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Aszfaltos kispálya, közmeghallgatás

kellene építeni egy aszfaltos kispályát is s
elmondta, hogy ez szerepel a polgármesteri programjában. Az önkormányzat előrelátó volt, a jelenlegi szűk sportpálya bővítése
céljából megvásárolta és megvásárolja az oda
kifutó telekvégeket. A vétel folyamatban van,
ugyanis nem minden telektulajdonossal sike-

tését tartalmazta. A Belügyminisztériumhoz lehet megvalósítani. Az építkezéshez egy,
címzett támogatásként beadott pályázat az iskola udvarára kifutó telket már megvápénzhiány miatt nem nyert. Majd az Euró- sárolta az önkormányzat és további három
pai Unió Regionális Operatív Program isko- megvételére határozatot hozott a testület. –
la felújítás, bővítés című pályázatára adták be Talán a 2007-tel kezdődő pályázati kiírások
a tervet, de mivel 250 millió forintig limitálva
Folytatás a 2. oldalon
voltak a költségek, a pályázat nem fogadta be

A Gondozási Központ kulcsszava: segíteni

Az Idősök Klubja 1985 májusában nyitotta
meg kapuit. Először csak klubként, az idő
hasznos eltöltésére szolgáló szervezet volt
s 20 év alatt, mint a facsemete nőtt, növekedett, terebélyesedett s ma már gondozási központként működik.

„A jól eltöltött élet tudata és a sok szép tettre való visszaemlékezés a legnagyobb öröm
forrása” – írta Cicero. A klubtagok ezt az örömet adták meg és adják meg egymásnak ma is
– mondta az Idősek Klubja 20 éves jubileumi
ünnepségén Agócs Attiláné alpolgármester. –
Az idős emberek önszerveződése folytán létrejött a Naplemente Nyugdíjas Klub, a Piros
Rózsa Népdalkör s az Ebesi Idős Emberekért
Alapítvány. A nyugdíjas társadalom aktivizálódásával szűkössé vált az első klubhelyiség az Ady Endre utcán. Az idősök 1997-ben
költöztek a Balogh kastélyba, amit akkor az
önkormányzat felújíttatott. Az igazi, mindenre kiterjedő felújítás után 2003-ban adták át a
megszépült intézményt. Pályázati pénz segítségével a berendezés is megújult s a klub Gondozási Központtá alakult. Jelenleg a központ
működteti az idősek klubját, szociális étkeFolytatás a 2. oldalon

Az elmúlt 20 évre emlékeztek az ünnepség résztvevői
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Aszfaltos kispálya, közmeghallgatás
A lakosság kérdéseire Galgóczi Mihály polgármester és Agócs Attiláné alpolgármester válaszol

Folytatás az 1. oldalról

között lesz olyan lehetőség, mellyel élhet a
falu – mondta Galgóczi Mihály. Majd ismertette, az önkormányzatok fejlesztési irányait
a rendelkezésére álló pályázati célok határozzák meg. Azokat egyrészt a magyar állam,
másrészt az Európai Unió határozza meg s
nem biztos, hogy megegyeznek az önkormányzatok igényeivel. Az Önkormányzatok Szövetsége jelezte a kormány felé, hogy
nincsenek szinkronban a pályázati kiírások a települések fejlesztési irányaival. Nem
érzékelik pontosan, hogy mire van szükség
régiónként, országos szinten, mik az önkormányzatok igényei, melyek a lakosság igényein alapulnak.

Konditerem, tömegsport
A konditeremmel
kapcsolatos igényről
Agócs Attiláné elmondta, az iskolában van
konditerem, de az szinte reggeltől estig foglalt.
– A privát szférának kellene szolgáltatásként
kínálni ﬁtneszcentert
– javasolta a polgármester. Szabó Jenő gyermek Agócs Attiláné
tömegsport egyesület
megalakítását javasló felvetésére elmondta,
lehet, hogy nincs elég lehetőségük a 14 éven
felüli ﬁataloknak a tömegsportra, de fontossági sorrendet kell tartani a település fejlesztésben. Első a csatornázás, az útépítés, s ezért
meg kell gondolni, hogy mennyi pénzt juttathatnak kulturális és sport célokra. Elmondta,
számítanak a privát szférára, s arra biztatta a

sportolni kívánó lakosságot, fogjanak össze,
fogalmazzák meg céljaikat, vállalják a szervezést, s elképzeléseikkel, kezdeményezésükkel keressék fel az önkormányzatot vagy az
Ebesi Kulturális Kht.-t. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatni fogja terveiket. Az alpolgármester hozzátette, jelenleg
is van lehetőség a tömegsportra, voltak és
vannak kerékpártúrák, de szerény a lakosság
részvétele. Emellett több éven át megrendezték a Kihívás Napját, melyen csak az iskolás
gyermekek vettek részt.

és az utca három pontján szétterítették. Az
önkormányzat nem akar jelentős pénzt költeni az utcák rendbetételére, mert a csatornaépítés során tönkre mennek. De a problémát
orvosolni fogják.

Fogorvos, bölcsőde

Az önkormányzat nem tervezi újabb fogorvosi körzet kialakítását, de annak nincs
akadálya, hogy magánpraxisok elkezdjék
működésüket, ha a település el tudja tartani – válaszolta Szentesi János gondolataira. A
Párbeszéd a lakossággal
település, méretéhez képest jól ellátott, amilyen szolgáltatás itt nem található meg, az
A gyakoribb falugyűlést igénylő felvetésről 7-15 kilométeren belül fellelhető. A telepüGalgóczi Mihály elmondta: semmilyen tör- lés eltartó képessége nem engedi meg, hogy
vény nem írja elő a falugyűlést. Évente egy minden szolgáltatás jelen legyen a faluban.
közmeghallgatás megtartása kötelező, meEbes üde színfolt az országban a munkahelyek számát növelni akarja az önkormányzat. lyek számár illetően. Hajdú-Bihar megye 82
Ismertette: a tavalyi falugyűlés nem érte el települése közül Ebes az 1 főre jutó új munazt a célt, amire az önkormányzat összehív- kahelyteremtés tekintetében – méretéhez
ta. Három-négy ember sorolta vélt vagy valós képest – az első helyen van – reagált Szentesi
sérelmeit és olyan hangulatot teremtettek, Jánosné szavaira. 600 új munkahelyet teremami elvette mások kedvét a hozzászólástól. A tettünk a faluban az utóbbi években. Csorvási
korábbi falugyűléseken gyakorlat volt, hogy Józsefné bölcsődét szeretne, melyre reagálva
kifüggesztették a nagyobb beruházások ter- a polgármester elmondta, az önkormányzatveit, mint a temető és a csatorna építését s nak sem a bölcsődei, sem az óvodai ellátás
kikérték a lakosság véleményét s a továbbiak- nem tartozik a kötelező feladatai közé (kivéve
ban is ezt a gyakorlatot szeretné folytatni az az óvodai iskolaelőkészítő évet). A bölcsődéönkormányzat, párbeszédet folytatni a lakos- hez rendkívül szigorú feltételeket írnak elő a
sággal.
törvények. Például 8-10 gyermekhez 4 felnőtAz igaz, hogy az Ifjúság utcán nagy a sár – tet s vezetőt – vetette közbe az alpolgármesreagált a tényre a polgármester, de azt is tud- ter. – Már több anyuka is kérte a bölcsődét
ni kell, hogy hiába küldött ki levelet a jegyző s az egyik megbeszélésen kibontakozott egy
azoknak a lakosoknak, akiknek a háza előtt olyan javaslat, hogy az idősek otthonát kellapály van, ássák ki az árkot a csapadékvíz lene közhasznú társasággá alakítani, bővíteelvezetésére, nem sokan ásták ki. Egyébként ni, s napközbeni ellátást biztosítani. Keressük
a falugondnok 1 szerelvény (32 tonna) kuli- a megoldási lehetőségeket.
kavicsot vitt ki az Ifjúság utcába januárban
Császi Erzsébet

A Gondozási Központ kulcsszava: segíteni
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zési lehetőséget biztosít 55 személynek. Házi
segítségnyújtás keretében 22 idős embert lát
el. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
keretében 24 idős ember biztonságához járul
hozzá. A Központ kulcsszava: segíteni. Kinek
információ kell, kinek az ügyeit kell intézni,
kinek már saját magáról való gondoskodás is
nehéz, annak azzal segítenek. Mindezt teszik
úgy, hogy az emberi méltóságot maximálisan
tiszteletben tartják.

Ne maradjanak magukra
A 20 év programokban, eseményekben,
örömökben gazdag, tartalmas volt. Meg kell
említenünk Lévainé Irénkét, az első klubvezetőt, Fucskó Olgát, a Piros Rózsa Népdalkör első vezetőjét, Agárdi Évát, aki a minőségi
kórust formált a dalárdából, Szarvasné Katika
nénit, aki a Naplemente Nyugdíjas Klubban és
a nótakörben dolgozott és az utóbbiban dolgozik, Erdeiné Zsuzsát, aki jelenleg is az intézmény vezetője s jó színvonalon valósítja meg

ki problémák, betegségek okoznak. Mindenkinek szükség van a jó szóra, a közösségre s
nálunk mindig nyitva van az ajtó.

Jó valahová tartozni

Az óvodások műsort adtak
legfontosabb célkitűzését, hogy egy idős ember
se maradjon magára Ebesen, Huszovicsné
Margót, aki az Ebesi Idős Emberekért Alapítvány elnökeként megtesz mindent, hogy minél
tartalmasabbak legyenek a nyugdíjas évek, a
Gondozási Központ munkatársait, akik nemcsak munkának, hanem hivatásnak is tekintik
ezt a tevékenységet. A község önkormányzata
mindig törekedett a megfelelő anyagi hátteret
biztosítani – foglalta össze az alpolgármester. – Ez a második családunk, öröm itt dolgozni – mondta Erdeiné Zsuzsa. – A magány
hozza ide az embereket, melyet anyagi és lel-

Tizenhat éve jár a központba Lévai Imréné,
aki verset mondott az ünnepségen. Beszélgetésünkkor a férjét említette, akinek része
volt a klub kialakításában. Amikor egyedül
maradt, hívta mindhárom gyermeke, de ő
nem ment egyikükhöz sem, hadd éljék a saját
életüket. A menye íratta be a klubba, ahol csak
a jóra emlékezik. – A mi kis csapatunk – így
nevezi közösségüket, s a központot a második otthonának tekinti. Járt a népdalkörbe és
sokfelé utazott velük. Kézimunkázott, amíg
jó volt a szeme. Örömmel szól asztaltársaságukról, akikkel beszélgetéssel töltik az időt, a
gondozónőkről, akik szívvel-lélekkel végzik
munkájukat. Már arra gondol, hogy intézetbe kellene költöznie egészségi állapota miatt,
de nehezen hagyná itt a központot, mert „Jó
valahová tartozni”.
Cs. E.
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A tanulás új esély az elhelyezkedésre

A 2005. január 20-i állapot szerint Ebesen a
Az iskolai végzettséget tekintve (2004.
regisztrált munkanélküliek száma 161 fő volt. december 20-án): kevesebb, mint 8 általános
Ebből 13 fő tartósan, azaz több mint egy éve iskolai végzettségű 1 fő, befejezett általános
nyilvántartott. A település munkanélkülisé- iskolai végzettségű: 52 fő, szakmunkásképzőt
gi mutatója 5,38 százalék. Ez Debrecen után végzett: 56 fő, szakiskolát végzett: 3 fő, szaka legalacsonyabb a megyében. (Kirendeltsé- középiskolát végzett: 15 fő, technikumi véggi átlag 9,12 százalék megyei 9,32 százalék, zettségű: 4 fő, gimnáziumi végzettségű: 8 fő,
országos 6,60 százalék.) Jelenleg anyagi jutta- főiskolai végzettségű: 4 fő, egyetemi végzetttásban, azaz munkanélküli járadékban része- ségű: 1 fő.
sül 67 fő. Ennek összege változó, felső határa
Az elmúlt évben a helyi cégektől 57 főre
44 460 Ft. (Az öregségi nyugdíj legkisebb ösz- vonatkozóan érkezett kirendeltségünkre álszege 90 százalékának a kétszerese.) Álláske- lásajánlat. 78 főt közvetítettünk, felvételre keresést ösztönző juttatás: 6 fő. Összege 20 995 rült 23 fő. A 23 főből 17 fő elhelyezkedéséhez
Ft. (Az öregségi nyugdíj legkisebb összegé- nyújtottunk támogatást, 6 fő támogatás nélnek 85százaléka). Nyugdíj előtti munkanél- küli munkaviszonyt létesített. Ebben az
küli segélyt kap 5 fő. Összege 19 760 Ft. (Az évben eddig 1 főre vonatkozóan érkezett
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 szá- állásajánlat, az általunk közvetített személy
zaléka). Rendszeres szociális segélyhez jut 15 felvételre került. Az ebesi lakosokat a helyfő. Összege 17 290 Ft. (Az öregségi nyugdíj beli és a hajdúszoboszlói munkáltatók által
legkisebb összegének 70 százaléka). A nyil- bejelentett állásajánlatokra is közvetítjük.
vántartottak közül 65-en semmilyen anyagi Többen az átjárás miatt nem vállalják el a felajánlott lehetőséget. Foglalkoztatást elősegíjuttatásban nem részesülnek.

Leépítés után
felvétel

tő támogatásainkkal igyekszünk segíteni az
ebesi munkanélküliek elhelyezkedését.
Véleményem szerint az ebesi cégek lehetőségeikhez mérten foglalkoztatják a helybelieket. A Rubbermaid Kft. a legutóbbi
létszámbővítés alkalmával elsősorban ebesieket vett fel. Az álláskeresők elhelyezkedési
lehetőségét nagyban befolyásolja Debrecen
közelsége is. A munkaügyi központ által
támogatott képzésekre jelenleg 3 fő jár. Falusi vendéglátó: 1 fő, gazdasági informatikus: 1
fő, mozgóképgyártó és multimédiás számítógépes programkezelő: 1 fő. Mindhárman
keresetpótló juttatásban is részesülnek. Az új
képzettséggel van esélyük az elhelyezkedésre. Az általunk nyilvántartottak közül nem
jellemző, hogy az önfoglalkoztatást választják. Jelenleg 1 fő részesül vállalkozóvá válási támogatásban.
Tapolcai Zoltán
H.-B. Megyei Munkaügyi Központ
Debreceni Kirendeltség, sajtóreferens

Előnyben az ebesiek

A Rubbermaid Kft. ebesi gyára munkaerő szik, hogy az ebesi munkavállalók aránya nő,
felvétel esetén, amennyiben hasonló készsé- mely többek között a polgármester és a polgár„Hallom, hogy 2-3 hónapra felveszik a gekkel és képességekkel rendelkező jelent- mesteri hivatal, valamint a gyár között meglévő
helybeli ﬁatalokat, aztán elküldik őket kezők vannak, minden esetben előnyben jó kapcsolatnak is köszönhető. A tulajdonosarra hivatkozva, hogy sokan vannak” – részesíti az ebesi lakosokat. Létszámleépítés váltás után továbbra is várjuk az ebesiek jelentsérelmezte Szentesi Jánosné a Rubber- esetén azonban csak azért, mert ebesiek, saj- kezését megüresedő álláshelyeinkre, reméljük,
maid és a Kerekes Kft. eljárását az Ebesi nos nem tudjuk tovább foglalkoztatni a gyen- hogy szakképzett, idegen nyelvet beszélő kolléHírlap 2005. március számában. Utánajár- gén teljesítő dolgozókat. Az ebesi dolgozókat gáink között is növekedni fog az ebesiek aránya
tunk állításának.
általában kiváló munkaerőnek tartjuk, és szí- – ismertette Majoros Mária, a Rubbermaid Kft.
vesen foglalkoztatjuk. A mellékelt ábrán jól lát- humánerőforrás menedzsere.
Egy jól működő gazdasági társaság költözött ki Debrecenből Ebesre, kialakult rend�������������������������������������
szerrel, munkavállalói szerkezettel – szögezte
le Budai Ferenc, a Kerekes Kft. ügyvédje. – A
cégnek nem az ebesiek foglalkoztatása az
���
alapvető tevékenysége. A C+C Áruház nyi��
��
tásakor vettek fel új dolgozókat – köztük
��
ebesieket –, de túl optimisták voltak az áruház bevezetését illetően, amit a gyakorlat
nem igazolt. Tévesen ítélték meg az áruház
bevezetésének időtartamát, ezért nagy mun��
kaerőlétszám képződött, mely foglalkozta��
tás feltételei nem teremtődtek meg, s ezért
gazdasági szükségszerűség volt a létszámle� �
építés, mely folyamat többlépcsős. A leépítés
nem volt tendenciózus, tehát nem csak ebesieket bocsátottak el.
��������������
�����
����
��������
A társaság folyamatosan fejleszti tevékenységét, még az idén nyit zöldség-gyümölcs
�������������
�������������
nagykereskedésük, ahol új dolgozókra lesz
������
������
szükség.

Gesztus értékű segítség

A májusi megyei viharkárok enyhítésére az ebesi önkormányzat gesztus értékű segítséget nyújt Hosszúpályi
önkormányzatának. Az orvosi rendelő
tetejéről leszedett 2500 darab jó állapotú békéscsabai cserepet ajánlja fel a kárvallottaknak. A cserepet a hosszúpályi
önkormányzat elszállította.

Házakat épít a Kerekes Kft.

A Kerekes Kft. alapvető célja, hogy hosszú
távon foglalkoztassa dolgozóit s hogy nála
a munkavállaló is hosszú távon megtalálja
számítását. A cég érdeke, hogy lojális, gyakorlott dolgozókat foglalkoztasson, akik jól
érzik magukat munkahelyükön. A Kft. dekralálja az Ebessel való együttműködést, elkötelezettségével jelzi, hogy a jövőben mélyül a
kapcsolata a településsel. Az önkormányzattól 4 telket vásárolt a Hunyadi utcán, melye-

ket összevonnak s 8 átrium házat építenek
rá. Az 50-80 négyzetméteres házak az őszre lesznek kész, a tervezéssel együtt alakítják ki a négyzetméterenkénti árat. A házakat
a dolgozóknak értékesítik. Már mindegyiknek van gazdája a Debrecen környéki településekről kiköltözők személyében.
Ha további telkeket kínál az önkormányzat
eladásra élni fognak a lehetőséggel – ismertette Budai Ferenc, a Kerekes Kft. ügyvédje.
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Közművesítés
Tíz cég érdeklődött a Hunyadi utca–Szent
István utcai útépítési közbeszerzési eljárása
felől. Öten adtak be terveket az egyszerűsített
(szakember vezette, tárgyalásos) közbeszerzési eljárásra, mely cégek közül szoros versenyben a Debmut Rt., a Debreceni Magas-,
Mély- és Útépítő Rt. került ki győztesen. 23
millió 960 ezer forint (nettó) áron vállalja az
útépítést, 36 hónapos garanciával. A legtöbbért és a legkevesebbért építő cégek árajánlata
között 6 millió forint volt a különbség – ismertette Dézsi Julianna, a pénzügyi bizottság elnöke. Az út 600 méter hosszú és 6 méter széles
lesz a Simon dűlőig, illetve 400 méter hosszú
és 5 méter széles a Szent István út új részén. A
költséget a falu ﬁzeti a közművesítve eladott
építési telkek árából, melyben benne volt az
útépítés ára is. Az ott lakóktól kiﬁzetett pénzből építik meg – utolsóként a közművet. Az új
út augusztus 20-ra készül el.
Vízelvezető árok készül
Ötven-hatvan millimiéternyi csapadék
zúdult le hirtelen a májusi viharban s elöntötte a lapályon fekvő Kölcsey és a Hunyadi utca
kereszteződése közelében az utat és a járdát.
A Hunyadi utca 34/A szám alatti ház pincéje teleszaladt vízzel (mint minden esőzéskor), ugyanis ott nincs vízelvezető árok s a
csapadék összefolyik egy helyre. A szeszélyes
időjárás miatt mihamarabb meg kell oldani
a problémát, ezért az önkormányzat árajánlatot kért egy ebesi vízépítő vállalkozótól. A
vízelvezető árok ásása, a három áteresz elkészítése, az út átfúrása, s az ároknak a Hunyadi
utcai gyűjtőárokba való becsatlakozása 253
ezer forintba kerül. A testület megszavazta
a munka árát, mely szerződéskötést követő
öt munkanapon belül lesz kész. A kitermelt
föld az Ady Endre utca végére kerül, a mezőgazdasági területek könnyebb megközelítése érdekében – hangzott el a májusi testületi
ülésen.
Pályázat útfelújításra
A Vérvölgy és a Bocskai utca aszfaltozására
adta be pályázatát az önkormányzat a HajdúBihar Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. A
Vérvölgy utcát 400 méter hosszan tervezi leaszfaltoztatni s a Bocskai utca 1. szakaszát
(Kossuth és Vérvölgy utca közötti), azaz 300
métert, összesen 700 métert. A több mint 38
millió forintos költséghez 27 millió forintot
kér az önkormányzat a megyei területfejlesztési tanácstól.
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Tervben a térﬁgyelő rendszer

A falu közös értékeinek megóvására térﬁgyelő rendszer kiépítését tervezi az önkormányzat. Egyelőre 5-10 digitális kamerát
szerelnének fel a közterületekre, majd folyamatosan bővítenék az optikák számát. A
polgármesteri hivatalban lesz a rendszer központja, azaz egy számítógép, melyre rácsatlakoznak a kamerák. A kamerák rádióhullámon
keresztül továbbítják a jeleket, melyet a rádió
átjátszik és betáplál a számítógépbe. A komputer rögzíti és 30 napig megőrzi a felvételeket, melyeket vissza lehet lapozni.

A rendszer kiépítésre pályázaton szeretne indulni az önkormányzat, de 2-3 éve
nincs ilyen lehetőség a korábbi kiíró szerv,
az Országos Bűnmegelőzési Alap részéről
sem, így azt a saját költségvetéséből kell
megoldani. Az alap felszerelést – 3-7 millió forintba kerül –, még az idén szeretnék
megvásárolni és beüzemelni. A kamerákat
a Széchenyi tér, középületek, templomok,
játszótér, sportpálya megﬁgyelésére, megóvására használják – ismertette Galgóczi
Mihály polgármester.

Birtokba vették a gyerekek a játszóteret

Színes játszótér a pihenőparkban

Bébi és gyermekhinta, hajó, mászóka s mányzat s több játszóteret is tervez építeni a
rugós játékok várják az új, vidám, színes, faluba, ha újabb pályázaton pénzt nyer rá.
ötletes játékokkal felszerelt játszótérre a legA játszótér az Európai Uniós pályázaton
kisebbeket. A hinták alatt rugalmas gumibo- nyert 11 millió 566 ezer forintból, a Belügyrítás, a többi játék alatt faháncs. A tér körül minisztériumtól nyert 1 millió 542 ezer forindíszburkolat, padok, s újonnan ültetett fák. tos önerő kiegészítésből és a 2 millió 313
Pihenőparkot alakított ki az önkormányzat ezer forintos önkormányzati forrásból épült
a Művelődési Ház udvarán.
– ismertette Galgóczi Mihály polgármester.
A játszótér megfelel az Európai Uniós szab- Majd arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy rendelványoknak. A Svédországból érkezett játé- tetésének megfelelően csak a kisgyermekek
kok vandálbiztosak, a padok horganyzottak. használják a játékokat, így tudják megóvni a
A pihenőparkot bővíteni szeretné az önkor- rongálódásról.

Megújult az orvosi rendelő

Kívül-belül megújult a Rákóczi utcai orvosi rendelő. Új tetőt, esővédőt, fűtési rendszert,
villamos hálózati rendszert, padlóburkolatot
kapott az épület, melynek díszkő burkolatot
raktak le az udvarára, megoldották a csapadékvíz-elvezetést, lebontották a kazán kéményét, leszedték az ablakokról a rácsokat, újra
Horváth tanyai fejlesztés
A Horváth-tanya villanyoszlopainak áthe- festették a belső és külső falakat. A belső telyezésére megérkezett az előﬁnaszírozá- reket összenyitották, a mozgáskorlátozottaksi értesítés az önkormányzathoz az E.ON nak WC-t alakítottak ki, megújították a
Tiszántúli Áramszolgáltató Rt.-től. Ez azt mellékhelyiségeket, a betegváróban kivették
jelenti, hogy az önkormányzatnak át kell az üvegtéglafalat, s helyette széles ablakokat
utalni a szolgáltató számlájára mintegy 858 raktak. Az átépítést Lengyel István Ybl-díjas
ezer forintot s az E.ON utána kezdi a mun- tervei alapján végezték el. Az építkezés 12 Dr. Okváth László és kolléganője az új renkát. A villanyoszlopok áthelyezésére azért millió 480 ezer forintba került, melyhez 5 mil- delőben
van szükség, mert azok szinte az út köze- lió forintot nyert az önkormányzat a HajdúDr. Okváth László háziorvos elmondta,
pén állnak, ezzel akadályozzák a fejlesztése- Bihar Megyei Területfejlesztési Tanácstól, 7
ket, legyen szó akár vízelvezető árokról, akár millió 480 ezer forintot az önkormányzat biz- nagy örömmel költöztek vissza az épületbe,
útról – ismertette Agócs Attiláné. A testület tosított – tudtuk meg Galgóczi Mihály polgár- melyen a kisebb garanciális hibákat kijavítja
a felújítást végző vállalkozó.
megszavazta az összeget.
mestertől.
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Megrongálódott a Sportház
A májusi vihar erősen megrongálta az önkormányzat tulajdonában álló Sportházat.
Számos palát levitt a szél a tetőről és beázott
az épület. A rossz állapotban lévő tető hájazatát le kellene cserélni – ismertette dr. Szabó Róbert jegyző a május 25-i testületi ülésen.
Elmondta, a kár elhárítására pályázatot nyújtanak be a megyei területfejlesztési tanács
vis maior alapjához. A támogatás méretékét
jelenleg határozzák meg.
Policka 750 éves
A csehországi testvérváros, Policka alapításának 750 éves évfordulójára hívta meg a
cseh testvérváros Ebest. Az őszi ünnepségre a képviselőtestület négyfős delegációját
várják.
A központtól a vízműig
Aszfaltút felújításának 50 százalékos
támogatására írt ki pályázatot az Észak-alföldi Regionális Tanács, melyen az Ady Endre
utca felújításával akar részt venni az önkormányzat. Az utcának a településközponttól a
vízműig terjedő 690 méteres szakaszát újítják fel 5 méter szélességben. Az elkészült terv
szerint több mint 15 millió 780 ezer forintba
kerül a felújítás, mely felét biztosítja a régió –
ha nyer a falu a pályázaton. Az építkezés közbeszerzési pályázaton bonyolítható.

Újabb szelektív
gyűjtők

A napokban újabb két szelektív hulladékgyűjtő szigetet állított a alakosság szolgálatába a községgondnokság. Az egyik a Kossuth
és Nyugati utcák sarkán, a másik a Rákóczi
utcán, a volt tejcsarnok előtt létesült. – Még
keressük a harmadik új sziget helyét, elsősorban a falu keleti felén.

Hétfői lomtalanítás

Az idén sikerült a lomtalanítást úgy üzemezni, hogy az hétfői napra essen. Úgy gondoltuk, hogy a lakosság szívesebben pakol,
takarít a hét végén, mintha a lomtalanítás a
hét közepére esne – ismertette Girgás Béla, a
községgondnokság ügyvezető igazgatója.

„Honvéd banda”, ajkai tánc,
rongyból varrt „férﬁak”

Az idősök csárdást is táncoltak is a nekik rendezett Ki Mit Tud?-on
Agárdi Éva aztán ért ahhoz, hogy megtáncoltassa a közönséget. A téglási citerazenekarral olyan pergő ritmusú csárdást játszottak,
hogy nem kellett kétszer táncba hívni a hallgatóságot a Ki Mit Tud? szünetében. Együtt
pörgött, forgott és énekelt idős és ﬁatal, szólt
a Nád a házam teteje…, . Majd percnyi pihenő után a Kék Duna keringő hangzott fel a
citerák húrjain s a lelkes közönség önfeledten
táncolt a lágy dallamokra. A Nyugdíjasok Ki
Mit Tud? - jának ebesi elődöntőjén voltunk.
Huszonnyolc megyei nyugdíjas csoport
illetve egyéni versenyző indult az elődöntőn, „Honvéd banda szól a…”
s számos műfajban szórakoztatta a közönséget. Nagy meglepetést keltettek a Hon- Sándor polgármester fuvarozza őket a fellévéd banda szól a Stefánián című katonadalra pésekre a hivatali busszal s hálás a települési
bemasírozó egyforma katonaruhás stramm ünnepségeken való szereplésükért.
nők és férﬁak. A Hajdúszoboszlói Nyugdíjas
Klub tagjainak még édesapjuk és nagyapjuk
Négyszáz verset írt
énekelhette a jókedvű katonanótákat, amit
üdvrivalgással köszönt meg a közönség.
Az egyéni versenyzőként indult Kecskés
István saját versét adta elő. A debreceni férKató néni is ott volt
ﬁ aktív korában iskolaigazgató volt, ma több
nyugdíjas kör tagja. Gimnazista kora óta 400
Az Újlétai Idősek Klubjának tagjai 3 műsor- verset írt, pedagógus munkája során cikkei,
számban is elkápráztatták a közönséget. Az tanulmányai jelentek meg szakfolyóiratokénekkar Bíró Sándorné vezetésével válogat- ban. Kiadásra vár Tarpáról írt helytörténeti
ta a nótacsokrot, s a tűzrőlpattant asszony a könyve s novelláskötete. Több szavalóversetelevízióból ismert Kató nénit is parodizál- nyen nyert díjakat. Rangos képviselője volt a
ta. Műsorszáma alapját újságokban olvasott, klasszikus zeneművek előadásának a Debreismerősöktől halott történetekből kerekítette ceni Nyugdíjas Egyesület Kórusa. A 74 éves
ki, megtűzdelve humorral, kacagtató ötletek- átlagéletkorú együttes számos városi ünnepkel, mellyel belopta magát a közönség szívébe. ségen fellép, sikerrel szerepelt DicsőszentNagy derültséget keltettek babás táncukkal mártonban és Kolozsvárott is, ahol értékes
is, melyhez életnagyságú „férﬁakat” készí- népdalokat gyűjtöttek. Erdei Györgyné, a
tettek rongyból, öltönyt, kalapot adtak „rá- korábbi karvezető, a 84 éves Füzes Gyulától
juk” és csárdást táncoltak „velük”, kiﬁgurázva vette át a kórus irányítását, terve, hogy Deb„őket”. A több fesztiválon megfordult csoport recen testvérvárosai közül felvegyék a kapmotorját, Ilonka – aki 1967–1991-ig Ebesen csolatot azzal a településsel, ahol szintén
lakott és dolgozott –, elárulta titkát: szereti van nyugdíjas kórus. A kórustagok nem kotfelvidítani az embereket és örül más örömé- taolvasók, hallás után tanulják meg a művenek. Falujában megbecsülik a versenyeken, ket. A műértők örömére a kabai Őszirózsa
fesztiválokon díjakat nyert csoportot, Szabó Hagyományőrző Együttes eredeti néptánccal mutatkozott be, az ajaki táncot ismerhette meg tőlük a közönség hű tolmácsolásban.

Népdalcsokor a házigazdáktól

Fogadóórák
lesznek

„A lakosságot sokkal jobban be kellene
vonni a képviselő-testület terveibe” – javasolta Szabó Jenő az Ebesi Hírlap 2005. márciusi számában. A testület tagjait kérdezve
Agócs Attiláné alpolgármester foglalta öszsze a képviselők elképzelését: „Szeptembertől néhány hónapon át kijelölt időpontokban
fogadóórákat tartanak a testület tagjai, hogy
kipróbáljuk, él-e a vele a lakosság.”

Humorban, zene- és nótaszóban nem volt
hiány
Fotók: Rózsahegyiné Juhász Éva

Az Ebesi Piros Rózsa Népdalkör Egyesület ezúttal versenyen kívül, házigazdaként
köszöntötte népdalcsokrával a közönséget, az
egyetlen ebesi versenyző, Gál Antalné szavalattal indult a megmérettetésen. A műsorvezető Agárdi Éva, a Forgórózsa Citeraegyüttes
vezetője volt, aki ráadásként kisegítette, azaz
kísérte a citeraegyüttes nélkül maradt nagyhegyesi nyugdíjasklubot. A rendezvényt az
Ebesi Idős Eberekért Alapítvány és az Ebesi
Kulturális Kht. rendezte a Művelődési Házban. Az ebesi elődöntőn helyezéseket nem
osztottak ki, 13 csoport jutott tovább. A
megye négy településén rendezett elődöntőkön továbbjutók az Aranybikában rendezett
döntőn és a legjobbaknak szóló gálaműsoron szerepelnek. A gálát az Ebesi Piros Rózsa
Népdalkör Egyesület nyitja meg.
Császi Erzsébet
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A kulturális kht.
hírei

Pünkösdi királyt
választottunk
A Széchényi Ferenc Tájmúzeum feladata
a hagyományok ápolása és felelevenítése is.
Ezért bár pünkösd után egy héttel, de a gyereknaphoz kapcsolódva bemutattuk az iskola néptánc csoportjának pünkösdi királyné
választó műsorát majd a gyerekek soraiból
pünkösdi királyt választottunk. Meg kellett
ám ezért a címért és a vele járó ajándékokért
és kiváltságokért küzdeni. Hat ﬁú nevezett a
versenybe, akik közül különböző ügyességi
és szellemi feladatok teljesítése során Laczkó Tivadar került ki győztesen. Így tehát ő
lett 2005 pünkösdi királya. Nyereménye egy
Aquapark belépő, egy népszokásokról szóló
könyv, és természetesen a királyt megillető
korona és jogar volt. A következő pünkösdi
királyválasztásig szóló kiváltsága: heti két óra
ingyen internet és minden mozi illetve bábszínházi előadás díjtalan látogatása. Reméljük a következő pünkösdi királyválasztásra
meg többen jelentkeztek!
Pályázatot nyert
a Községi Könyvtár
A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári szakmai Kollégiumától 170 000 forintot nyertünk,
amelyet új bútorokra és kiegészítő berendezésekre kell fordítanunk. A pénzből 50 darab
új széket, katalógus szekrényt, létrát, fogast,
ﬂip-chart táblát vásárolunk.
Könyvtári
nyitva tartás
A Községi Könyvtár és a Széchényi Ferenc
Tájmúzeum hétvégi nyitva tartása június 1jétől megváltozik. Az új nyitvatartási rend:
hétfő zárva, kedd 15–19, szerda 13–19, csütörtök 13–19, péntek 15–19, szombat–vasárnap 10–18 óráig.
Felajánlás
Újabb Uzonyi Pál festménnyel gazdagodott a Széchényi Ferenc Tájmúzeum Molnár
János Béke utcai lakos jóvoltából. Köszönjük
felajánlását!
Uzonyi verseket
szavaltak
A gyermeknapon Uzonyi Pál szavalóversenyt rendezett az Ebesi Kulturális Kht.,
melyen 33 gyermek indult. Óvodások között
nem osztottunk helyezést: Fodor Dominika,
Kiss Nikolett, Kovács Eszter egyaránt díjazásban részesült. Általános iskolások, 1–2.
osztályos kategória: 1. Nagy Fanni 1. a, 2.
Morvai Kristóf 1. a, 3. Kovács Mercédesz 2.
a. 3–4. osztályos kategória: 1. Kiss Renáta és Nagy Fruzsi 3. a , 2. Berényi Dóra 4. b,
3. Teremi Zsuzsanna 3. a, különdíjas: Vetró
Tamara 6. a. Szponzoraink voltak: Family
Frost Kft., Forrás Áruház, Arany Oroszlán Étterem, Internet Café (Arany Oroszlán
Étterem), Sós Barnabás és családja, Wágner
Bálint és családja, Balogh László és családja, Uzonyi Márton és családja, Süteményes
kuckó, Anna Fagyizó, 100 forintos bolt (TSZ
udvar), DVSC, Ebesi AMSE, Ebesi Községi
Sport Egyesület. Köszönjük támogatásukat!
Rózsahegyiné Juhász Éva

Jó hangulatúak a vetélkedőkkel tarkított teadélután

Fotó: Rózsahegyiné Juhász Éva

Lehetőségekhez mért
programok

„Nagyon kevés program van a Művelődé- vetélkedőket szervezünk, melyeken jól érzik
si Házban, több lehetőséget kellene adni magukat az iskolások. Tavaly meghirdettük a
az embereknek a művelődésre” – jegyezte baba-mama börzét, melyen nem volt érdeklőmeg Szabó Jenő az Ebesi Hírlap 2005. már- dő. Nőnapi bált is szerveztünk volna, de érdekciusi számában. Csorvási Jánosné a játszási lődés híján elmaradt. Az író-olvasó találkozóra
lehetőséget hiányolta s egész napos vasár- tizennyolcan jöttek el. Meghirdettük a számínapi elfoglaltságot szeretne. Rózsahegyiné tógép- és internet-használói tanfolyamot, de
Juhász Évát, az Ebesi Kulturális Kht. veze- csak hárman jelentkeztek s hat résztvevő keltőjét kerestük meg az igényekkel.
lett volna ahhoz, hogy ne legyen ráﬁzetéses
a program. Ellenben sokan interneteznek a
A kht. három intézményében (Közsé- könyvtárban. Szinte mindig telt ház van a
gi Könyvtár, Széchényi Ferenc Tájmúzeum, három könyvtári számítógépen, érdemes előtMűvelődési Ház) jelenleg négy dolgozó látja te odatelefonálni vagy előjegyzést kérni. Lehetel a munkát, közülük egy (jómagam) főállás- ne több felnőtt olvasója is a könyvtárnak, és
ban, ketten (a közművelődési asszisztens és a nem alakult még ki a kiállítás megnyitók látotakarítónő) 6 órás részmunkaidőben, a könyv- gatásának a szokása sem. A látogatottság kiáltáros 4 órában – ismertette Rózsahegyiné.
lítási témáktól függően hullámzik.
Majd elmondta, a kht. a lehetőségekhez
és az adottságokhoz alkalmazkodik. MoziKeresettek a sportfoglalkozások
ﬁlm vetítéseket tart a gyermekeknek és a
A Művelődési Házat csak nagyrendezvéfelnőtteknek, de mindkét részről csekély az
érdeklődés s néhány embernek nem kiﬁze- nyek esetén használjuk, de azokra sincs igény
tődő levetíteni a ﬁlmeket. Egyedül az óvodás minden hétvégén. Sokan keresik a Házban
csoportok töltik meg a termet, így valószí- rendezett sportfoglalkozásokat. Kedden s
nű, hogy csak nekik tartunk ﬁlmvetítéseket csütörtökön női tornára, hétfőn és szerdán
– alkalmanként, illetve az időseknek, akik a karatéra, szombatonként a Zsongvölgyi
közül sokan megnézték egy esti órában a Le Haditornászok edzéseire járnak.
a fejjel! című ﬁlmet.
Programjainkról lehet tájékozódni a buszAz idén négy játszóházi foglalkozást ren- megálló melletti hirdetőn, a művelődési ház
deztünk s még hatot tervezünk. Ezeken álta- ajtaján illetve a könyvtár kapuján lévő hirdelában 15-20 fő vesz részt rendszeresen, de tőről, a kábel tévé adásából valamint az iskomindig ugyanazok, kevés az új jelentkező.
lában és az óvodában.
Ezután is várjuk az érdeklődőket a lehetőségeinkhez mérten rendezett programjainkra a
Játékos teadélutánok
Művelődési Házba és a másik két intézményA könyvtári pályázatok eredményhirdetését be is – mondta Rózsahegyiné Juhász Éva.
teadélután formájában tartjuk meg, játékokat,
Császi Erzsébet

A gyermeknapi baba szépségverseny 1. helyezését Varga Attila kapta a 0–1 évesek
kategóriájában. Az 1–3 évesek kategóriában Győrﬁ Vivien nyert
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Tanévtemető gálaműsor

Vidám siratóval eltemették a tanévet
az általános iskolása művészeti tagozatos tanulói a gálaműsoron. A Művelődési
Ház előterében a képzőművészetet tanulóknak nyílt kiállításuk, majd a nagyteremben egy jókedvű ABBA számmal kezdődött
a műsort. Halottunk menüettet gitáron és
szaxofonon, a Hüvelyk Matyit és néger táncot zongorán, keringőt furulyán, népdalt
citerán. Felzengett a Radetzky induló, szólt
Bach, Mozart. A néptáncscoport pünkösdi

királynét választott, a színjáték tanszak Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek? – című
humoros művét adta elő. Majd dél-alföldi
ugróst mutattak be a néptáncosok. A Shrek
című ﬁlm zenéje táncba hívta a lányokat,
Mozart Török indulója szólt, s a fúvósok a
My way című számmal kellemes nyáresti
hangulatot varázsoltak. Végül a néptáccsoport Májusfa kitáncolást mutatott be s„eltemették” a 2004/2005-ös tanévet. „Éljen a
vakáció! – kiáltották.

A színjáték tanszak növendékei Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek? – című művét adják
Fotó: Rózsahegyiné Juhász Éva
elő Bálintné Bagdy Ibolya rendezésében

Napközis tábor

Tavaly születtek

Domokos Anna
júl. 17.
Borbála
Molnár Lili
júl. 20.
Polgári Ákos
júl. 20.
Nagy Kristóf
júl. 24.
Véger József
júl. 29.
Kiss Emma
júl. 30.
Németh Dávid
aug. 8.
Becskereki Máté
aug. 8.
B. Dominik
aug. 9.
Takács Natasa
aug. 17.
Vágner Richárd
aug. 21.
Nagy Franciska Mária aug. 27.
Rácz Laura
aug. 28.
Farkas Petra
szept. 5.
K. Rebeka
szept. 12.
Bernáth Levente
szept. 19.
Salánki Zsolt
szept. 29.
Fábián Boglárka
okt. 1.
Szolnoki Tamás
okt. 4.
Gajdos Tamás
okt. 5.
Kása Levente Sándor okt. 28.
Kovács Máté István nov. 1.
Nagy Péter Attila
nov. 6.
Sós Anna
nov. 26.
Gál Zoltán József
dec. 7.
Széll Gergő
dec. 16.
Gyányi Gábor Adrián dec. 25.

Gyalog Éva

Széchenyi u. 26.

Árva Jolán
Szilágyi Gyöngyi
Szilágyi Katalin
Kiss Éva
Bartha Beáta
Németh Mária
Szálkai Krisztina

Petőﬁ u. 29.
Bocskai u. 14.
Tavasz u. 28.
Diószegi tanya
Kossuth u. 104.
Újsor 2/A
Ifjúság u. 24.

Dobi Ilona
Kima Tünde
Majóczki Mária
Borúzs Enikő
Józsa Erzsébet

Bocskai u. 54.
Ady e. u. 31.
Petőﬁ u. 31.
Vadas u. 71.
Tóth Á. u. 17.

Hajdú Krisztina
Zsányi Anikó
Cserepes Ágnes
Lúczi Mónika
Vass Katalin
Katona Erika
Fejes Krisztina
Király Andrea
Bíró Judit
Zakar Csilla
Kima Hajnalka
Hajdú Edit

Szent I. u. 10.
Déli u. 36.
Vadas u. 57.
Bartók B. u. 5.
Útőrház 57/A
Kossuth u. 94.
Ady E. u.15.
Fecskeház 2.
Liszt F. u. 21.
Béke u. 37.
Újsor 7
József A. u. 22.

Két éve érkeztek

Az Ebesi Kulturális Kht. napközis tábort
szervez a nyári szünet idejére. A tábor várható költsége 5000 Ft személyenként, amely
tartalmazza a napi háromszori étkezést és a
programok kiadásait. Lesz kézműves játszóház, internetezés, társasjátékok, vetélkedők,
ügyességi játékok, kerékpártúra, múzeum
látogatások, mozielőadás. A konkrét napi
programok a jelentkezők életkorától füg- A „Képek textíliákon” című gobelin kiállítás,
genek. Minimális létszám 5 fő. Érdeklődni a sajópetri Szónóczy Jánosné munkái június
május 24-től lehet a Községi Könyvtárban 14-ig megtekinthető a Széchényi Ferenc Tájvagy az 565-093-as telefonszámon.
múzeumban.
Fotó: R.J.É.

Általános iskolai hírek

Létszámleépítés
A 2005/2006-os tanévben 64 nyolcadik
osztályos tanuló fejezi be tanulmányait az
általános iskolában s 45 elsős kezdi. Csökken
a tanulók és ezáltal a tanulócsoportok létszáma, ezért három pedagógusnak megszűnik a
munkahelye – ismertette Érckövi Katalin, az
iskola igazgatója.

totta a közoktatási törvényt és kötelezően
előírta a tandíj mértékét az iskolák művészeti tagozatán.
Az új tandíj a belépő első osztályosokra
érvényes, a többieknek a régi rend szerint
kell térítési díjat ﬁzetni. A törvény előírja,
hogy a hátrányos helyzetű tanulóktól nem
szedhető térítési díj.

Új tanulók
Az iskolába lépő 45 óvodás közül 16 iratkozott be a művészeti tagozatra. A felsőbb
évfolyamosoknak június 6–8-ig 8–16 óráig
lehet beiratkozni.

Csehországban nyaralnak
Az iskolai tanév végén 30 gyermek indul
nyaralni Polickára. Az autóbuszköltségek
csökkentésére az iskola 300 ezer forintos
támogatást pályázott meg a megyei közoktatási közalapítványtól s 50 ezer forintot az
önkormányzattól. A képviselő-testület májusi ülésén megszavazta a támogatást.

Változott a térítési díj
A 2005-ös költségvetési törvény módosí-

Összeállította:
Heidumné Szarka Veronika, védőnő

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.
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Zsongvölgy
úrhölgyei
és vitézei

Az ebesi közönség az Operettszínház bejáratánál

Az Óperencián túlra repített
a Csárdáskirálynő

Váltott buszokkal érkeztünk a Budapes- hattuk Anhilte szerepében, aki nagy élvezetti Operettszínház Csárdáskirálynő című tel, virtuózan énekelt Lippert-Weilersheim
előadására április elején. Az első busz még Edwin feleségeként, azaz a pesti Orfeum egySzoboszló alatt elromlott, s a helyette érke- kori Csárdáskirálynőjeként. Méltán rászolgált
zőnek szintén akadt kisebb műszaki problé- szerepére a primadonna, Fischl Mónika mint
mája, amit kiküszöbölt a sofőr. Egy cseppet Vereczkei Szilvia csodás hangokat csalogatott
késtünk az előadásról, lemaradtunk Bóni elő torkából s szimpatikus volt Edwin herceg,
gróf és Edwin legendás daláról, a „Lyányok a azaz Vadász Zsolt a rang és a szerelem hálójályányok a lyányok angyalok –ról s a Hajmási ban vergődő ifjú a fess bonviván szerepében.
A zenekar, az énekkar és a tánckar kitett
Péter, Hajmási Pál-ról de a továbbiak maradéktalanul tetszettek az ebesi közönségnek.
magáért, az egész társulat jó kedvvel, vidá„A történet egy reménytelen – de mivel man táncolta, dobogta, pörögte, forogta,
operettről van szó – egy reménytelennek lát- énekelte végig az előadást s a közönség újrászó szerelemről szól” – írja az előadás ismer- zó tapsától kísérve megint és megint kezdtetője. A végén – mint minden operettnél te a ﬁnálét a Túl az Óperencián…, az Álom,
– itt is győztesen kerülnek ki a szerelmesek álom, édes álom…, majd folytatta a Te ronaz ármánykodásból és egymáséi lesznek. A gyos élet… Az asszony összetör… Kálmán
zene hol mesésen andalító, hol vérpezsdítő. Imre operettjét Kerényi Miklós Gábor ren„Kálmán Imre a Csárdáskirálynőben ötvöz- dezte. Újdonság volt, hogy az operett szöni tudta a bécsi keringőt és a magával raga- vegét a színpad felett elhelyezett kivetítőn
dó, temperamentumos magyar zenét”– írták lehetett olvasni – németül –, s a siketnéma
róla a korabeli kritikusok.
nézőknek jeltolmács fordította a darabot a
Elragadta a közönséget a ﬁatal, cserfes, színpadról.
Hazafelé buszozva már csak nevettünk,
szép hangú, cigánykereket hányó szubrett,
Kékkovács Mara, azaz Stázi grófnő és a bol- amikor kiesett a sofőr oldalsó ablaka. Végül
dogságukat furfangosan kikerekítő, jókedvű, is szerencsésen hazaértünk, színházi és úti
mosolygós, jó mozgású, táncoskomikus, Pel- élményekben bővelkedő nap után. A színler Károly, mint Kaucsiánó Bonifác gróf. Az házlátogatást a kulturális kht. szervezte.
operett nagyasszonyát, Kovács Zsuzsát látCs. E.

Óvodai hírek

Indián hetet is rendeznek
A júniusi óvodai évzáró után indul a tartalmas nyári foglalkoztató sorozat az intézményben. Természetjáró napot, indián és
kreatív hetet rendeznek a gyerekeknek az
óvónők.

Medencét vennének
Az óvoda pályázatot adott be a Genarali
Providencia Biztosítóhoz az egészséges életmódra nevelés témakörében. Egy 3,6 méter
napközis táborra), takarítunk, kiállítást szer- átmérőjű, 90 centiméter mély, vízforgatós,
vezünk, rendezünk, süteményt sütünk a kiál- létrás medencét vennének. Százezer forintot
lítás megnyitókra és teadélutánokra.
pályáztak meg, az eredményhirdetést június
A tagok kötelezettség nélkül vállalják a végére várják.
segítségnyújtást, amihez köszönjük a csaÚszásoktatás
ládtagok türelmét is. A közös munka csapatA hajdúszoboszlói Árpád uszodába járnak
tá kovácsolt bennünket, szalonnasütéseket,
a gyermekek tíz napon át a nyáron a vízhez
kirándulásokat szervezünk.
Jelenleg 10-en vagyunk és szívesen látunk szoktató tanfolyamra. Az utolsó nap ingyen
kipróbálhatják az Aquaparkot. Az úszóbérújabb tagokat körünkben.
Fodor Attiláné let és az autóbuszos utazás önköltsége 4000
baráti kör tag Ft gyermekenként.

Múzeumi baráti kör alakult

Az idén március 10-én megalakult a Széchényi Ferenc Tájmúzeum Baráti Köre azzal
a céllal, hogy támogassa a múzeum munkáját,
tevékenységét. Milyen segítséget tudunk
nyújtani a múzeumnak és a többi kulturális
intézménynek?
Ajándékkészítés, gyűjtemény felajánlás
kiállítás céljából, szervezés, szponzor keresés,
adminisztrációs- és gépelési munkák. S részt
veszünk a rendezvények lebonyolításában
(gyermeknap, május 1-jei program) s készülünk az augusztus 20-i falunapra valamint a

Ez évben sem tétlenkedett egyletünk, mint
ahogyan korában sem. Január végén egy megbeszélésre voltunk hivatva a Hadtörténeti
Múzeumba, ahol április 16-án a jelenlévő tizenöt haditornacsapat kimondta a Virtus
Militaris Hagyományőrző Szövetség megalakulását. Ez a szövetség számunkra egy biztos
szakmai hátteret jelent, a kor megjelenítésében,
fegyverhasználatban, és persze ezáltal rengeteg háttérinformáció is eljut hozzánk, amely
az adott kor bemutatását segíti. A felsorolt
segítségen kívül a felszerelés teljes korhűségének kialakítása is szempont, amely igen jelentős anyagi kiadás, ezt pályázatokból, önerőből,
támogatók bevonásából kívánjuk megoldani.
Az idei nyár adta lehetőségeket kívánjuk
kihasználni, amennyire csak lehet. A közönség már találkozhatott velünk május 1-jén az
ebesi falunapon, valamint a XX. Diósgyőri
Várnapon május 27–29-e között, amely egy
látványos hangulatos rendezvény volt öt haditorna csapat (mintegy 80 fő) bevonásával.
Ezen kívül még láthatóak leszünk:
Június 4-én Etesen, a gyermeknapon
Június 19-én Tahitótfalun, a Baranta versenyen
Június 22-én Püspökladányban, gyermeknapon
Július 16–17-én Szentesen, a Zenthus napok középkori forgatagban
Július 23–24-én Egerben, a Haditorna csoportok versenyén
Augusztus 13–14-én Debrecenben, a Haditorna Találkozón
Augusztus 27-én Esztergomban a Baranta O.B.-n
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a
rendezvényeinkre, valamint a szombatonként tartott közös edzéseinken a Művelődési
Házban.
Horváth Ernő egyleti kapitány
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Tiszta szívvel, tiszta lélekkel dolgozik

Tavaly októberben leesett egy ház tetejéről, eltört a gerince, megsérült a gerincvelője, de őt magát nem törte meg a baleset.
Katona István hét hónapig feküdt a Kenézy
kórház rehabilitációs osztályán, de ezalatt
is dolgozott, cége alkalmazottjaival együtt
több debreceni házat is felújítottak.

A kórházban naponta több órán át tornázott, súlyzózott s csinálta a gyakorlatokat.
Mióta május közepén hazaengedték, otthon
is erősíti izmait a gyógytornász segítségével.
A szakembert ő ﬁnanszírozza. Azt mondta,
nélküle nem lenne sehol. Felét ő adta az eredményhez, másik felét jómaga. Óriási eredmény, hogy 3-4 lábú bottal feláll, s járni tanul.
Már a kórházban is önállóan ment ki a fürdőszobába és segítség nélkül tisztálkodott. Hogy
egy gerincvelősérült beteg lábra tudjon állni
az csoda s ilyen csoda 17 éve nem történt a
Kenézy kórházban – mondták az orvosok.
Katona István célja, hogy újra tudjon járni.
Sikerülni is fog neki, mert olyan elszántan és
magától értetődő természetességgel akarja,
hogy mindenki segíti benne. A felesége, aki 8
hónapon át minden nap bement hozzá a kórházba, a ﬁa, aki iskola után sofőrként hozzaviszi, s lánya, aki mellette áll.

magam – mondták az
orvosok, addig sem a
betegségemmel törődök. Amíg kórházban
voltam, az embereim
vitték a munkát, nélkülük nem tudtam volna elvégezni. A baráti
körömhöz tartoznak,
megbízom
bennük,
Katona István
nem „vezetjük” meg
egymást. Mindenki
intézi a saját munkáját. Azóta már felvállaltuk ebesi házak felújítását is. Én az ácsmunkát és a tetőfedést intézem.
Megpályáztam és megnyertem az Ady
Endre utcai kisiskola generál kivitelezését.
Én koordináltam a munkát. Büszke vagyok rá,
úgy építettem, mintha magamnak építeném,
tiszta szívvel, tiszta lélekkel. Már régóta gondolkodtam azon, hogy el kellene vállalnom
egy generál kivitelezést, de nehezen szántam rá magam, mert sok idő és nehéz munka
az alvállalkozók összefogása. Mégis sikerült,
minden alvállalkozóm ebesi, s tudom, milyen
anyagot miért úgy építettek be, mit miért úgy
végeztek el. Ismerem a munkafolyamatokat,
vagy ha nem, megkérdezem.

Nem „vezetjük meg” egymást

Negyven évesen ült iskolapadba

Így jártam – mondja az ács és tetőfedő
mester, de dolgozom a törvény által megengedett módon. Nem veszek fel pénzt a
Bt.-ből, a munkákért kapott pénzből kiﬁzetem az embereimet, a közterheket, szerszámot vásárolok. Jobb is, hogy elfoglalom

És továbbképzem magam, szakirodalmat
olvasok, eljárok az építőipari cégek továbbképzéseire. Az újdonságok iránti kíváncsiság
vezetett arra, hogy 40 éves fejjel iskolapadba üljek. Veszprémben a Medgyaszai István
szakképzőiskolában megtanultam a tetőfedő

szakmát. Többszázezer forintot kellett ﬁzetni a 3 éves oktatásért a német-magyar nyelvű
iskolába. Jó eredménnyel vizsgáztam, Bramac rendszermester lettem – mutatja a két
nyelven, díszes gót betűkkel kiállított nagyméretű, a veszprémi várat ábrázoló dekoratív
oklevelet. Büszke vagyok rá. Az ott tanultak nagyon hasznosnak bizonyultak. Tudásomat átadtam a kollégáimnak, hogy minél
jobb munka kerüljön ki a kezünk alól. Évente beadok egy pályamunkát a tetőfedő cégekhez. A pályázatot a tetőfedő szövetség bírálja
el. Eddig – jutalmul – minden évben meghívást nyertem egy továbbképzésre Keszthelyre vagy Budapestre, ahová a feleségemmel
együtt megyek el. Legnagyobb lélegzetű
munkánk a debreceni Vezér utcai lakópark
volt, ahol 36 háznak végeztük el az ácsmunkáját és befedtük egy év alatt nyolc emberrel.
Szerettem volna az ebesi orvosi rendelőt is
felújítani, de nem én nyertem a munkát.

Támogatás a mozgáshoz, a munkához
Katona István tervei szerint továbbra is
dolgozik, szellemileg ő vezeti a céget. S mozgása megkönnyítéséhez megrendelt egy
mozgáskorlátozottaknak kialakított autót,
mely automata sebességváltós lesz, vezetéséhez nem kell a lábát használnia. Beadott egy
kérvényt az önkormányzathoz, mert szeretné, ha támogatnák abban, hogy újra tudjon
mozogni. 300 ezer forint hozzájárulást kért
az autó megvásárlásához. Azon dolgozik,
hogy önállóan ki tudjon menni az autójáig.
Császi Erzsébet

Nagyobb védelem kell a hazai termékeknek

Az Ebesi Mezőgazdasági Szövetkezet
1992-ben jött létre s 1949 szeptemberében
megalakult az Ebesi Vörös Csillag Mgtsz
jogutódjaként.

A rendszerváltást követően a szövetkezet
mint gazdálkodási forma megmaradt, sőt nincs
átalakulási kötelezettség az érvényes rendelkezések szerint. A szövetkezet tevékenységi köre:
növénytermesztés (búza, kukorica, cukorrépa),
pulykahizlalás, mezőgazdasági és könyvviteli
szolgáltatás. A tevékenyégi körök ellátásához
bérelt földet és a tagok tulajdonát képező eszközöket vesszük igénybe. A gazdálkodás során
azt tapasztaltuk, hogy a rendszerváltást követően a mezőgazdaság mindig „mostohagyerek”
volt, ezért az Európai Unióhoz való csatlakozást
magyarázkodások, remények előzték meg. Már
egy éve hogy Magyarország az Európai Unió
tagállama. Egyre inkább elhangzik az a vélemény, hogy Magyarország nem kellőképpen
készült fel az uniós tagságra, a mezőgazdaság
vonatkozásában kedvezőtlen megállapodások
születtek.

Kedvezőtlen az EU-tagság
A mezőgazdasági termelőket kedvezőtlenül érintette az EU tagság: A terület alapú

támogatás mértéke az előző évi 7000 forint forinttal nő, melyet a pénzintézetek a gazhektáronkénti támogatástól 31 000 forintra daság kérésére 10-12 százalékos kamattal
nőtt a GORF növényeknél.
előﬁnanszíroznak. A gabonaárak nem mozMegnyíltak a különböző pályázati lehető- dulnak – teljes a bizonytalanság. Az időjárás
ségek, mint a SAPARD, majd az azt követő nagyon szélsőséges – májusban volt 0 CelsiAVOP. Új gépek és egyéb eszközök kerültek us-fok és 32 Celsius-fok is, 73 milliméter csaa szövetkezetbe.
padék viharokkal és jégesővel.
Kedvezőtlen hatás: a piac kiszámíthatatA mezőgazdaság fölött nincs fedél, a csalansága, a szabadon beáramló, minőségileg padék nem megrendelésre érkezik, ezért
kifogásolható élelmiszerek miatt a sertés, a csak abban vagyunk biztosak, hogy a növébaromﬁ és a tejágazat teljesen összeomlott, nyek elvetésre kerültek. Az ápolásuk folyaa zöldségfélék egyrészt eladhatatlanná váltak. matos, az 1 hektárra kivetítette kiadás már a
Az abrakfogyasztó állat létszám csökkenése 100 ezer forintot meghaladja.
miatt a gabonafelesleg nőtt.
Én, aki a mezőgazdaságba születtem,
Szövetkezetünket a gabonafélék – a búza abban tevékenykedtem, a többi gazdatársaés kukorica árának az előzőéhez viszonyított immal együtt a sok kudarc, bizonytalanság
41 százalékos csökkenése súlyosbította. A ellenére is tesszük dolgunkat a politikai hatakiesés 20 millió forint, annak ellenére, hogy lomtól függetlenül. Bízunk abban, hogy a
2004-ben rekordtermés volt.
nemzet kincs – a magyar termőföld – melyen
gazdálkodhatunk, az az egész nemzet javát
fogja szolgálni.
Bizonytalan a pulykahízlalás
A magyar gazda minden áron teljesíti köteA pulykahízlalás is bizonytalanná vált. A lezettségét, de jobban kellene élni jogaival.
termeltető a piaci viszonyoknak megfelelően Joggal várják el, hogy a verejtékes munkáváltoztatja az átvételi árat, akár 10 forintot is val előállított jó minőségű hazai termékeink
elér kilogrammonként a szerződésben meg- nagyobb védelemben részesüljenek.
kötött ártól, a termelő ki van szolgáltatva.
A 2005-re vonatkozó kihívásaink: A terüDézsi Julianna
let alapú támogatás hektáronként 2-3 ezer
igazgató elnök
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Lopás, rongálás, ittas vezetés

Ebesen az idén március 17-től május
végéig hét bűncselekmény történt, három
lopás, két rongálás, egy ittas vezetés és egy
vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény:
Március 17-én a kora
hajnali órákban ismeretlen személy (vagy személyek) a Gázláng utca
egyik lakásának melléképületéből, illetve garázsából három kerékpárt
és egy rotációs kapát
tulajdonított el. 20-án
22.00 óra körül ismeretlen személy felgyújtotta Gali Sándor
a Hajdúszoboszló Szováti útfélen lévő telepen, valamint az Ebes,
Sarkadi tanyán lévő szalmakazlakat. 31-én
a kora délutáni órákban ismeretlen személy

Óvja meg
vagyonát!

ismeretlen módszerrel bement a Bocskai utca
egyik lakásába, de onnan nem tulajdonított
el semmit. Április 4-én 16 óra körül, valamint
5-én 17 óra körül egy személy a Szepes tanya Az ez évben Ebesen ismertté vált bűncseudvarán lévő szénakazlakat felgyújtotta. 11- lekmények 60 százaléka vagyon elleni
én 10 óra körül ismeretlen személy a Vasút u. bűncselekmény volt, melyen belül a lopás
11. szám alatti MÁV-állomásról különböző mellett növekedett a rongálások száma.
fémtárgyakat tulajdonított el. 16-án az esti
órákban egy személy Ebesen ittasan vezetA számadatokból is látható, hogy az utóbbi
te gépjárművét. 24-én 13 óra körül ismeret- időszakban a dolog elleni erőszakkal elkövelen személy az Ebes–Hajdúszovát összekötő tett lopások (betörések) csökkenése mellett
úton lévő félsorompóval kiegészített fényso- növekszik az egyszerű lopások, ezen belül is a
sértettek ﬁgyelmetlenségét, feledékenységét
rompó berendezését letörte.
Aki a fenti bűncselekményekkel kapcso- kihasználó lopások száma. Ez a tendencia jellatban bármilyen információval rendelkezik, lemző a megye több településén, és országos
hívja – akár nevének és személyének elhallga- szinten is. A vagyon elleni bűncselekmények
tásával – a rendőrkapitányságot az 558-510 növekedésének okait kutatva a válasz nem
vagy a 107 segélyhívó telefonszámon, illetve egyszerű, befolyásolja a társadalmi, gazdakeresse a helyi körzeti megbízottakat.
sági viszonyok mindenkori fejlettségi szintGali Sándor je, az életszínvonal, a munkanélküliség és az
rendőr őrnagy időjárás is, de sok múlik azon is, hogy a tulajdonosok megtesznek-e mindent vagyontárgyaik védelme érdekében.

Közlekedésbiztonsági nap

Feledékenység, felelőtlenség

A vagyon elleni bűncselekmények, ezen
Májusban az iskolában került megrende- Blága Róbert 4., Plébán Judit 6.a, Kiss László
zésre az Arany János Általános és Alapfokú 4.a, Gali Sándor 2.a, Kovács Ádám 2.c, Sza- belül is a lopások elkövetői kihasználják a
Művészeti Iskola, a Hajdúszoboszlói Rend- bó Martin 1.b, Egri Judit 2.b, Szűcs Péter 2.b tulajdonosok legkisebb feledékenységét, illetve felelőtlenségét is. A lakosság magatartása,
őrkapitányság és az Ebesi Polgárőr Egyesület osztályos tanulók.
szervezésében a „Közlekedésbiztonsági Nap”
Majd korcsoportonként az első három odaﬁgyelése nagyban befolyásolja a bűncseelnevezésű baleset- és általános bűnmegelő- helyezett (összesen kilenc tanuló), valamint lekmények számát. Ha sokan felelőtlenek,
zési rendezvény, melynek célja a gyermekbal- korcsoportonként az első három csapat aján- nem fordítanak kellő gondot vagyonuk bizesetek megelőzése, és hosszú távon a helyes déktárgyakat és oklevelet kapott. A díjazottak: tonságára, a bűncselekmények száma emelközlekedésre nevelés volt. A rendezvényen
I. korcsoport csapatversenyben: I. 4. a, II. 3. kedik, ha viszont a lehetséges mértékben
közel 200 tanuló vett részt. A tanulók három b, III. 4. c, egyéniben: I. Nagy Krisztián 4. b, II. mindent megteszünk vagyonunk megóvásáért, kevesebb alkalmat teremtünk a bűnkorcsoportban (3–4., 5–6., 7–8. osztályo- Hadházi István 4. a, III. Kaszai Zsolt 4. b.
sok) a KRESZ totón közlekedési ismereteiket,
II. korcsoport csapatversenyben: I. 6. c, II. elkövetőknek, a bűncselekmények száma
míg a rutinpályán kerékpáros ügyességüket 6. b, III. 6. a, egyéniben: I. Farkas Csaba 6. c, csökken, és így sok problémától kímélhetjük
meg magunkat.
mérték össze, valamint bűn- és balesetmeg- Tokai Cintia 6. c, Szabó Zsolt 6. b.
III. korcsoport csapatversenyben: I. 7. a, II.
előzési előadást hallgattak meg. KipróbálBesurranásos lopás
hatták a biztonsági öv szimulátort is, mely 7. b, III. 8. b, egyéniben: I. Tóth Benedek 7. a,
nagy népszerűségnek örvendett. Akik a csa- Nagy Zoltán 7. a, Deák Zoltán 7. a.
Az elmúlt évben új elkövetési magatartásA rendezvényt közlekedésbiztonsági előpatversenyben nem vettek részt, közlekedési
villámkérdésekben mérhették össze tudásu- adás zárta, mely jó hangulatban telt, s jövőre ként megjelent a besurranásos lopás, amikor
az elkövetők nappal a nyitott utcai kapun,
kat. A legjobbak ajándékokban részesültek, ismételten megrendezésre kerül.
mint: Kovács Dávid 2. a, Szilasi Nóra 6. a,
Gali Sándor bejárati ajtón, míg éjszaka a nyitott kamra
vagy fürdőszoba ablakon keresztül jutnak
be a lakásba és a gyorsan és könnyen értékesíthető ékszereket, kisebb műszaki cikkeket,
illetve készpénzt tulajdonítanak el. E bűncselekmény megelőzhető az ajtók, kapuk, illetve
ablakok zárásával. Aki szeretné az ablakait nyitva tartani, érdemes azokra esztétikus
rácsot felszereltetni, melynek költsége töredéke a lopással okozott kárnak. A betöréses
lopások száma, mint említettem csökken,
melyet kedvezően befolyásolt, hogy a biztosító társaságok szerződéskötési feltételként
korszerű zárak alkalmazását határozzák meg,
mely jelentősen megnehezíti a zárak feltörését. Ennek ellenére nem mindenki rendelkezik lakásbiztosítással, illetve a lakás mellett a
melléképület, a garázs, a műhely biztonságos
zárását nem mindenki érzi fontosnak.

Hitelessége kétséges

Nagy sikere volt a biztonsági öv szimulátornak

A betöréses lopások megelőzhetők a régi
zárak – a biztosító társaságok által is megkövetelt – biztonsági zárra történő cseréjével, s
aki nagyobb értéket tárol a lakásán, célszerű
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riasztóberendezést felszerelni, melyet napjainkban már elérhető áron kínálnak.
Az elmúlt év végén, a fűtési szezon beindulásával a környező településeken és más
megyékben a Fűtéstechnikai Vállalat munkatársainak látszatát keltve többen járták a
településeket szénmonoxid mérés végzése
céljából. Ezek többnyire legális vállalkozások
alkalmazottjai, de nem állnak a Fűtéstechnikai Vállalattal szerződéses kapcsolatban, és
az általuk végzett mérések hitelessége kétséges. A mérések igénybevétele nem kötelező, és senki sem köteles ezeket a személyeket
a lakásába beengedni, a mérést elvégeztetni,
melyért igen borsos árat is kérnek.
Az utóbbi időben több esetben ﬁzettek
hamis 1000 Ft-os és újabban 10 000 Ft-os
bankjeggyel, ezért érdemes jól megnézni
(főleg a kereskedelmi egységekben dolgozóknak) a bankjegyeket, amelyet általában színes
nyomtatóval egyszerű géppapírra nyomtatnak, így nem tartalmazzák a kötelező és jól
felismerhető védelmi elemeket és anyagának
fogása, tapintása is szokatlan. A legkézenfekvőbb felismerési lehetőség a hologrammal
ellátott fémcsík, melyet egyszerű alufóliával
helyettesítenek.

Zárni kell az autók ajtajait
Az elmúlt évben is történt több gépkocsi
feltörés és kerékpárlopás a településen, mely
bűncselekmények megelőzése érdekében a
gépjárművek ajtajait zárni kell, még akkor is,
ha csak egy pillanatra kívánnak a járműtől
eltávolodni, illetve ha a lakásuk előtt állnak
le. De az ajtók zárása mellett fontos, hogy ne
hagyjanak táskát és egyéb értéket jól láthatóan a gépjárművükben, ha nem tudják azokat
magukkal vinni, célszerű a csomagtartóba
zárni, ahol nem látható. A kerékpárlopás egy
klasszikus bűncselekmény, melynek egyetlen megelőzési lehetősége, ha a kerékpárokat lehetőleg egy mozdíthatatlan tárgyhoz
(pl: kerékpártároló) lezárják, még a bolt előtt
is, mert ez esetben az elkövető nem kockáztatja meg a lakat helyszínen történő levágását, mellyel nagy feltűnést kelthet és nagy a
lelepleződés veszélye.
Ha kellően ﬁgyelünk tulajdonunkra, vagyontárgyainkra és környezetünkre, kevesebb bűnelkövetési alkalmat teremtünk, és
biztonságosabban, boldogabban élhetjük
meg mindennapjainkat.
Gali Sándor

Ruházati boltunk
a Bocskai u. 34. sz. alatt
(Bocskai u. és Vérvölgy u. sarok)

kedvező árakkal,
bővülő választékkel várja
kedves vásárlóit.
Kínálatunkból:
Felnőtt és bébi ruhák, cipők, papucsok,
olcsó, jó minőségű pelenkák
(30–32 Ft/db)
díszpárnák, szőnyegek, fonott bútorok,
kosarak, ajándéktárgyak stb.
Nyitva tartás:
hétfőtől szombatig 9 órától 17 óráig.

Szép számmal neveztek a csapatok a futball bajnokságra

Focikupa-sorozat

Immár hagyománnyá vált Ebesen az amatőr foci kupa sorozat megrendezése, melynek első fordulóját minden évben május
1-jén bonyolítjuk le.

Ebben az évben a szervezésre valamint a
lebonyolításra szervezőbizottságot hoztunk
létre, melynek tagjai: Deák Zoltán, Soós Barnabás, Szabó Jenő, Tokai István, T. Kiss Ernő,
Szabó Attila, Deczki Lajos.
A tavalyi év tapasztalatai alapján az idén
két kategóriában lehetett nevezni. Gyerek
kategória: 16 éves korig, felnőtt kategória:
16 éves kor felett.
Sajnáljuk azokat a csapatokat, akik nem
tudtak részt venni az első fordulóban, de
mivel négy pálya állt rendelkezésünkre, ezért
be kellett határolni a csapatok létszámát.
Az I. kategóriában hat csapat nevezett, a
II-ban 12 csapat nevezését tudtuk elfogadni. Nagy örömünkre szolgált hogy a rendezvény iránt nemzetközi érdeklődés is volt. A
tél folyamán megkeresett Kun Gáspár ebesi
lakos azzal a kéréssel, ha 2005-ben megrendezzük a foci kupát, akkor német rokonai és azok barátai is szeretnének nevezni. A
nevezést elfogadtam és meghívót küldtünk
részükre.
A német amatőr foci csapat Drezdából
érkezett és sportszerű jó játékkal a harmadik helyezést érték el. Kedves gesztus volt
részükről, hogy minden velük játszó csapatnak emlékzászlót adtak. Mindenki jól érezte

magát ezen a sport rendezvényen, a német
csapat jövőre is szeretne eljönni.
A focibajnokság első fordulóján elért eredmények a felnőtteknél:
1. helyezett a Western Söröző csapata, 2.
a Corpus Fitness csapata, 3. a Markt Team
német csapat, 4. a Mélyvízi Nyenyecek, 5. az
AFC csapata, 6. az Öregﬁúk csapata, így ők is
szereztek egy pontot.
Gyerek kategóriában a Fair play 2 lett a
győztes csapat, 2. Fair play 1, 3. Tutiﬁx, 4.
Késlekedők, 5. Mini AFC, 6. Csepergők
A gyerekeknél hetes rúgó versenyt is szerveztek a játékvezetők.
1. Bakonszegi Attila, 2. Kovács Péter, 3.
Boruzs Tibor
Játékvezetők: gyerek kategória: Deák Zoltán, Papp János.
Felnőtt kategória: Balogh Béla, T. Kiss
Ernő, Szabó Attila.
Az adminisztrációt Tokai Istvánné és
Bereczki Zoltán vállalták.
A verseny színvonalas, sportszerű játékkal zajlott, a mérkőzéseken sok gól született
a szurkolók nagy örömére.
Szeretném megköszönni a résztvevőknek
a sportszerű játékot, valamint a szervezésben, lebonyolításban, játékvezetésben résztvevők munkáját.
Gratulálok mindenkinek az elért helyezéshez, mindenkit szeretettel várunk a következő fordulóra, augusztusban.
Deczki Lajos sportreferens

Bozsik-program

Eredményes gyerekek

A Bozsik Labdarúgó Utánpótlás országos
Befejeződött a megyei I. osztályú gyermek
programban 60 ebesi gyerek – az óvodástól az és serdülő labdarúgó bajnokság. A gyermek
5. osztályosokig – vett részt az elmúlt évben és csapat csoportjában 2. helyezést ért el így
ez év tavaszán. A program több fordulója Haj- rájátszásban dőlt el a továbbjutás, ahol Püsdúszoboszlón és Kabán zajlott. A legjobbaknak pökladány mögött a 2. helyen végzett. Külön
Tégláson és Debrecenben rendeznek válogató köszönjük Deák Zoltán és Bernáth Csaba
tornákat. A legjobbakat a megyei válogatottak- edzéseken nyújtott segítségét. A csapatban
ba választották meg. Az 1994-es születésű gye- egyenletes jó teljesítményt nyújtottak: Berrekek közt megyénket képviseli majd 4 tanuló: náth Gergő, Fábián János, Leiter Krisztián,
Juhász János, Kovács Bence, Nagy Attila, Sze- Nagy István, Papp Márk, Szabó Zsolt, Szabó
keres Tamás.
Székely Gyula Tamás, a serdülő csapat 4. helyezést ért el.
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Cél a kapuban

Joggal lehetünk büszkék labdarúgóinkra, hiszen a kitűzött cél felé rúgják a labdát.
Mindegyik korosztály elérte amit eltervezett, a serdülők 4. az iﬁk 6. a felnőttek pedig
a 12. helyet szerezték meg. Örömteli változás, hogy felkerült az iﬁbe Horváth Szabolcs,
Szabó Gábor, Varga Ádám és Pósán Dávid
aki joggal büszkélkedhet az elért 26 góljával. Húsz kilométert kerékpároztak a templomdombig és vissza
A feltételek megfelelőek, de továbbra is igény
van a pályagondnok munkájára, aki színvonalasabbá tudná tenni a felkészüléseket és
a mérkőzéseket, nem beszélve a vagyonvédelmről. Köszönet minden társadalmi munkáért, amely nélkül nehezebb lett volna a Ahogy a természetben beköszöntött a
A kánikula ellenére 23 fő vállalkozott arra,
fenti eredményt elérni.
tavaszi zsongás, elővettük mi is a drót- hogy átteker Hajdúszoboszlóra és vissza
700 település közül községünk is részese a szamarakat, és életet leheltünk a kerekek- május utolsó hétvégéjén. A túra útvonala:
Bozsik-programnak, amely azon kívül, hogy be, megolajoztuk a nyikorgó láncot, majd Ebes–Sós-dűlő–Kösely Rt.–Repülőtér–Mászámtalan ﬁatalt és szülőt megmozgat, hosz- nyeregbe pattantunk és egy-két próbakört tyás király sétány (fagylaltozás)–Bánomkert–
szú távon pályázati anyagok elkészítésére is téve ismét betörtük kerékpárunkat.
Ebes. A kilométerek és a forróság legyőzése
ad lehetőséget, amely mind pozitív változáután a túra résztvevői meghívást kaptak Hajsokat eredményezhet.
Az égiek kegyesek voltak hozzánk, csak dúszoboszlón egy fagylaltozásra. A fürdőzők
Köszönet Székely Gyulának és Bernát Csa- néhány víztócsa késztetett kisebb szlalomo- áradatával mi is tettünk egy kis sétát a városbának, mint szülőnek és edzőnek, valamint zásra minket. Április 26-án vágtunk neki a ban, majd újra kerékpárra ültünk, hogy ebédminden hozzátartozónak és tanulónak a lel- közel 20 km-es távnak, melynek fő úti cél- re mindenki hazaérjen Ebesre.
kes részvételért.
ja a hajdani Ebesfalva és a templomdomb. A
Következő kerékpáros túránkon a VekeSzabó Attila, aki a 70-es évek labdarúgócsa- diószegi tanyától füves területen haladtunk a ri-tóra megyünk (földúton), egy egész napos
patának oszlopos tagja volt, a legmodernebb domb irányába és onnan a szováti út felé.
program keretében. Ebéd (slambuc), frissítő
eszközöket szerezte be a mozgásfejlődéshez,
Az erős szembeszél és a nehéz terep sok italok és édesség biztosítva lesz a túrázóknak.
amely mind a 10-13 éves gyermekek testi fej- kalóriát felemésztett, de kárpótlásul a völ- Lehetőség lesz focizni, tollaslabdázni, csónalődését segíti elő. Jelen állapot szerint van 4 gyekben álló víztócsák csodálatos madár- kázni, túrázni és sétakocsikázni.
lelkes csapatunk, több 100 sportszerető szur- világot tártak elénk. Az őzek és nyulak is
Utazás saját, üzemképes kerékpárral, időkolónk, kitartó, elhivatott vezetőnk, szorgal- elemükben voltak, élvezték a kövér legelőket. járásnak megfelelő öltözet (esőkabát, napmas segítők.
A dombon kigazoltuk a templom alapjának védő sapka), innivaló az útra. Kisgyermekes
Viszont az őszi szezon felkészülésének környékét és néhány szál virággal emlékez- családokat is szeretettel várunk, akik autóval
kezdetéig komoly összefogásra van szük- tünk elődeinkre. Rózsahegyiné Juhász Éva is jöhetnek. Fa játszóterek biztosítják a gyerség, mint anyagi, mint erkölcsi szempontból felelevenítette az Árpád kori templom törté- mekek kellemes kikapcsolódását.
ahhoz, hogy továbbra is hasonló, sőt jobb nelmét és a régészeti feltárások eredményeit.
Indulás: július 3. vasárnap: Arany J. Ált Isk.
eredményeket érjenek el az ebesi sportolók.
A dűlőutakon már hátszéllel robogtunk a elől 9 órakor. Hazaérkezés: az esti órákban. A
Előre is köszönet mindenkinek, hiszen Csemetekert irányába. Igazi csemege kirán- túra távja: 45 km. Eső vagy sár esetén a túra
közös érdek, hogy Ebesen a jövőben is minő- dulóinknak az a kerékpáros sprintverseny, egy héttel később lesz megtartva: július 10ségi, amatőr sport működjön.
melyet túráink során mindig megrendezünk. én vasárnap 9 órakor.
Mindenkit szeretettel várunk, aki jó társaSzántóné Hancsárik Judit Deczki Lajos sportreferens közbenjárására
az önkormányzat ismét biztosított édessé- ságra, mozgásra és kikapcsolódásra vágyik!
get és ivóleveket a csapat résztvevőinek.
Sós Barnabás

Határnéző tekergés

Felhívás

Az ebesi AMSE szervezésével megrendezésre került, az évadnyitó rallye verseny. A
nevezett 43 versenyzőből 16 ebesi versenyző
küzdött, 5 kategóriában a helyezésekért. 150160 néző szurkolt és izgult a verseny napján.
Az ebesiek szép eredményt értek el, minden
kategóriában a dobogón állhatott AMSE tag.
Eredmények: www.ebesiamse.racing.hu
D. L.

Az Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában szeretnénk egy kisebb kiállítást
rendezni a sport jegyében. Kérjük iskolánk régi
tanulóit, hogy régi okleveleiket, érmeiket vagy
más emlékeiket, hogy juttassák el az iskolába.
Keressük még az 1983–85-ös születésű labdarúgó csapat „Barcelona” mezeit is.
Székely Gyula

Úszni tanulnak

Jó helyezések

Úszni járnak az általános iskola negyedik
osztályosai az idei tanév utolsó hetében. A
Befejeződtek Hajdúszoboszlón a Diákdebreceni nagyerdei strandon nem csak úsz- olimpia körzeti labdarúgó fordulói. Eredménak, hanem az élményfürdőt is kipróbálják. nyek : 1. korcsoport 4. helyezés, 2. korcsoport:
Az iskola 150 ezer forinttal, a szülői munka- 1. helyezés, 3. korcsoport: 2. helyezés, 4. korközösség 60 ezer forinttal, a gyermekek 1000 csoport: 2. helyezés. A 2. korcsoportos csapat
forinttal járulnak hozzá a nyári testedzéshez. a megyei döntőben 3. helyezést ért el.
A csapat tagjai : Kisdi Domokos, Nagy
EBESI HÍRLAP. Ebes község önkormányzata időszaki lapAttila, Szekeres Tamás, Kovács Bence, Deák
ja. Főszerkesztő: Császi Erzsébet E-mail: csaszie@freemail.
Dorina, Juhász János, Tardi János, Rácz Máté,
hu A szerkesztőség címe: 4211 Ebes, Széchenyi tér 1. Tel.:
Vágner Martin.
52/565-048, fax: 52/565-075. Kiadja: Ebesi Kulturális
Kht. Alapította: Ebes község képviselő-testülete. Felelős
Az iskola leány labdarúgó csapata a Püskiadó: Rózsahegyiné Juhász Éva. Nyomdai munkálatok:
pökladányban
megrendezett megyei döntőFount Trade Kft.
ben 5. helyezést ért el.

Sikeres csapat

