerűen csak
ebesi.
Aki ebesibb, már tud örülni annak, ha
tavaszodik és lehet szépíteni a környezetet,

virágot ültetni, hogy tetszetős legyen a falu
központja, hogy a felújított Ady Endre úti
épületben múzeuma lesz a falunak, s szép lett
Művelődési Ház, hogy javul a közbiztonság,
hogy csatorna lesz éveken belül a faluban,
hogy új utak létesülnek, s hogy… sorolhatnánk még, de ez talán elég egyelőre.
Végül az ebesibbnél is ebesibb, azaz legebesibb az, aki mindazt, amit a második kategóriába felsoroltam a teljesség igénye nélkül,
nemcsak örömmel, s büszkén nyugtázza,
hanem hangot is ad annak Ebesen kívül is, ha
kell megvédi vagy közhírré teszi fórumokon,
ahol esetleg lekicsinylik azokat, vagy netán

mások indokolatlan vagy indokolt „hencegése” kiváltja belőle: nekünk is van mivel dicskednünk! Mindezt persze nem visszatetsző
módon teszi, hanem érvelve, határozottan,
elismerés kiváltására törekedve.
Úgy gondolom, a község lakosságának
zöme a közép-és felsőfok kategóriájába tartozik. Aki úgy érzi, hogy ő „csak” ebesi még,
törekedni fog a többség nyomására, példájára feljebb kerülni legalább a középfokú minősítést elnyerni, s a saját maga által kiállított
bizonyítványba beírhatja: „Felsőbb osztályba
léphet.” S ez az önminősítés a legértékesebb.
Huszovics Péterné

Megkérdeztük: Mi a véleménye az önkormányzat munkájáról?
Meg vagyok velük elégedve,
sokat tettek a faluért. Szép a Széchenyi park, tiszták az utcák. A Művelődési Ház kicsi ekkora falunak,
bővíteni kellett volna. A sport
terén is lenne mit fejleszteni. Legalább 80 ﬁatal focizik, rendbe kellene hozni a sportpályát, meg
lehetne csinálni a salak- vagy a
füves pályát. Jó lenne teremfoci
meccseket játszani, ha lenne hozzá terem. Jelenleg Debrecenbe járunk teremfocizni és keményen
ﬁzetünk érte. Népszerű lenne egy
konditerem is, ahol férﬁak és nők
egyaránt szívesen edzenének.

Nincs a faluban gyermek tömegsport egyesület, ezért Debrecenbe kell behordani a kicsiket.
A lakosságot sokkal jobban be kellene vonni a képviselő-testület
terveibe. Több falugyűlést kellene tartani és a képviselőknek fogadóórákat. Nem elküldeni kell a
tanárokat, hanem szolgálni a minőségibb oktatást. Nagyon kevés
program van a Művelődési Házban, több lehetőséget kellene adni az embereknek a művelődésre.
Várjuk a csatornázást, de addig fel
kellene tölteni kaviccsal az Ifjúság
utcát, mert nagyon nagy a sár.

Meg vagyok elégedve, amióta
Galgóczi Mihály a polgármester. Jól
vezeti a falut. Hallom, hogy épül a
temető, s szeretném, ha mihamarabb kész lenne. Most már a csatorna is megoldható lesz s utána az
utak. Az utakra nem panaszkodik
az ember faluhelyen, majd megcsinálják, ahogy telik rá. A fogászattal kapcsolatban az a véleményem,
hogy kevés a fogorvos. Nem dicsekedhet a falu a munkahelyek számával, de aki akar, az talál munkát
itt vagy máshol. Az a baj, hogy
sokan nem dolgoznak minimálbérért, inkább várják a segélyt.

Jól dolgozik az önkormányzat.
Az a baj, hogy hiába eladta a drága földet a Rubbermaidnek és a
Kerekes Kft.-nek, alig alkalmaznak ebesieket. Adómentességet
kaptak 10 évre, és ennek fejében tíz évig az ebesieknek kellene munkalehetőséget biztosítani.
Hallom, hogy 2-3 hónapra felveszik a helybeli ﬁatalokat és aztán
elküldik őket arra hivatkozva,
hogy sokan vannak. Közben alkalmaznak másokat a környékről.
Pedig helyben is van szakképzett
munkaerő, ha meg nincs, próbáljanak nekik képesítést adni.

Segítőkész az önkormányzat, dinamikusan fejlődik a falu. Öt gyermekes családként önkormányzati
telket vettünk, megkaptuk az
első lakáshoz jutók támogatását.
Hiányolom, hogy a gyerekeknek
nincs elég játszási lehetőség a faluban. Vasárnaponként egész napos
elfoglaltságot, ismerkedési lehetőséget kellene biztosítani a kisgyermekes családoknak, játékokat,
vetélkedőket rendezni a Művelődési Házban. S nyisson meg újra
bölcsőde, hogy az anyukák tanulhassanak a gyes alatt. S több sportolási lehetőség kellene a nőknek.

Szatmári Tibor
vállalkozó

Szabó Jenő
BM dolgozó

Szentesi János
nyugdíjas

Szentesi Jánosné
nyugdíjas

Csorvási Jánosné
gyeses anyuka
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Egymillió forinttal járult hozzá

Tavaly egy új, úgynevezett gépjárműfecskendőt szerzett be a hajdúszoboszlói tűzoltóság. A 90 millió forint értékű Renault
Saurus árának önrészét, azaz 20 százalékát, tehát 18 millió forintot a hajdúszoboszlói önkormányzat ﬁzetett, melyhez 1
millió forinttal hozzájárult az ebesi önkormányzat.

– Öt tűzoltójárműve van a szoboszlói
tűzoltóságnak, közülük a legﬁatalabb több
mint 10 éves, a legidősebb a 30-hoz közelít
– ismertette Nagy Imre, a Hajdúszoboszló
Hivatásos és Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka. A tűzoltó alezredes elmondta, a 2003–
2006 között a Belügyminisztérium által kiírt
pályázaton gépjármű fecskendő beszerzésére nyert pénzből és az ebesi önkormányzat 1 millió forintos hozzájárulásából
vásárolták a járművet. – Köszönjük a támo- Az új járművel 4-5 perccel hamarabb lehet
gatást – tette hozzá. Megtudtuk, december kiérni Ebesre, mint az IFA-val
Fotó: Magánarchívum
közepétől használják a gépjármű fecskendőt, Hajdúszoboszlón s környékén oltottak
vele s az ebesi kazaltűznél is azt vetették be. tartozik a berendezéséhez a tűzoltás azonA Renault-nak az IFA-val szembeni előnye, nali kezdéséhez. Emellett a legkorszerűbb
hogy a riasztástól számítva 10 percen belül feszítő, vágó berendezések a gépjármű balEbesre érnek vele, ami 4-5 perc nyeresé- esetekhez, a legmodernebb légzőkészüget jelent. Ismertette, a gépjármű 4000 liter lékek s a tűzoltáshoz használatos egyéb
vizet és habképző anyagot szállít, egy két- eszközök. A járműben 6 ember szállításálépcsős szivattyú és két gyors beavatkozó ra van hely.

Új hulladékgyűjtő szigetek

2004. júniusában három gyűjtőszigetet
létesített az önkormányat a válogatott hulladék elhelyezésére. A konténereket Szoboszlói utcán, a Kossuth utca és a Rákóczi utca
sarkán, valamint a Piac belső oldalán helyezte el a községgondnokság.
A 2004-ben elszállított hulladék mennyiségéről Lévai Zsuzsanna, az A.K.S.D. Ügyfélszolgálati Divízió vezetője és Juhász Judit
ügyintéző állítottak össze táblázatot.
Az önkormányzat és az A. K. S. D. Kft.
újabb három szigetet telepít az idén a községbe. A Községgondnokság burkolja a sziget
helyét és kihelyezi az edényeket. A konténereket az Ady Endre utca végére (a vízműtelep

Szabóné nyerte
a munkaügyi pert

A napköziotthonos óvoda volt vezetője,
Szabó Sándorné megnyerte az önkormányzat ellen indított munkaügyi pert. A Munkaügyi Bíróság súlyos eljárási hibát fedezett
fel az önkormányzati vizsgálat lefolytatása
során. Hiba volt, hogy a jegyző járt el vizsgálóbiztosként, aki nem volt jogosult rá.
Szabóné nem a munkába való visszahelyezését kérte, hanem az elmaradt bére és juttatásai kiﬁzetését. Így az önkormányzatnak
7 millió 400 ezer forintot kell kiﬁzetni a közterhekkel együtt. A polgármesteri hivatal
felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Legfelsőbb Bírósághoz a jogerős bírósági ítélet ellen, amit szakértők bevonásával fontolgat.
Emellett másik ügyvédet bízott meg az ügygyel és vizsgálja, hogy kezdeményezzen-e
kártérítést az először megbízott ügyvéddel
szemben. Ugyanis nem biztos, hogy kellő alapossággal járt el az ügyben.
Szabó Sándorné nyert a munkaügyi perben, de büntető vonatkozásban bűnösnek
találta hűtlen kezelés vonatkozásában első
fokon a Hajdúszoboszlói Városi Bíróság. Szabóné megfellebbezte az ítéletet. A büntető
bíróság másodfokon tárgyalja az ügyet, a jogerős ítélet ezután születik.

Segített a jelző

Új jelzőrendszerrel működik a házi segítségnyújtási szolgálat március 16-tól. 24 idős
ember kapta meg az újdonságképpen mobiltelefonként működő segélyhívó készüléket,
mely nem csak a lakásban, hanem akár az
udvaron, akár másik településen is működtethető. A készülékeket idős, egyedülálló emberek, illetve idős, beteg házaspárok használják.
A rendszer már az első éjszakán hasznosnak
bizonyult. A beteg hívására házhoz ment a
Gondozási Központ munkatársa és segítséelé), a Kossuth utca végére (a gáz-nyomás- get nyújtott az egyedülálló idős embernek –
csökkentő telep elé) és a Rákóczi utcán az tudtuk meg Erdei Andrásnétól, a Gondozási
egykori tejcsarnok helyére telepítik – ismer- Központ vezetőjétől. A rendszert társulásban
tetette Girgás Béla, a Községgondnokság működteti Hajdúszoboszló, Ebes, Nagyhegyes és Hajdúszovát önkormányzata.
ügyvezetője.
2004
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen:

Papír (kg) PET (kg) Üveg (kg)
908
304
157
812
304
197
828
240
96
544
264
89
416
232
67
264
176
66
236
204
67
4008
1724
739

Tálalókonyha lesz

Költségeinek csökkentésére az önkormányzat megszünteti az iskolai főzőkonyhát és tálalókonyhaként üzemelteti. Az Arany Oroszlán
Rt. veszi át a gyermekétkeztetést. Nem tervez
nagy átalakítást Ökrös Józsefné, a Rt. vezérigazgatója. Több főzőeszközt, új tálcákat vásárol, az iskolában tálcacsúsztatót készíttet. A
szakhatóságok (ÁNTSZ, TIGÁZ stb.) engedélyeitől függően kezdik el a tálalókonyhai étkeztetést. 350 gyermekre főznek majd. Tervezik a
dolgozói létszám bővítését, az iskolai konyhából vesznek át dolgozókat. Érckövi Katalintól,
az iskola igazgatójától megtudtuk, a konyhai
dolgozók megkapták felmondásukat, de saját
elhatározásukból tovább dolgoznak a tálalókonyhai étkeztetés kezdetéig. Bérüket utólag
elszámolja az önkormányzat.

Gyermeki örömök a jégpályán

Fotó: Rózsahegyiné Juhász Éva
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Mi kell az elvetett
magnak?
Amikor gyermekeim óvodások voltak, elvégeztek egy izgalmas kísérletet. Cserépbe
babot ültettek. Az egyiket nem öntözték és
szegényt még szekrénybe is zárták, távol minden világosságtól. A másikat az ablakba tették,
közel a nap fényéhez és szorgalmasan öntözték. Nem nehéz kitalálni, hogy mi lett az eredmény. A szekrényben elzárt, elvetett maggal
nem történt semmi, míg az ablakban idővel
csoda történt: növény, új élet lett belőle.
Mi, emberek hasonlítunk az elvetett maghoz. Ahhoz, hogy életünk legyen, kell a világosság, kell az éltető reménység. Milyen
rossz annak, aki el van zárva mindezektől,
akinek életét nem gazdagítja a hit áldása, az
Istenben való remény, az igaz, tiszta, önzetlen szeretet.
Húsvét, a feltámadás ünnepe arról üzen,
hogy megadja az embernek az Életet. Ad igaz
világosságot, el nem múló reményt. Kinyitja a
„szekrényajtót”, hogy minden elzárt sötétségtől félő, szenvedő lélekhez jusson világosság,
békesség, öröm. Ennek meghallására és befogadására hívogatunk az ünnepi alkalmakra a
református templomba.
Szeretettel:
Bukáné Zakar Zsuzsa
lelkipásztor
Március 25.: nagypénteki passió istentisztelet. Március 27.: húsvét vasárnapi istentisztelet
úrvacsorával. Március 28.: húsvét hétfői istentisztelet. Alkalmaink 9.45-kor kezdődnek.

2005. március

Feltámadott
Az írások úgy beszélnek Jézus feltámadásáról, hogy amint megmondotta, feltámadott.
Előre lehetett várni, csakhogy összeomlott
minden az apostolok és a követőik szívében
nagypénteken. A drámai események fájdalma mindent maga alá gyűrt és nem derengett lelkükben a húsvéti hajnal.
Amikor feltámadt az Üdvözítő, találkozott az emmanuszi tanítványokkal, akik nem
adtak hitelt az asszonyok tanúságtevésének,
hogy látták az Urat. Jézus ﬁgyelmezteti őket:
hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe? Nem
ismerik fel, de marasztalják. Marad és megtöri a kenyeret, megnyílik a lelki szemük. Megkapták a feltámadottba vetett hitet.
Hol vagy én szerelmes Jézusom, hol talállak téged kegyes megváltóm? Rádtalálunk a
hitben, az Oltáriszentségben, az igében az
együtt imádkozók közösségében, csak keresni kell, Vele indulni és akkor haza találunk.
Jézus feltámadása ezért megnyugtató számunkra, hogy hazaérhetünk, oda, ahol van
hely számunkra, nem leszünk útban senkinek, ahol mindent tudnak rólunk és mégis várnak. Ezt üzenem az ebesi embereknek
nemcsak híveimnek, hogy ne várjanak hiába bennünket.
Orosz Lőrinc plébános
Március 25., nagypéntek: 17 órakor keresztút végzése, passió olvasás, hódolat a szent kereszt előtt és áldoztatás. Március 28., húsvét
vasárnap 11.30-kor ünnepi szentmise és ételszentelés.

Tavaly születtek Két éve érkeztek

Hunyadi u.
Gyöngyösi
Julianna
92/A
Nagy Vivien
jan. 7.
Nap Hajnalka Kölcsey u. 16.
Oláh Benedek István jan.22. Kalapos Edit
Tavasz u. 1.
Kiss Csenge
febr. 2. Nánási Mónika Fő u. 83.
Veress Imre
febr. 4. Erdős Enikő
Bartók Béla u. 1.
Pintyák Vivien
febr. 16. Bagosi Ildikó Szent I. u. 20.
Páll Balázs
febr. 24. Kondor Gabriella Kossuth u. 81.
Jenei Dóra Zita
márc. 17. Mezei Tünde
Kossuth u. 90.
H. Viktória
márc. 25.
Erdei Zsolt Balázs
ápr. 12. Szabó Magdolna Béke u. 26.
Farkas Gergő András ápr. 17. Keserű Erzsébet Gázláng u. 23.
Árva Martina
ápr. 20. Tőzsér Judit
Ady E. u. 7.
Császár Bence
máj. 1 Jertyity Tímea Petőﬁ u. 40.
Szakács
Vincze Vanda
máj. 6.
Kossuth u. 29/A
Gabriella
Szűcs Krisztina
máj. 15. Földi Katalin Liszt F. u. 13.
Kun Alexander
máj. 25. Erdős Beatrix Bocskai u. 27.
Balla Kristóf
jún. 13. Balla Judit Tünde Nyugati u. 11.
Balla Krisztián
jún. 13. Balla Judit Tünde Nyugati u. 11.
Koós Andrea
jún. 11. Deák Erzsébet Tóth Á. u. 63.
G. Gábor
jún. 25.
Pócsi Zoé
júl. 3.
Fábián Éva
Petőﬁ u. 5.
Győrﬁ Róza
Szabó Dávid
júl. 4.
Vadas u. 6.
Mónika
Varga Tímea
júl. 6.
Hamza Ágnes Hunyadi u. 58.
Dr. Artemjeva
Misák Alexandra
júl. 8.
Bocskai u. 57.
Olena
Az újszülöttek névsorát következő számunkban folytatjuk.
Polgár Tíria Tifani

jan. 3.

Húsvéti
meghajlás

Vasárnap reggeli istentiszteletünk állandó
imája: „Jertek, minden hívek, hajoljunk meg
Krisztus feltámadásának…” Ez a meghajlás
sok mindent magába foglal.
Kifejezi a felismerést és elismerést. Ezt
mondja: „Igen Uram, ez nagyszerű volt!
Nem szégyelljük bevallani, hogy ámulattal
tekintünk Rád és arra, amit tettél.” A liturgia ezt így fejezi ki: „…a te szent feltámadásodat dicsőítjük.”
Mi emberek sokszor nagyra vagyunk saját
alkotásainkkal: az egész Földet behálózó információs rendszerekkel, hihetetlen gyorsaságú rakétáinkkal, de be kell vallanunk, hogy
amit Krisztus tett, az csodálatosabb valamennyinél. Ne szégyelljünk csodálkozni és
félni: itt valóban félelmetes, megrendítő eseményről van szó. Fogjuk fel végre! És hajoljunk meg. Ez az öröm és a hála kifejezése is.
Egy 19 éves ﬁatalember így imádkozott: „Köszönjük, hogy feltámadásod nem ért véget
azzal, hogy te feltámadtál!” Az ünnep lényegére tapintott, mert Húsvétkor nem csak
Krisztus feltámadását köszöntjük, hanem a
magunkét is”.
Testvérek! Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Testvérek! Mindnyájan feltámadunk!
Valóban feltámadunk!
Oláh Miklós
görögkatolikus főesperes
Március 28., húsvét hétfő: 11.30-kor görög
liturgia a katolikus templomban.

Jótékonysági bál

Tavaszváró Jótékonysági bált re deztek
az óvodai dolgozók és a szülői szervezet az
Arany Oroszlánban. A műsorban felléptek az
egykori, ma tánccsoportokban táncoló óvodások, játszott az Ebesi Citerazenekar. Az óvoda
dolgozói 100 szeletes, háromemeletes tortával járultak hozzá a bálhoz. A jó hangulatú
estén táncversenyt rendeztek. Az óvodavezetőtől megtudtuk, a bál 110 ezer forintos
nettó bevételéből kiegészítőket vásárolnak
ahhoz a KRESZ-pályához és homokozóhoz,
amit a 2003-as kerti parti bevételéből építettek. Most rollereket, gördeszkát és homokozójátékokat vesznek. S építenek még egy
homokozót, melyet farönkökkel vesznek
körül. – Köszönöm a szülőket, hogy megtisztelték a bált részvételükkel, süteményeket
hoztak, tombola tárgyakat és pénzbeli támogatást ajánlottak fel – fejezte ki köszönetét
Czeglédiné Herczeg Ildikó, óvodavezető.

Az ázsiai áldozatoknak

Összeállította: Heidumné Szarka Veronika

Az ázsiai szökőár áldozatainak megsegítésére ajánlotta fel az Arany János Általános
Iskola a január 28-i újévi koncert 32 400 forintos bevételét. Szintén a szökőár túlélői kapták a papírgyűjtésből befolyt 9700 forintot és
az iskolai dolgozók felajánlásából összegyűlt
25 500 forintot. Összesen 67 600 forintot
utalt át az iskola a Baptista Szeretetszolgálat
számlájára.
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Hamarosan nyereséges lesz
a Kerekes Kft.

Novemberben nyitotta meg kapuit Ebesen
a Kerekes Szállítási és Kereskedelmi Kft.
24 ezer négyzetméteres raktárépületben
és 4 ezer négyzetméteres áruházban szolgálja ki a kereskedőket és a lakosságot.

– Élelmiszeráru és vegyiáru nagykereskedéssel foglalkozunk 1992 óta. A Privát üzletlánc magán boltjainak megrendeléseit
gyűjtöttük össze és beszereztük a kért árut. Hat megyébe szállítják a logisztikai központMegszerveztük akcióikat, újságokat adunk ki ból az élelmiszert
Fotó: Rózsahegyiné Juhász Éva
– mondta Novák Zsolt ügyvezető igazgató. –
A debreceni Diószegi úton volt a telepünk, hónapon belül előhűtött baromﬁval és zöldde ott nem lehetett nagy hatékonysággal séggel, gyümölccsel is bővül kínálatuk.
dolgozni. Csökkenteni akartuk költségeinIsmertette, 320 dolgozót foglalkoztat
ket és jól kihasználható, gazdaságos épület- cégük, közülük 36 ebesit. Üzleti eredmében akartunk üzemelni. Ebest választottuk nyük egyelőre mínusszal zárul, számításaaz építkezésre, mert a település jó földrajzi ik szerint április-májusra érik el a remélt
elhelyezkedésű s az önkormányzat lehetővé látogatottságot. Előnyük más áruházakkal
tette, hogy optimálisan végezzük munkán- szemben, hogy számos eladó szolgálja ki a
kat valamint dolgozókat is tudtunk toboroz- vásárlókat.
A szállítási (logisztikai) központban befoni a faluból.
Megtudtuk, 7000 árucikket tart a Forrás gadják a kamionokkal érkező árut és négy
raktáráruház. Az ügyvezető elmondta, Ebes raktárrészben elkülönítve tárolják. Majd ren120 kilométeres körzetéből szállítja tőlük a delés alapján előkészítik a dolgozók az élelmegrendelt árut 460 Privát üzlet képviselő- miszert és 23 kocsival 24 óra alatt kiszállítják
je. Március elejei beszélgetésünkkor száraz-, a140-150 boltba.
hentes-, tej- és előhűtött mirelit termékeket
A Forrás raktáráruházat és logisztikai közértékesítettek, s az ügyvezető jelezte, hogy pontot többmilliárd forintos saját forrásból
néhány nap múlva nyit benzinkútjuk és 1-2 és banki támogatással építette meg a Kft.

Nyugat-európai és arab piacra
Két nagy tanulsága van számomra a gazdatüntetésnek. Ha valamit el akarunk érni,
akkor össze kell fogni és reális síkon hangot kell adni elképzeléseinknek és elhatározásunkat végig képviseltetni. S nagyon
meg kell fontolni a beruházásainkat, nem
szabad túlzottan elrugaszkodni lehetőségeinktől – mondta Uzonyi András, a két
évvel ezelőtt alakult az Ebesi Agro Gabonatermeltető és Értékesítő Szövetkezet elnöke, akit a szövetkezet eredményeiről
kérdeztünk.

– Búza és kukorica termelésére szól a „jogosítványunk. 2003-ban 118 százalékban teljesítettük gabona forgalmazásunkat. 1400
tonna termett búzából, 2700 tonna kukoricából. A búza tonnáját 2600-2800 forintért, a
kukoricáét 2300-2400 forintért adtuk el. Az
Ebesi Mezőgazdasági Szövetkezet raktárában tároltuk a terményt és azon keresztül
értékesítettük. Az étkezési minőségű búzát
nagykereskedelmi állattartás és a malmi felhasználás céljára vásárolták meg tőlünk. A
kukoricát belföldi állattenyésztőknek, valamint exportálással foglalkozó cégnek értékesítettük. A cég dunai kikötőkbe szállítot, ami
nyugat-európai és arab piacot feltételez.
– Tavaly akadt nehézségük a termény eladásával?
– Már májustól arról szóltak a hírek, hogy
komoly raktározási és értékesítési gondokra
lehet számítani. Kínálati piac alakult ki, mely

meghatározta az eladási árat. Nem vártunk
a közraktározásra, s az intervenciós csatorna felé minimális készletet ajánlottunk fel.
Addigi a partnereinknek adtuk el terményünket. Búzából 2000 tonna, kukoricából
4100 tonna termett s mindet értékesítettük.
A kukorica tonnáját 19000-21000 forintért,
a búzáét 22000 forintért adtuk el. Hiába termett több gabonánk, nem sokkal több pénzt
kaptunk érte, mint a két évvel ezelőtti kevesebb termésért.
– Gyarapodott a szövetkezet?
– Az eddig 40 tag helyett 44-re nőtt a létszám. Kettő jogi személy, az egyik az Ebesi
Mezőgazdasági Szövetkezet. A növekedéssel nagyobb lett a földterület, már 1100 hektáron gazdálkodunk.
– Hogyan juthatnak hozzá uniós támogatásokhoz?
– Az unió azokat a szövetkezeket támogatja, amelyeknek 1 millió euró az éves forgalmuk. Ez csak akkor valósítható meg, ha
háromszor ekkora földterületen gazdálkodunk. Ki kell lépni a más településre, öszsze kell fogni valamelyik a hasonló termelői
csoporttal vagy nem kapunk árbevétel alapú
támogatást. De nem tudjuk, hogyan viszonyul ehhez a tagságunk. S hogyan a társult
szövetkeztek? Bekebelezi-e a kicsi a nagyot
vagy fennáll-e az egyenlőség elve? Nagy a
bizonytalanság. 2006-ra kell egyesülni. A
vezetőségi gyűlésen jutunk elhatározásra.
Császi Erzsébet

Hírek

Május 1-jei avatás, ünnepség
Május 1-jén 9 órakor avatja az önkormányzat a felújított
orvosi rendelőt. 10.30-kor az Ebesi Gondozási Központ 20
éves évfordulójának ünnepségét tartja a központ. A programokra a Falunapon kerül sor. A részletekről az Ebesi Kulturális Kht. tájékoztatja a lakosságot.
Őriznek, ﬁgyelnek
Az öt éve megalakult Ebesi Polgárőr Egyesületnek is
köszönhető, hogy stagnál az ismertté vált bűncselekmények száma a településen. Tavaly több mint 1500 órát
töltöttek az egyesület tagjai őrző, ﬁgyelő és járőrszolgálatban. Az egyesület 21 tagjának továbbképzést tartottak.
Az önkormányzattól 400 ezer forintot kapott az egyesület
tavaly működési költségeihez, melyhez magán-, illetve
jogi személyek 90 ezer forinttal járultak hozzá. Az egyesület várja az új tagok jelentkezését.
Óvodai beíratás
Április 21-én, csütörtökön és 22-én, pénteken lehet előjegyeztetni az óvodába azokat a gyerekeket, akik 2005.
december 31-ig betöltik a 3. életévüket.
Elsősök beíratása
Az Arany János általános iskolába április 18-án, hétfőn
és április 19-én kedden, 8–17 óráig lehet beíratni az első
osztályos tanulókat.
Országos versenyen
Az országos Zrínyi matematika versenyen a 4. a osztályos
Lőrincz Ábel a 6. helyezést érte el. A tanuló felkészítő tanára Zelizi Mária. Ilyen szép eredmény még nem született
az iskolában. Az országos történelmi tanulmányi verseny
megyei fordulójában Deák Zoltán 7. a osztályos tanuló 20.
helyezést ért el. Felkészítő tanára Tálas Enikő.
Véradás
2005. június 24-én, pénteken 8–14 óráig, szeptember
22-én, csütörtökön 8–15 óráig, december 22-én, csütörtökön 8–15 óráig véradás lesz a Művelődési Házban, a
Kossuth u. 32–34. szám alatt.
Szemészeti vizsgálat
Gyermekeknek tartanak ingyenes szemészeti vizsgálatot
a megyei kórház munkatársai a következő időpontokban:
április 18., hétfő, iskola; 19., kedd, iskola; 20., szerda, iskola; 21., csütörtök, Egészségház; 22., péntek, Egészségház;
25., hétfő, óvoda; 27., szerda, óvoda. A vizsgálatot a Kenézy kórház munkatársai végzik naponta 9.00–11.30 óráig.
Rákszűrés
2005. április 21-én, csütörtökön 12–15 óráig a fogászati
rendelő emeletén rákszűrés lesz. A rendelésen megjelenők hozzák magukkal a TAJ-számukat!

Felkészüléstől a célig!

Mit sem törődve hideggel, hóval, latyakkal
labdarúgóink, már januártól elkezdték a felkészülést a tavaszi bajnoki idényre. A felnőttek 24
fővel, hazai és idegenbeli edzőmérkőzésekkel
alapoztak, melyet a Sportházban lévő edzésekkel tarkítottak. A ﬁúk és a mestereik alkalmazkodnak a körülményekhez és a lehetőségekhez,
bár néhány apró segítséget szívesen fogadnának a Sportház felszerelését illetően. Focistáink célja a megyei bajnokságban való helytállás,
amely megfelelő csapatépítéssel és a tehetséges, lelkes ﬁatalok beépítésével párosul.
Szántóné Hancsárik Judit
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Testi sértés, lopás

2004-ben Ebesen az ismertté vált bűncse- fogyasztott. 16-án a hajnali órákban ismelekmények száma 22,6 százalékkal emelke- retlen személy a Kossuth utca 6. szám alatdett (53-ról 65-re). Az év első, illetve utolsó ti autóbuszváró üvegezett oldalfalait betörte.
negyedévében növekedés, míg évközben 16-án délután három személy a Kovács tanya
stagnálás volt tapasztalható és a közleke- melletti erdősávból 13 db akácfát kivágott
dési bűncselekményeket kivéve, valameny- és eltulajdonított. 21-én ismeretlen személy
nyi kategóriában növekedés történt.
a József Attila utca egyik lakásának udvarán
kenelben tartott berni pásztorkutyát a fején
Az egyes kategóriáklégfegyverrel megsebesítette, valamint megban meghatározó bűnmérgezte, melynek következtében az állat
cselekményeket kiemelve
elpusztult. Február 3-án délután egy ﬁatala közúti jármű ittas vezekorú személy kezében egy jégdarabbal megtése bűncselekmények
fenyegetett egy gyermekkorú személyt, hogy
csökkenése (6-ról 1-re)
amennyiben nem vetkőzik le, bántalmazni
és a garázdaságok stagfogja. 3-án az éjszakai órákban az Alkotmány
utcán egy férﬁt bántalmazott ismeretlen szenálása (3-3) mellett a
mély egy faléccel. 24-én éjszaka ismeretlen
szándékos testi sértések
(2-ről 3-ra) és a vagyon
személy a Kossuth utcán leállított és lezárt
személygépkocsit a jobb első ajtó gumigédeelleni bűncselekmények Gali Sándor
rének kifeszítésével kinyitotta és abból rádi(33-ról 45-re) száma
növekedett. A vagyon elleni bűncselekmé- ósmagnót, hangfalat, valamint üzemanyagot
nyeken belül számarányukat tekintve meg- tulajdonított el. 28-án a hajnali órákban ismehatározó volt a lopás, melynek száma 18-ról retlen személy a Horváth tanyán lévő sertés35-re emelkedett, míg a betöréses lopások szá- telepen tárolt szalma, illetve kukoricacsutka
kazlakat felgyújtotta. Március 4-én a délelőtma 10-ről 2-re csökkent.
Az újév szűk első negyedévében a bűncse- ti órákban a Polgármesteri Hivatal udvarán
lekmények száma az előző évhez hasonlóan leállított személygépkocsi teljes jobb oldalát
alakult. 2005 március 17-ig 13 bűncselek- ismeretlen személy megrongálta. 7-én egy
mény történt a településen, 1 garázdaság, 4 személy a Kerekes Kft. raktárából különbölopás, 4 rongálás, 1 testi sértés, 1 ittas veze- ző piperecikkeket és öngyújtókat tulajdonítés, 1 állatkínzás és 1 szemérem elleni erő- tott el. 14-én az esti órákban egy személy a
szak, melyek az alábbiak voltak:
Rákóczi utca egyik lakása elől eltulajdonított
Január 3-án az éjszakai órákban ismeretlen egy kerékpárt.
személy felgyújtotta a Szepes tanyán lévő 400
Aki a fenti bűncselekményekkel kapcsodb szalmabálát. 6-án a késő délutáni órákban latban bármilyen információval rendelkezik,
az Ady Endre utcán előzetes szóváltást köve- hívja – akár nevének és személyének elhallgatően egy személyt tettleg bántalmaztak.13-án tásával – a rendőrkapitányságot az 558-510
délután egy személy a Széchenyi utcán úgy vagy a 107 segélyhívó telefonszámon, illetve
vett részt gépjárművével a közúti forgalomban, keresse a helyi körzeti megbízottakat.
hogy a vezetés megkezdése előtt szeszesitalt
Gali Sándor rendőr őrnagy

2005. március

Olvasói levél
Együtt többet, jobbat

Két évvel ezelőtt választottuk lakhelyül
Ebes községet. Megtapasztaltuk az embereknek a településért és egymásért érzett felelősségét, az összetartozást. Segítőkésznek
és ismertük meg az önkormányzat munkáját. Készülünk a szennyvízcsatorna építésére,
örömmel láttuk a múzeum megnyitását, kultúrház megújulását. Az Ebesi Hírlapot olvasva
megismerkedhettünk a község számos gondjával, eredményével. Az eddig megjelent cikkek segítő, jobbító szándékúak voltak. Két
falugyűlésen is részt vehettem, ami szintén
sok információval látott el. Elgondolkodtató
volt a 2005. januári számban megjelent „Nem
a javaslatra” cikk, mely, ha áttételesen is, de
igyekszik megkérdőjelezni a polgármesternek
a falunapon elmondott javaslat előkészítésével
kapcsolatban végzett szakmai munkáját és a
történésnek kizárólag politikai felhangot, adni.
A „Válasz az MSZP” helyi szervezetének” cikk
még ennél is tovább megy. Demagóg, kioktató hangvételével a múlt történéseiért a most
itt élőket politikai alapon minősíti és felelőst
keres. Lehet, hogy nem is a hivatkozott cikkre reagál mivel az nem szembenállást, hanem
a fejlődés érdekében az együttgondolkodást
és a toleranciát sugallja. Az iskolával kapcsolatban nem a lap 3. oldalán megjelent szakértői véleménnyel vitatkozik (talán azzal nem
tud?), hanem ismét politikai kérdést csinál
egy szakmai kérdésből, pártpolitikai alapon
értékel. Talán már kampányol? Úgy gondolom, hogy a tettek, az egymás iránti tolerancia, az együttgondolkodás hatékony eszköze
a település fejlődése elősegítésének. Jó példa
volt erre a nemzeti ünnep, ahol jó érzés volt
hallani, hogy az ünnepi beszéd a község fejlődéséről, a kultúráról, a jövőről szól.
Úgy éreztem, hogy ez egy közösség, aki
együtt akar többet, jobbat saját maga, a gyermekei és a település számára.
Erdős Károly
Kedves Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat szükség szerint rövidítHajdúszoboszlón zajlanak a diákolimpia 4. korcsoport nagypályán fognak szerepel- se. Szerkesztőségünk nem feltétlenül ért egyet
körzeti versenyei. Iskolánk eredményei :
ni március végén.
a megjelent levelek tartalmával.
Kosárlabda: 4. korcsoportos ﬁú és lány
Kézilabda: Március 16-án a 3. korcsoportcsapat egyaránt 4.helyezést ért el. 9 iskola ban 1 ﬁú és 1 lány csapat szerepelt. Mindkét
részvételével.
csapat 3. helyezést ért el.
Labdarúgás: Iskolánk 4 korcsoportban is
Pávai labdarúgó kupa:
érdekelt: 1. korcsoport 3. és 4. hely két forAz elmúlt két évben első helyet szerezték
duló után; 2. korcsoport két 1. hely, ha az meg a 8. osztályosok e rendezvényen. Ebben
utolsó fordulót is megnyerik megyei döntőbe az évben veretlenül lettek a gyerekek másodiA Fő utcán
kerülnek; 3. korcsoport két második és egy kok. Dicséretes eredmény kilenc csapatból.
3. hely, utolsó fordulóban még javíthatnak;
Székely Gyula
a Vas-műszaki boltban

Gyermek sporteredmények

Kibővült
szolgáltatás!!!

Foci kupa, autóverseny

Tavaly nagy érdeklődést váltott ki az amatőr csapata. Szervezni fogunk több alkalommal
foci kupa sorozat úgy a ﬁatalabb mint az idő- kerékpártúrát is. Az időpontok kitűzése, és
sebb korosztálynál. 2005-ben két csoportban az úti célok még egyeztetés alatt állnak. Az
indítjuk el a sorozatot. A gyerek csoportnál 18 Ebesi Autó-Motor Sportegyesület 2004-ben
év lesz a korhatár. A versenysorozat két for- két versenyt szervezett. A nagy érdeklődésdulóból fog állni. Az első május 1-jén, a máso- re való tekintettel idén 4-5 versenyt rendez.
dik augusztus 20-án kerül megrendezésre. A Az évadnyitó verseny 2005 április 30-án lesz.
fordulók 1-6 helyezettjeit díjazásban része- A sporteseményekre szeretettel várunk minsítjük. A fordulók összesített eredményéből den érdeklődőt!
születik meg 2005 amatőr foci kupa győztes
Deczki Lajos

megkezdtük
a festékek árusítását.

Nemes vakolatok, kül- és beltéri
falfestékek, zománcok,
csemperagasztók,
festőszerszámok
nagy választékban kaphatók
Azonnali számítógépes színkeverés,
díjtalan házhoz szállítás
Ebes, Fő út 49.
Tel.: 395-225, 06-30/555-1972

