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ÍRL az elosztóhálózatok (víz- tási programot indított. Az észak-alföldi régi- hálózat tisztítására, valamint a víztelep gépHÍR I H
vezetékek)
BES elöregedtek, mely újabb szennye- óban Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és házának bővítésére fordítják.

Uniós minőségű víz folyik majd a csapokból

ződés veszélyét rejti magában – ismertette
Galgóczi Mihály polgármester. Majd hozzátette, az ebesi ivóvízben nincs arzén, viszont

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 41 települése csatlakozott a programhoz, mely 110 ezer
ember ivóvizének javítást célozta meg.

Jelenleg a terveket készítik. A kivitelezés a
nemzetközi közbeszerzési pályázat eredményének kihirdetése után indul.

Eredményesen gazdálkodik az önkormányzat
Több pályázattal is bővítette a falu forrásait

„Az idei év nehéz lesz” – mondta Galgóczi
Mihály polgármester a 2004. december
6-i falugyűlésen a 2005-ös költségvetési
kilátásokról. A gazdálkodás első féléves
eredményeiről a szeptember 14-i képviselő-testületi ülésen számolt be.

A polgármester elmondta, a működési
költségvetés hiányának ﬁnanszírozására az
önkormányzat benyújtotta a működésképtelen önkormányzatok pályázatát a Belügyminisztériumhoz, ahonnan még nem
érkezett válasz. A falu költségvetése kettős
szorításban van. Egyik a minden települést
érintő megszorítás (kevesebb állami támogatás, inﬂáció, a közalkalmazottak kötelező
béremelése), másrészt az adóerőképesség
igazságtalan elszámolása. A megszorítások
hatására kiesett a költségvetés 10 százaléka.

Beﬁzetések, kiadások
Az önkormányzati saját bevételek időarányosan teljesültek (adók). Az iparűzési adó
megszüntetése és a T-mobil által visszakért
adó miatt13 millió forint visszaﬁzetési kötelezettsége lett az önkormányzatnak. S 8 millió forint kiadást okozott a Szabó Sándorné
ellen formai hiba miatt elveszített munkaügyi per.

De ugyanakkor 8 millió 300 ezer forint
bevételt jelentett a Kerekes Kft. által beﬁzetett építési bírság (a nem teljesen szabályosan
épített benzinkút miatt) és a támogatások.
Illetve az elengedett tételek, kábel áthelyezés,
föld eladása is gyarapították a bevételt.
Az önkormányzat intézményei közül az
iskola nem biztos, hogy tartani tudja a költségvetést és a kulturális kht. támogatásra szorul.

Nyertes pályázatok
A község folyamatosan fejlődik a nyertes
pályázatok eredményeként. Az idén 284 millió forint pályázati pénzt nyert.
Az Arany János iskola 1 millió 885 ezer
forintot a közoktatási alapítványtól nyert. A
község közterületei parkosítására 22 millió
717 ezer forintot nyert az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programon, a Ady Endre utca burkolat fejújítására 7 millió 890 ezer
forintos támogatást kapott az Észak-alföldi
Regionális Tanácstól, belterületi utak tervezésére (Tóth Árpád és Diófa utca) 1 millió
forintot kapott szintén a régiós tanácstól. S
248 millió 250 ezer forintot nyert az Európai Unió Kohéziós Alapjától az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programra. A
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulással együttműködve az EU Gazdasági Ver-

senyképességi Operatív Program Szolgáltató
Önkormányzat pályázatán 454 millió forintot nyert az önkormányzati információ szolgáltató tevékenység fejlesztésére.

Idei és jövő évi feljesztések
A Hunyadi és Szent István utca telektulajdonosai által kiﬁzetett telekárból, 31 millió
800 ezer forintból aszfaltoztatta a Hunyadi
és a Szent István utcákat. Elkezdte a Nyugati utca teljes közművesítését, megépíttette a
játszóteret, felújíttatta az orvosi rendelőt. Telket vásárolt az iskola bővítésére 2 millió 300
ezer forintért, s 3 és félmillió forint értékben
utcákat terveztetett esővízelvezető rendszerrel együtt. Az év hátra lévő részében renoválja
a Sportházat és új tetőt rakat rá, új burkolattal borítja az Ady Endre utcát s megépített egy
aszfaltos kispályát a Sportcentrumban. A polgármester elmondta, jó esélyt lát arra, hogy az
idén elkezdődik a temető építése is.
Végezetül ismertette, hitele és lejárt határidejű, kiﬁzetetlen számlája nincs az
önkormányzatnak. Összefoglalta, a rossz körülmények ellenére eredményesen gazdálkodtak és több pályázattal is eredményesen
bővítették a falu forrásait, mely újabb fejlesztéseket generál.
Cs. E.
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Kiírják a közbeszerzési eljárást

Az ivóvízminőség javító program közbeszerzési pályázatairól Sándor Lászlót, az
Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség Javító
Önkormányzati Társulási Tanács elnökét,
a gesztor település, Kisújszállás önkormányzati képviselőjét kérdeztük.

Az elnök elmondta, több közbeszerzési
pályázatot is ki kell írni az Európai Unió
Hivatalos Lapjába. Az egyik a tervezési és
kivitelezési tender, mely tartalmazza a 41
településen elvégzendő munkát. Így a vízvezeték hálózati rekonstrukciót (elavult azbeszt
csövek cseréje), az új víztisztítási technológia (az uniós normáknak megfelelő tisztítási technológia kiépítése, a víztisztító művek
beépített rendszerének javítása) és a vízvezeték hálózat tisztításának, rekonstrukciójának
tervezését és megépítését. A másik a projektmegvalósítási szervezet, mely független mérnökökből, jogászokból áll, feladatuk a projekt
irányítása, ellenőrzése, az anyagi javak felügyelete és az unió felé való elszámolása. A

harmadik a független mérnök tender, mely
nyertese az európai uniós felügyeletet látja el
és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felé számol el. Emellett az EU-s előírások szerint kötelező kiírni a PR tendert, mely
nyertesei a lakosságot tájékoztatják a munkáról. A tenderek a napokban folyamatosan
megjelennek a hivatalos lapban. Elsőként a
projektmegvalósítási szervezettel való szerződéskötését tervezik, melyre leghamarabb
2006 január közepén kerülhet sor.
A tervezési és kivitelezési tender nyertese végzi a munkát mind a 41 településen (illetve többen, ha konzorciumba tömörülnek
vagy alvállalkozóknak adják ki a munkát). Az
építkezés leghamarabb 2006 őszén indulhat.
De ha akkor nem tudják elkezdeni a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt, akkor csak
2007 elején kezdődhet a munka. Ebes könynyű helyzetben van. Az 1954-ben épült település egyenes utcái, jó csőhálózata miatt
előkelő helyen lesz, könnyen elvégezhető a
mélyépítési munka.

Együttműködésen alapul

Önkormányzati hírek
Új autóbuszmegállók

Elbontja a régi buszmegállókat és újakat
építtet az önkormányzat a 4. számú főútvonal mentén. A modern utas várók a település
központjába építetthez hasonlóak lesznek. A
modern, zárt várókat a Békés megyei székhelyű Alma-Rend Kft. gyártja és telepíti. A
két utas váró építéssel együtt 1 millió 740
ezer forintba kerül. Az alapozást és az építési engedélyeztetést az önkormányzat végzi. A
zord tél beállta előtt megépülnek a buszmegállók, melyek jó szolgálatot tesznek szél, hó
és eső ellen.

Újból pályáznak
Újra benyújtotta az Egészségház átépítésének pályázatát az önkormányzat az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. Az
Egészségház átépítése 48 millió 220 ezer
forintba kerül, melyből 38 millió 570 ezer
forintot lehet nyerni a pályázaton. A fennmaradó 9 millió 640 ezer forintot az önkormányzat biztosítja. A tervet a decentralizált
Terület-és Régiófejlesztési Célelőirányzat
2005-ös támogatásának elnyerésére nevű pályázatra nyújtotta be a képviselő-testület.

Csaknem 50 magyar kistérség juthat 100 ják meg a kistérségi civil szervezetek, önkorÓradíj emelés
millió forint támogatáshoz az Európai mányzatok, vállalkozók – ismertette Galgóczi
Unió LEADER+ program keretében. Ebes Mihály. – Ugyanis Magyarországon nincs
A Gondozási Központ házi segítségnyújis csatlakozott a pályázathoz a Hajdúszo- hagyománya a kistérségi együttműködésnek. tásának óradíját 230 forintról 260 forintra
boszlói Kistérségi Többcélú Társulás tag- A kistelepülések hajlamosak egymás mellett emelte az önkormányzat szeptember 15-től.
jaként.
elbeszélni, nincsenek közös elképzeléseik Az emelés 150-240 forint többletköltséget
s a civil szervezetek sem tudnak egymásról. jelent a segítséget igénybe vevő nyugdíjasokAz Európai Unió 4 milliárd 890 ezer forin- A pályázat az alulról jövő kezdeményezése- nak havonta.
tot különített el az Agrár-és Vidékfejleszté- ket karolja fel, a partnerség elve alapján, az
Drágult az étkeztetés
si Operatív Programból, melyet 50 nyertes együttműködésen alapul.
kistérségi társulásnak oszt szét. A pénzre a
A pályázatot a hajdúszoboszlói önkorkistérség civil szervezeti, önkormányzatai, mányzat készítette, Ebes a munkahelyteremA gáz árának 6,2 százalékos emelkedévállalkozói pályázhatnak. 50 kistérség nyer, s tést jelölte meg tervei között. A projekt helyi se miatt ennyivel emelte a meleg étel előála megkapott 100 millió forintra ők írhatnak szervezőmunkát végző közösségében az ebesi lításának költségét az Arany Oroszlán Rt.
ki pályázatot. A nyereményt tőlük pályázhat- önkormányzat is helyet kapott.
szeptember 1-jével. Így az ott étkezők enynyivel drágábban juthatnak hozzá az ételhez. Kivételt képeznek az iskolások, nekik
az önkormányzat állja a többletet. A Gondozási Központban étkezők nyugdíjuk összege
alapján számíthatnak 6-25 forintos emelésre
Egy hónapja új jegyzője van a településügyfelek igényeinek a napi reggeliért, ebédért és uzsonnáért.
nek, aki az elkövetkezendő évben átformegfelelő minél szémálja a hivatal ügyintézési rendjét a
lesebb körű tájékoztaJövőre is idei áron
hatékonyabb, szervezettebb, szakszerűbb
tás jogi ismerteket is
munka jegyében.
kíván. Ezért iratkozott
Az önkormányzati földeket ugyanazon az
be a Pécsi Egyetem- áron adja bérbe a képviselő-testület 2006Már gimnáziumi évei alatt megtetszett az
re, ahol 2007-ben kap- ban, mint 2005-ben. A változatlan árat a
önkormányzati munka a dunántúli származája meg jogi diplomáját. mezőgazdaság jelenlegi helyzete, az inﬂáció
sú Bek Melindának. Érettségi után az ÁllamAngol és német nyelv- mérséklődése, a bérelt földek iránti kereslet
igazgatási Főiskolára jelentkezett s a nyári Bek Melinda
ből középfokú nyelv- csökkenése indokolja. A jövő évi bérleti díj 3
szünidőkben munkát vállalt a hivatalokban.
vizsgája van.
Ft 50 ﬁllér lesz négyzetméterenként.
Diplomája megszerzése után a Dunántúlon
Egy hónapos tapasztalatai alapján terve a
gyámhivatali gyakornokként, majd megbízott, hivatal szerkezetének megváltoztatása (munSzüreti mulatság
később kinevezett jegyzőként helyezkedett el. kaköri leírások átgondolása, feladatok újra
Két évvel ezelőtt Debrecenbe költözött, s férj- osztása) a hatékonyabb, szervezettebb, szakAz Arany Oroszlán szüreti mulatsáhez ment. Munkát nem közigazgatási terüle- szerűbb, gyorsabb munka jegyében. S a jegyző got rendez október 15-én este 7 órától. A
ten tudott vállani. Augusztusban nyerte el az feladatához tartozó jogszabályok s a törvé- 2200 forintos belépőért sertéscsülköt lehet
ebesi jegyzői állást. Munkáját változatosnak nyesség betartása (pl. engedély nélkül műkö- vacsorázni jóasszony módra, petrezselyérzi, ahol naprakésznek kell lennie. Kihívásnak dő üzletek), a szabálysértések szankcionálása. mes burgonyával, savanyúsággal. A deszérzi és szereti feladatait, a problémás ügyek A képviselő-testület egyhangúlag megszavaz- szert Gundel palacsinta. A jó hangulatról
megoldását, az egyszerű ügyek gyors elintézé- ta neki a bizalmat, munkatársai érdeklődve Tele János gondoskodik. Jegyek a helyszísét, az ügyfelek tájékoztatását. Meggyőződése, fogadták. Galgóczi Mihály polgármester egy nen kaphatók, elővételben. Érdeklődni az
hogy a jegyzői munkához nem elég a főisko- év „türelmi” időt adott neki az elképzelései- 565-520-as telefonszámon lehet naponta
lai végzettség. Az egyre bővülő feladatkör, az nek megfelelő hivatali rend kialakítására.
10–19 óráig.

Az új jegyző szereti a kihívásokat
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Horváth tanyai tervek

A Horváth tanyaiak útjaik helyreállításának kérelmével fordultak az önkormányzathoz.

Az őszi esős, sáros idő beállta előtt szeretnék, ha útjaikat felújítaná, aszfaltozná
az önkormányzat. A tanyán élő közösség
4 óvodás, 24 iskolás gyermek és az idősök
érdekében kéri az útrekonstrukciót. A képviselő-testületnek eljuttatott levelükben leírták,
hogy nagyobb esőzés után a személyautók
csak nagy nehézségek árán tudnak közlekedni a tanyán, a beteg gyermekekhez hívott
mentő nem jut el a beteg házáig. Emellett az
autóbusszal közlekedők rendkívül sárosak
lesznek, amíg elérnek a buszig.

Galgóczi Mihály kérdésünkre elmondta, a
Horváth tanyán az út kialakításának szempontjából rossz helyen állnak a villanyoszlopok, melyek áthelyezésével az önkormányzat
megbízta az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Rt-t. A cég szabályainak megfelelően a
munka elvégzése előtt - még május végén –
átutalta az árát. A cég azóta sem végezte el a
munkát. Az önkormányzat a szeptember 14i testületi ülése után levélben kért tájékoztatást. Válasz lapzártánkig nem érkezett.
A polgármester elmondta, ha az áramszolgáltató átépíti a villamos hálózatot, az
önkormányzat rendbe hozza az utakat.
Aszfaltozásra nincs forrás, de 2-3 fuvarnyi
kaviccsal leteríti, járhatóvá teszi az utat.
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Októberre vállalták

Elektromos levélben elküldött érdeklődésünkre a következőket válaszolta az áramszolgáltató:
„A munkát időszaki feszültségmentesítéssel hajtja végre az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. A cél a minél kevesebb ideig tartó
feszültségmentesítés és minden olyan feladat
egyidejű megvalósítása, amelyek miatt áramszünettel kell számolni. Így a településen
jelentkező új, és többlet villamos energia biztosításához a már folyamatban lévő projektek
indítását (ide tartoznak az oszlopáthelyezések
is) is egymáshoz közeli időpontba tervezzük.
Emiatt nem történt meg az oszlopok áthelyezése augusztus 31-re. A Horváth tanyai oszlopáthelyezés 2005. október 12-ig megvalósul.
E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Rt.”

Segítség az árvízkárosultaknak

Adománygyűjtést szervezett az önkormányzat Kiss Károly ebesi lakos kezdeményezésére az erdélyi Farkaslaka és a
közigazgatásilag hozzá tartozó Székelyszentmihály és Nyikómalomfalva árvízkárosult lakosságának megsegítésére.

ek pénzt is adományoztak, több mint 70
ezer forint gyűlt össze. Az adományt Galgóczi Mihály polgármester vitte el Farkaslakára
Kiss Károllyal, Salánki Tiborral és Csige Lajossal együtt. – A falubeliek köszönettel vették
az adományt, különösen az élelmiszereknek
örültek. Megvendégeltek bennünket, ami
Az Egészségházban 700 kilogramm, 150 kicsi ételük volt, megosztották velünk – idézezer forint értékű tartós élelmiszer (cukor, te fel emlékeit Galgóczi Mihály polgármester.
liszt, gríz, kávé, konzerv) és tisztítószer (moÉlelmiszert, tisztítószert adományozsópor, hypo, szappan) gyűlt össze. Az ebesi- tak: Id. Kiss Károly, Id. Csáki Lajos, Ifj. Csá- Egy élet munkája ment tönkre
ki Lajos, Kiss Károly Zoltán, Szabóné Szabó
Mária Csilla, dr. Misák Olena, Salánki Tibor, Ft, Pinczés László 5000 Ft, Szabó József
Targeton Kft., Borza Istvánné, Tálas Mihály, 2000 Ft, Kunkli Imréné 5000 Ft, Heidumné
Cserepes Ágnes, Leiter Miklós, Ötvös József- Szarka Veronika 2000 Ft, Kalló József 1000
né, Szarka László, Bíró Judit, Sós Barnabás, Ft, Ökrös Józsefné 500 Ft, Varga Lászlóné
Bíró Gyula, óvodások és az óvoda dolgozói, 1000 Ft, Katona Sándorné 1000 Ft, Kovácsiskolások és az iskola dolgozói és 3 személy né Nagy Judit 1000 Ft, Salánki Imréné 2000
névtelenül adományozott.
Ft, Erdei Andrásné 1000 Ft, Agócs Attiláné
Pénzt adományoztak: Galgóczi Mihály 5000 Ft, Pócsi Andrásné 1000 Ft, Bagosi Bál5000 Ft, Mihályi Miklósné 15 000 Ft, Sza- intné 1000 Ft, Dézsi Julianna 5000 Ft, RózsaA segélyszállítmány Farkaslakára érkezett
bó Géza 5000 Ft, Cserepes Ágnes 3000 Ft, hegyiné Juhász Éva átutalt 4000 Ft-ot és egy
Fotók: Salánki Tibor Szarka József 2000, Csorvási Jánosné 3000
személy névtelenül adakozott.

Két és félmillió

A májusi vihar és jégeső károkat okozott a
Sportházban, melyek helyreállítására 3 millió 700 ezer forintot kért az önkormányzat
a területfejlesztési tanácstól. A falu 2 millió
570 ezer forintot kapott a központi vis maior
alapból, melyet a képviselő-testület döntése
alapján 2 millió 780 ezer forintra egészített
ki. Az épületfelújítás során cserép és új csatorna kerül az épületre, lefestik a homlokzatot, a lábazatot, és a belső térben is kijavítják a
leomlott falakat és lefestik a falakat. Az önkormányzat felújítási pályázatát az ebesi Kasok
Bt. nyerte. A Sportház még az idén megújul.

Aszfaltozást terveznek

Egymillió forintot nyert az önkormányzat
belterületi utak tervezésére az Észak-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanácstól. A pénzből a
Tóth Árpád és a Diófa utca leaszfaltozásának
és esővíz elvezetésének terveit készíttette el a
testület. Az építkezés akkor kezdődhet meg, ha
az önkormányzat nyer egy újabb pályázaton.

Belterületbe vonatnák

Belterületbe szeretnék vonatni ingatlanjaikat a Vasútállomás „utca” lakói. Mint a
képviselő-testülethez intézett kérelmükben írták, a MÁV Rt. 2000-ben adta el
ingatlanjait nekik.

Mint Galgóczi Mihály polgármester
elmondta, a MÁV úgy adta el dolgozóinak
a házakat, hogy a telkek külterületen voltak
és a földek nem lettek kivonva a mezőgazdasági művelés alól. Javasolta, hogy a helyzet
rendezésére forduljanak először a MÁV-hoz
az utcabeliek, hogy támogassa a telkek belterületbe vonását. A hozzájárulásra azért van
szükség, mert a MÁV fejleszti a vasúti közlekedést, 160 kilométeres óránkénti sebességgel tervezi közlekedtetni a vonatokat. A

telkek közvetlenül a sínek mellett fekszenek, s a MÁV-on áll, hogy kívánja-e az érintet terület belterületbe vonását. A válaszig
a lakosságnak semmilyen anyagiakkal járó
lépést nem célszerű tenni. Ha a MÁV nem
támogatja a belterületbe vonást, akkor nem
lesz bevonva. Ha támogatja, akkor a lakosoknak fel kell méretni telkeiket, földjeiket
s ki kell vonatni a művelésből s csak ezután
lehet belterületté nyilvánítani. A művelésből
való kivonás ára nem csekély, aranykoronánként 96 ezer forint, négyzetméterenként 500
forint. A felmérés ára telkenként körülbelül
20 ezer forint.
Ezután az önkormányzat belterületbe
vonja a telkeket a rendezési terv módosítása
során és vállalja a módosítás költségeit.

EBESI HÍRLAP. Ebes község önkormányzata időszaki lapja. Főszerkesztő: Császi Erzsébet
E-mail: csaszie@freemail.hu A szerkesztőség címe: 4211 Ebes, Széchenyi tér 1. Tel.: 52/565-048,
fax: 52/565-075. Kiadja: Ebesi Kulturális Kht. Alapította: Ebes község képviselő-testülete.
Felelős kiadó: Rózsahegyiné Juhász Éva. Nyomdai munkálatok: Fount Trade Kft.
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Nem terveznek falugyűlést

Nem lesz falugyűlés az idén – tervezi a
képviselő-testület.
A község egy éves fejlődéséről szóló beszámoló és a lakosság észrevételei, kérései,
panaszai alkotják a legtöbbször a falugyűlés napirendi pontjait. A 2004-es falugyűlés
azonban nem erről szólt. Beszámolóm után
3-4 ember magához ragadta a szót és személyeskedéssel, vádaskodással folytatta a gyűlést olyan hangulatot teremtve, hogy nem
volt kedve másoknak szólni – mondta Galgóczi Mihály polgármester. - Ezért nem tart az
idén falugyűlést a képviselő-testület, hanem
más formában ad lehetőséget a lakosságnak
észrevételei, gondjai megbeszélésére. Erre

A község átveszi az
utakat és a tejházat

alkalmas fórum a polgármesteri meghallgatás, amelyre nem csak a hivatali fogadóórákra
lehet telefonon vagy személyesen a titkársá- Saját tulajdonába akarja venni az önkorgon időpontot kérni, hanem tetszőlegesen mányzat a tejházat és a temető melletti
más – mindkét félnek megfelelő – időpont- három utat
ra is. A másik fórum a képviselő-testületi ülés
nyilvános része, melyre bárki bemehet és a
A Tejházat az Ebesi Galambász Egyesületvégén felszólalhat 3 perc erejéig. Harmadik nek adta bérbe az önkormányzat, az utak
fórum szintén a testületi ülés közmeghallga- pedig a leendő temetőhöz vezetnek majd.
tással tárgyalt napirendi pontjai, melyek kere- A saját tulajdonú utak alkalmasabbak lesz a
tén belül szintén felszólalhatnak a lakosok.
használatra, mint az állami. Ugyanis az állaA közmeghallgatást a testületi ülésre szó- mi tulajdonú utak feljesztése esetén ki kell
ló meghívó napirendi pontjainál tüneti fel a kérni az állami közútkezelő véleményét a
hivatal. A meghívó a hivatal előtti hirdetőtáb- képvislelő-testületnek, ami bonyolítja az eljárást. Emellett az állam nem a község igélán van kifüggesztve, 8 nappal az ülés előtt.
nyeinek megfelelően tartja karban az utakat.
Ha mindhárom út a falué lesz, akkor a Fő út
kivételével – mely az országos közút részeaz összes falubeli út a község tulajdonába kea ma már ritkán fellelhető tárgyakból, doku- rül. A kérvényt az októberi kormányülésre
mentumokból, korhű ruházatba öltözte- terjeszti be az Észak-alföldi Régió Kincstár
tett viaszﬁgurákból és a helyszínen felépített Igazgatóság. Az átadást az önkormányzatokkényszerlakhely tükörmásából áll. Büszkén nak juttatott ingyenes állami vagyonjuttatás
mondhatjuk, hogy Magyarországon egye- keretében tárgyalják, melyet a Kincstári Vadülálló kiállításról van szó, melynek megnyi- gyonnal való gazdálkodásról szóló kormánytó fővédnöke és díszvendége Pokorni Zoltán, rendelet és az államháztartásról szóló
a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség alelnöke, törvény tesz lehetővé.
valamint Galgóczi Mihály, Ebes polgármestere. A kiállítás igazgatóasszonya Rózsahegyiné Juhász Éva, bízik és biztos abban, hogy
eme állandó kiállítás nem csak az ország valamennyi iskolájának lesz rendhagyó „történelem óra” helyszíne, hanem minden magyar
érzelmű polgár látogatási célja is.
Jeszenszky Iván

Ítélet nélkül – családok munkatáborokban

Ebes község neve hallatára egy fejlődő,
virágzó, jól szervezett-rendezett település jut
eszünkbe. Amit viszont kevesen tudnak, Ebes
területén létesült az 50-es évek elején a hortobágyi 12 zárt kényszermunkatábor egyike.
Ugyanis a sztálinista-kommunista diktatúra ideje alatt ide telepítettek ki több ezer
ártatlan embert családostul – csecsemőktől
az aggastyánokig –, nem kímélve a betegeket sem. Ezeknek a szabadságuktól, emberi
méltóságuktól, a mai napig minden vagyonuktól megfosztott embereknek emlékére és
tiszteletére nyílik Ebesen október 8-án a Széchényi Ferenc Tájmúzeum keretén belül, az
50-es évekbeli elhurcolások emlékére létrehozott állandó autentikus kiállítás. A kiállítás

A Széchényi Ferenc Tájmúzeum

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2005. október 8-án, 13.30-tól tartandó

Ítélet nélkül – családok munkatáborokban
című állandó kiállításának ünnepélyes megnyitójára
és a kiállítást megelőző koszorúzási ünnepségre

Az ünnepség helyszínei: Református Templomkert, Ebes, Széchenyi tér 4.,
Széchényi Ferenc Tájmúzeum, Ebes Ady Endre u. 6–8.
A kiállítást megnyitja: dr. Hantó Zsuzsa – történész,
Pokorni Zoltán, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség alelnöke

Nyolc éve épült a templom

Templomszentelésünk évfordulóján ünnepi koncertet tartunk a református templomban október 8-án, szombaton délután 4
órakor.

Felújították az étkezdét

Hatszázezer forintért újíttatta fel az Arany
Oroszlán Rt. az iskolai étkezde étel kiadóját
szeptemberre. Az rt. megnagyobbította az
egyik kiadó ablakot, a másikat pedig hosszan
kinyitotta és csempével borította. A pultot
az uniós előírásoknak, az ún. HACCP-rendszernek megfelelően rozsdamentes acéllal
fedte. Az étkezőbe új függönyöket rakott fel.
A beruházás felét az rt. állta, felét az iskola
úgy, hogy az rt. az iskolától bérelt üstjei bérleti díjából fogja le a pénzt.

Közreműködnek: Karasszon Dezső orgonaművész, Suszter Ágnes fuvolán, Karasszon
Dénes gordonkán játszik.
Mindenkit szeretettel várunk!

Policka megalapításának 740 éves évfordulójára a csehországi testvérvárosba látogatott a képviselő-testület néhány tagja. A
találkozón a fallal körülvett városok szövetségének tagjai is képviseltették magukat
szerte Európából. A látványos műsorban
a középkort idéző jelmezben vonult fel a
király, a királyné és udvartartása. Kézműves mesterségek elevenedtek meg a vásárban. Este zenés műsorokon szórakozott a
közönség.
Fotó: Magánarchívum

Kész a kispálya

Aszfaltos sportpálya épült a Sportcentrumban, mely kispályás futball, kézi-, kosárlabda
és teniszpályának is használható. A községben
egyre többen hódolnak a szabadidős sportnak,
labdajátékoknak, melyet az önkormányzat
aszfaltos sportpálya építésével támogatott. A
pályán sáros időben is játszhatnak a sportkedvelők és a focicsapat is használhatja edzéseire.
A pályát a DEBMUT Rt. aszfaltozta, mely az
elmúlt hetekben az Ady Endre utat építette a
faluban, így a felvonulási költség megﬁzetésétől mentesült az önkormányzat.
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Mindenütt jó, de a legjobb otthon

Mindenütt jó, de a legjobb otthon, főleg,
ha párosan, igényeinkkel, esztétikus, rendezett, akkor olyan nagyon jó hazamenni.
Mindez elmondható az augusztus 20-i falunap két első helyezett családi házáról.

Második alkalommal ért el első helyezést családi ház gazdasági udvarral kategóriában a Béke utcában lakó Béke Péter és
felesége, Margó. Nem véletlen a névazonosság, hiszen még az előző generáció telepedett
le ezen a helyen, így adott volt a névválasztás. Olyan igazi békés otthon. A nyugdíjas
házaspár szeretettel, kedvességgel, ügyességgel, ﬁgyelmességgel fogadja és látja el
vendégeit, nemcsak helyi, hanem hazánk
minden területéről érkező és külföldről érkező pihenni vágyókat, mint a Falusi Vendéglátók Egyesületének tagjai. A városi, de még a
helyi gyereknek is kedves elfoglaltság a gazdasági udvar megtekintése, ahol baromﬁ, kecs-

Béke Péteréknél az idén is szép a termés

Virágos házak
Idén is meghirdette az önkormányzat a
Tiszta, virágos lakóház mozgalmat, melybe
két kategóriában tizenheten neveztek be. A
családi ház gazdasági udvarral kategóriában
tíz, a családi ház pihenőkerttel kategóriában
hét családi ház versengett. A családi ház gazdasági udvarral kategóriában helyezettek: 1.
Béke Péter, Béke u. 4. sz., 2. Fecskovics János,
Fő u. 76. sz., 3. Gyányi Gábor, Ady Endre u.
46. sz. A családi ház pihenőkerttel kategóriában díjazottak: 1. Szatmári Tibor, Ifjúság u. 7.
sz., 2. Deczki József, Szent István u. 15. sz., 3.
Varga Imre, Petőﬁ u. 28. sz.

Szatmáriéknál a gyerekek is besegítenek a
munkába
ke, nyúl, házigalamb is található. Ugyanaz a
kedves vendéglátás mondható el a másik első
helyezett otthonáról, akik családi ház pihenő
kerttel kategóriában vitték el a pálmát. Ők
baráti indíttatásból neveztek a versenyre, s a
vállalkozó Szatmári Tibor és párja, Kati, valamint a két iskolás gyermek gyönyörűen parkosított, családi fészekben érnek haza, ahol
kipihenhetik egy-egy nap fáradalmait. Minden adott a szabadidő kellemes eltöltéséhez,
kőgrill, focipálya, hinta, de az egyéni tervezésű kerítés s elkészítése még a tervek között
szerepel. Elismerésre méltó, hogy mindez
saját erőből, illetve baráti segítséggel jött létre, természetesen jó hangulatban és annak a
reményében, hogy milyen sok buli vár még a
baráti körre ilyen igényesen rendezett, esztétikus kerthelyiségben.
Szántóné Hancsárik Judit

Versenyeztek
a szakácsok

A személyautó és a teherautó felni volt a
legtöbb versenyző legpraktikusabb tűztere
az augusztus 20-i főzőversenyen. A gyakorló szakácsok abban tartották életben a tüzet
bográcsuk alatt. Kilencük közül ki slambucot,
ki pörköltöt főzött saját recept szerint.
Nyertesek: Slambuc kategória: 1. Ádám
és Éva Vendégház, 2. Sándor Árpád. Pörkölt
kategória: 1. Mészáros Gábor, 2. a Béke Vendégház, 3. holtversenyben Süni és barátai,
valamint Huszovics János.

A kulturális kht. hírei
Egymillió forintot nyert

A települési közkulturális szolgáltatások
továbbfejlesztését biztosító Közkincs program keretében 1 millió forintot nyert az
Ebesi Kulturális Kht a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumától. A megvalósítás
során további kettő esetleg három számítógéppel bővül a könyvtár számítógépparkja,
megvalósul a számítógépes nyilvántartás,
kerti padokat és pavilonokat vásárolunk a
falunapokhoz, CD-s magnót, mikrofonokat,
fényképezőgépet veszünk a művelődési háznak és a múzeumnak.

Információ az ifjúságnak
Ifjúsági információs pontot hoz létre az
Ebesi Kulturális Kht. és az önkormányzat, ha
az Ifjúsági, Szociális, Családügyi, Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz beadott pályázata
sikeres elbírálásban részesül. Az ifjúsági információs pont, amely a községi könyvtárban
kerülne elhelyezésre további számítógépek
vásárlásával segítené elő az információhoz
való hozzáférést illetve egy fő ifjúsági referenst
foglalkoztatnánk akinek feladata tanácsadás,
információtovábbítás a ﬁataloknak. A megpályázott támogatás 1 445 000 forint, melyhez 483 ezer forint önerő kell.

Elmúlt egy év
Egy éve múlt augusztus 27-én, hogy megnyitotta kapuit a megújult Művelődési Ház,
átadták a Széchényi Ferenc Tájmúzeumot és
a Községi Könyvtárat. Ehhez az alkalomhoz
kapcsolódott hetedik könyvtári pályázatunk,
amelynek eredményhirdetésére szeptember 7-én került sor. A kérdésekre és a totóra
az Ebesi Hírlap és az Ebesi Krónika alapján
válaszoltak a résztvevők. A 23 sikeres pályázó teadélutánon vette át az ajándékokat.

Őszi pályázat
Őszi tevékenységek a ház körülés a határban témára épül következő könyvtári, múzeumi kutatómunkát igénylő pályázatunk. A
pályázat kérdései átvehetők a községi könyvtárban, a megfejtéseket október 19-ig várjuk.

Égkémlelés
Csillagászati előadás lesz október 11-én 18
órától a Művelődési Házban projektoros vetítéssel és távcsöves égkémleléssel a debreceni
Magnitudó Csillagászati Egyesület közreműködésével. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk. A részvétel ingyenes.

„Király” volt a tábor

A latin-amerikai táncosok megtáncoltatták a közönséget is az augusztus 20-i falunapon

A megyei polgárőr szövetség a nyáron a
Vekeri-tó szomszédságában, a Víg-Kend Majorban ismét megrendezte a polgárőr gyermek tábort, ahol Ebest négy általános iskola
tanulói képviselte. A gyerekek képet kaptak a polgárőrség áldozatkész munkájáról,
a rendőrség és a határőrség feladatairól. Az
élményekben gazdag hetet így összegezték a
résztvevők: „A polgárőr tábor király volt”.
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Visszaszorítja a szájüregi rákot

Fogászati betegségek megelőzésére nyert
pályázati pénzt dr. Bodnár Sarolta, a község fogorvosa.

Mint dr. Bodnár Sarolta elmondta, a pályázati támogatás eddigi ösztönös munkájának
hivatalos keretek köré emelése. Ugyanis már
hivatásának ebesi gyakorlása óta ellátja a
pályázatban kiírt feladatokat. Évente kétszer
szűri az óvodás és az iskolás korú gyermekeket, a rendelésén megjelent pácienseket,
egyéni fogászati kezelési tervet készít a kismamáknak, a kezelés alatt személyre szabott tanácsokat ad betegeinek. A 40 év
feletti, dohányzó, alkoholfogyasztó – ezért
a szájüregi rák tekintetében veszélyeztetett
– páciensek szájüregi állapotát rendszeres
visszarendeléssel ellenőrzi. A 280 ezer forintos havonkénti pályázati pénz elősegíti céljai minél hatékonyabb megvalósítását, azaz
a lakosság megtanítását a szájhigiénére, a
rendszeres szájüregi rákszűrés kiterjesztését
a falu minden lakosára. A programra nagy

szükség van, hiszen
Magyarországon hal
meg a legtöbb beteg
szájüregi rákban Európában.
A támogatásból ismeretterjesztő anyagokat
(szórólap, kábeltévés
tájékoztatás) készíttet
a felnőtteknek, előadáDr. Bodnár Sarolta sokat tart a várandósoknak, oktató ﬁlmeket
vetít rendelőjében s gyermekközpontú módszerekkel ösztönzi a gyermekek fogápolását.
Orvosi berendezéseket, műszereket, eszközöket vásárol.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(OEP) fogászati preventív tevékenység végzésére felhívó pályázatán 220 fogászati praxis szerepelt eredményesen megyénkből, dr.
Bodnár Saroltáé az első kategóriában nyert.
A pályázati pénz év végéig jár és ha sikeres
lesz, meghosszabbítja a dotálást az OEP.

Az egészséges fogakért

A magyar lakosság fogazata eltekintve
kevés kivételtől elhanyagolt. Ez vonatkozik Ebes lakosságára is. A rossz fogak nemcsak esztétikai problémát okoznak, hanem
alapvetően meghatározzák a szájüregi
állapotot.

Kellemetlen szájszagot eredményezhetnek, amely megrontja az emberi kapcsolatokat. Idült gyulladást tartanak fent, amely
igazoltan szívinfarktus elősegítője lehet. A
rossz fogak gyökerénél alattomos gyulladásos gócok lappanganak, melyek izületi károsodáshoz, szívbelhártya gyulladáshoz (ezáltal
szervi szívbajhoz) szívizomgyulladáshoz, vesebetegséghez vezethetnek. A rossz fogazat
miatt az étel alapos megrágására képtelen
ember gyomra előbb-utóbb szintén beteg lesz.
Gyomorhurut, fekély, végső soron gyomordaganat alakulhat ki. Ugyancsak rákos elfajulás indulhat ki a rossz fogak által gyakran
felsértett nyelvből és nyálkahártyából. Ezeket a folyamatokat felerősíti a dohányzás és a
tömény alkohol fogyasztása. A dohányzásról
közismert, hogy súlyos betegségeket: tüdőés szájüregi rákot, érszűkületet, szívinfarktust okozhat. A tömény alkohol a szájüregi,
nyelőcső- és gyomorrák keletkezését segíti

elő. Logikus, hogy a kettő együtt a szájüregben összegződik itt erősítik egymás káros
hatását, itt nő meg a rákos elfajulások kialakulásának valószínűsége. A magára valamit
is adó, az egészségével törődő embernek jól
megfontolt önérdekből legalább évente el kell
menni fogorvoshoz. Ez nem feltétlenül fogorvosi beavatkozást jelent, hanem egyszerű
szájüregi áttekintést.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak alapvető pénzügyi érdeke, hogy a fogorvosok e betegségeket lehetőleg minél korábbi
stádiumban fedezzék fel. A szájüregi rák időben felismerve gyógyítható, későn észlelve halálhoz vezet. Kezelése milliós tételeket
emészt fel.
Várjuk Önöket! Továbbra is szeretném
fenntartani érdeklődésüket a szép és egészséges fogakért. A fogászati munka időigényes, megköveteli az előzetes bejelentkezést,
így lehet a várakozási idő minimális.
A fogászati rendelő telefonszáma: 366218, rendelési idő: hétfő, szerda: 13–18
óráig, kedd, csütörtök, péntek: 8–13 óráig.
Címünk: Ebes, Bocskai u. 2.

Kilencvenedik születésnapját
töltötte be Salánki Lászlóné
augusztusban. 16. gyermekként
született, korán megismerte
a munka nehézségeit. Házasságából 6 ﬁúgyermek született. Menyeit lányaiként szereti,
13 unokáját, 21 dédunokáját és
2 ükunokáját szeretettel öleli.
Halápon, 61 személyes családjával ünnepelte 90. születésnapját.
Családja ezúton is nagy szeretettel köszönti és hosszú, boldog életet kíván neki jó egészségben.

Dr. Bodnár Sarolta
fogszakorvos

Összefogással
megújul a református
templom

Sokszor kezdjük úgy mondanivalónkat,
hogy van egy jó hírem és egy rossz. Hadd
kezdjem a jó hírrel: immár nyolc éve áll községünk központjában fehérre meszelt piros
cserepes református templomunk. Meghatározója lett községünk arculatának, jelkép is:
Ebes sem Isten háta mögötti hely, itt is jelen
van áldásaival a Mindenható. Jó reménységünk van arra, hogy egy nyertes pályázat
eredményeképpen a templomkertben igazi, szép parkot tudunk kialakítani, mindenki javára.
Sajnos most már rá kell térnem a rossz
hírre is. Amikor nyolc éve befejeztük az építkezést, pénzhiány miatt a legolcsóbb, legegyszerűbb megoldás jöhetett csak szóba:
egyszerű fehér mésszel lett az egész templom lemeszelve. Az elmúlt években növekvő aggodalommal ﬁgyeltük, hogy lekopik,
lepattogzik róla a festék. Próbáltuk javítgatni, de mára kiderült, komolyabb és modern
technológiára és speciális festékre van szükség, hogy a 21 méter magas, pocakos torony
ellenálljon az esőnek, szélnek, fagynak.
A szakemberek szerint a torony megújításának költsége 1 millió 500 ezer forint. Tavasszal
szeretnénk elvégezni ezt a munkát, remélve,
hogy a tél sokkal többet nem pusztít rajta.
Tudjuk, hogy ez a munka csak összefogással
valósítható meg. Én reménykedem abban,
hogy az elmúlt években sokan megszerették
a templomot. S „akit” szeretünk, azért készek
vagyunk áldozatot is vállalni. Így fordulok a
kedves ebesi testvérekhez: segítsenek adományaikkal, hogy megújulhasson a templomtorony. Az önkormányzathoz is kéréssel fordul
egyházközségünk, járjon elöl jó példával, erejéhez képest támogassa a felújítást.
A felajánlásokat fogadja az Ebesi Református Templomért Alapítvány. Alapítványunk
közhasznú, ezért az adományok után jár a
törvényben előírt adókedvezmény. A helyi
takarékszövetkezetben vezetett számla száma: 59900036-10009581. Közvetlenül az
Egyházközösség számára is el lehet juttatni
a felajánlott összeget. Személyesen, csekken
vagy az OTP banknál vezetett 1173800820181583 számú számlára.
Előre is köszönöm mindenki jóindulatát,
segítségét.
Bukáné Zakar Zsuzsa
református lelkipásztor
A nemzeti ellenállásban és
az antifasiszta mozgalomban
való részvételért a II. világháború európai befejezése
és a fasizmus felett aratott
győzelem 60. évfordulójára „Nemzeti ellenállásért
emléklapot” kapott Nagy
Lajos Gyurcsány Ferenc a
miniszterelnöktől. A kilencven éves nyugalmazott rendőr őrnagy fordulatokkal teli
életéről lapunk következő
számában írunk.
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Kéttannyelvű képzést terveznek

A szülők körében végzett felmérés alapján
legnagyobb igény az idegen nyelv és az informatikaoktatás iránt mutatkozik az iskolában.
Az idei tanévben a nevelőtestület előkészíti
a két tanítási nyelvű képzés bevezetését. Az
angol–magyar két tanítási nyelvű képzést
kívánja iskolánk meghonosítani. Ez a képzés
elsőtől nyolcadik osztályig biztosítja a mindennapos nyelvórákat, emellett a gyerekek bizonyos tantárgyakat idegen nyelven tanulnak.
Alsó tagozaton néhány készségtárgyat (ének,
rajz, technika, testnevelés) tanulnak idegen nyelven, felső tagozaton lehetőség van
az elméleti tantárgyak és az informatika idegen nyelvű oktatására. Mód van új tantárgy

Ingyen tankönyvek

A rászoruló családok számítottak az ingyebevezetésére (célnyelvi civilizáció), melynek nes tankönyvre, de azt az idén nem kapták
keretében tanulnak az angol nyelvű orszá- meg. Az okokról Érckövi Katalin, az iskogok történelméről, földrajzáról, kultúrájáról. la igazgatóját kérdeztük.
A magyar pedagógusok mellett anyanyelvű
tanár is bekapcsolódik a gyerekek oktatásába.
– Az iskola 2600 forint általános tankönyv
A 2006/2007 tanévben várhatóan két osztály támogatási állami normatívát kap gyermeindul, ebből az egyik hagyományos, a másik kenként az államtól. A normatív támogatás
a két tanítási nyelvű tanterv szerint. A két csak a rászorulóknak jár. 1–4. osztályig 3600
tanítási nyelvű képzéshez állami normatívát Ft gyermekenként, 5–8. osztályig 7200 Ft, és
lehet igénybe venni (2005-ben 76 500 forint 9600 Ft a sajátos nevelési igényű tanulókra. Az
tanulónként), ami újabb fejlesztések alapjait iskolaszék bevonásával a támogatások jelenteremtheti meg. A két tanítási nyelvű képzés tős részét tartós tankönyv vásárlására fordítámogatása szerepel a Hajdú-Bihar megyei tottuk, s azt vásároltunk az önkormányzattól
az erre a célra kapott 317 ezer forintból és az
közoktatási fejlesztési tervben is.
Érckövi Katalin igazgató Ebesi Gyermekekért Alapítványtól érkezett 88
ezer forintból. Az idei tanévben minden gyermek 500 forint támogatást kapott tankönyv
vásárlásra. A törvény nem volt egyértelmű a
tankönyvvásárlási támogatást illetően. De a
szülői igényeket és az iskola tartós tankönyvekkel való ellátottságát ﬁgyelembe véve a
jövő tanévben az általános normatívából átcsoportosítunk a normatív támogatásba és a
rászoruló – a három gyermekes, a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, a sajátos
nevelési igényű és a tartósan beteg gyermekeket nevelő – családok megkapják az ingyenes
tankönyveket – ismertette Érckövi Katalin.

A művészeti iskola hírei

Felejthetetlen emlékekkel tértek haza a gyerekek Polickáról

Morvaországban jártak az iskolások
Nyári táborozáson vett részt iskolánk 32
tanulója községünk csehországi testvérvárosában, Polickán.

A 2005/2006. tanévet 146 növendékkel kezdi a művészeti iskola. Előképző 1 fő, 1. évfolyam 36 fő, 2. évfolyam 41 fő, 3. évfolyam 27 fő,
4. évfolyam 13 fő, 5. évfolyam 28 fő. A növendékek közül 135-en egy tanszakosak, 11-en
pedig két tanszakosak, zenei tanszakokra 49en, csoportos tanszakokra (képzőművészet,
néptánc, színjátszás) 97-en járnak. A művésztanárok közül távozott az iskolából Bálint
Mariann, dr. Demeter Lajosné, Oláh Tímea,
Papp Tímea, Stefáni Róbert. Új pedagógusok:
Domokos János – rézfúvós, Gáspár Izabella –
fuvola, Szabó Krisztina – képzőművészet.

esti beszélgetések, a cseh tanórák látogatása,
mind felejthetetlen emléket nyújtottak számunkra. Sokan fájó szívvel búcsúztak Polickától, reménykedve, hogy jövő januárban
Közel 11 órás buszozás után érkeztünk lehetőségük nyílik sí táborozásra. A táboromeg Csehországba, ahol szíves vendégfo- zás összköltsége 700 000 Ft volt. A gyerekek
gadtatásban volt részünk. Programjainkról beﬁzetése mellett (19 000 Ft fejenként) támoés ellátásunkról a házigazdáink gondoskod- gatást kaptunk az önkormányzattól (50 000
tak, s mi nem szenvedtünk hiányt semmiben. Ft) és az Ebesi Gyermekekért Alapítványtól is
Emlékezetes marad a morvaországi kisváros, (40 000 Ft). Testvériskola fogadására sikerrel
Policka főtere, ahol többször is sétáltunk, a megpályáztunk 300 000 Ft-ot a megyei közvároshoz közeli gótikus stílusú vár Svoja- oktatási Közalapítványnál, így jövő nyáron
Az általános iskola régóta tervezett kiránnov, a középkori hangulatot idéző Litomysl szeretettel várjuk a polickai gyerekeket.
dulására került sor szeptemberben 247 gyers nagy élményt jelentett egynapos prágai
A szervezők: mek, 31 szülő és 20 pedagógus részvételével
kirándulásunk is. A focimeccs, a diszkó, az
Tálas Enikő, Subáné Kiss Gyöngyi Ópusztaszeren a Feszty-körkép, a történelmi
emlékpark, a panoptikum látványosságával,
szépségeivel ismerkedtek tanulóink. A programhoz a szülői munkaközösség 185 000 Ft-tal,
az Ebesi Gyermekekért Alapítvány 100 000 Fttal járult hozzá. Segítségüket köszönjük.
Az óvodába a 2005/2006-os nevelési év- Főiskolai Karán fejlesztő pedagógusi szakképben 46 új gyermek iratkozott be. Közülük 12 zésre jár. Két gyesen lévő óvónő kommunigyermek előfelvételis. A nyár folyamán be- kációs szakvizsgát adó képzésen vesz részt
szereztünk egy modern fénymásolót. Állami ugyanott. Ők ingyenesen tanulnak. Én júnormatívából lecseréltük a 3–4. csoport gyer- niusban fejeztem be a Budapesti Műszaki
A 2004/2005. tanév krónikájához tartomek öltözőszekrényét s fejlesztő játékokat és Gazdaságtudományi Egyetem Pedagógiai zik azoknak a tanulóknak a névsora, akik 1.,
vásároltunk. Óvodánk sokszínűségét külön Tanszék közoktatás vezetői szakát. Azontúl, illetve 8. osztály végén részesültek könyvfoglalkozásokkal szeretnénk bővíteni, mint hogy bizonyos határidőn belül a vezetői állás jutalomban: az 1. a osztályból Nagy Fanni,
ismerkedés a német nyelvvel, speciális torna, betöltéséhez elengedhetetlen, azért is vállal- Szoboszlai Boglárka. Az 1. b osztályból Csörhittan, néptánc. A magas színvonalú szakmai koztam erre, hogy segítse munkámat. Tudá- gő Orsolya, Makai Stella, Misák László, Pásmunka elengedhetetlen feltétele a tovább- somat az óvodavezetés terén maximálisan ti Hajnalka. A 8. a osztályból Harsányi Éva,
képzés. Egyik óvodapedagógusunk a Debre- hasznosítom.
Szabó Gábor, Németi Szilvia. A 8. b osztályceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai
Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető ból Girgás Tímea, Kádár Fanni.

Ópusztaszeri kirándulás

Magas színvonalú óvodai munka

Jutalmazottak
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Támogatók segítik a futball csapatot Lopás, testi sértés
Az idei idényben újra a megyei I. osztályban indul az ebesi futball csapat egy újabb
felállásban.

Abbahagyta a játékot Mészáros Tamás és
Kasza Zoltán, eligazolt Mezei Norbert. Bordás Imre új játékosként igazolt, az ifjúsági
csapatból a felnőtt csapatba került Kiss Róbert.
Jól szerepelt az ifjúsági csapat az őszi
idényben, hét mérkőzésből hat győzelmével ért véget. Gyengén játszottak a felnőttek,
hét meccsből két döntetlennel, öt vereséggel
zárult. A gyermek csapat egy meccsen győzött, két mérkőzésen vereséget szenvedett.
A serdülők négy meccsből négyszer győztek.
A felnőtt és az ifjúsági csapatnak még nyolc
mérkőzés van hátra az őszi idényben, mely

A kellemes túra résztvevői

november utolsó hetében zárul. Új edzők
jöttek a csapathoz, a gyermekeket Bernáth
Csaba, a serdülőket Bak Attila, a felnőtteket
Nagy Sándor, az ifjakat Kiss Imre edzi.
Az önkormányzat 500 ezer forintot adott
az egyesületnek, miután az egyesület támogatók segítségével 250 ezer forintért benevezte a csapatokat a meccsekre és megszerezte a
játékengedélyeket.
Az egyesület köszöni a Roland Autószalon 200 ezer forintos, az Ebesi Mezőgazdasági Szövetkezet 40 ezer forintos, a Kerekes
Kft. 100 ezer forintos támogatását és Wágner Bálint segítségét a pálya mészhidráttal való felfestéséhez. Az egyesület kéri és
várja más vállalkozók, cégek segítségét is –
mondta Kelemen Tamás, az egyesület vezetője.

Fotó: Magánarchívum

Vekeri-tó-túra kerékpárral és autóval

Az eredetileg júliusra tervezett kirándulást az esős hétvégék miatt csak augusztus
14-én tudtuk megtartani. Harmincnégyen
indultunk, a maroknyi kerékpáros mellett
még hat család érkezett autóval.

Az autósok aszfalt úton, mi bicajosok pedig
a Csemetekert mögötti mezőgazdasági földutakon haladtunk a célállomás felé. A közel
50 km-es túra útvonala: Ebes–Horváth tanya–
Mikepércs–Vekeri-tó–Mikepércs–Csemetekert–Ebes. A szép napsütéses idő mellett az út
minősége is kiváló volt, a sok eső és a mezőgazdasági gépek legyalulták a talajt. A sok
víztócsa szinte vonzotta a madarakat, még a

verebeknek sem volt kedvük a porban fürdeni.
Elszomorító, hogy csak a földút mentén egy
nagy szatyornyi szemetet szedtünk össze a 25
km alatt. Mire megérkeztünk a Vekeri-tóra,
már kész volt az ebéd. A slambuc főzéséhez az
önkormányzat biztosította az alapanyagokat.
A tavalyihoz hasonlóan Bíró Gyula és családja
vállalta az étel elkészítését és a két nagy bogrács slambuc mind elfogyott.
Ebéd után fociztunk, tollaslabdáztunk, a
gyerekek horgászni tanultak, a kisgyerekes
családok a fa játszóterek környékén töltötték
az időt. Ez volt a legkellemesebb és legemlékezetesebb túránk.
Sós Barnabás

Ingyenes temetői buszjáratok

Ebes Község Önkormányzata 2005. november 1-jén autóbuszjáratot indít a debreceni és a hajdúszoboszlói köztemetőkbe.

A Debrecenbe közlekedő buszok az ebesi
gyógyszertár előtti autóbuszmegállóból
indulnak 8, 9, 12, 14 órakor a Debreceni Köztemető főkapujáig.
A Debreceni Köztemető főkapujától 10, 11,
13, 16.30 órakor indulnak az ebesi gyógyszertár előtti buszmegállóig.

A Debrecenbe közlekedő autóbuszok a
temető mindkét kapujánál megállnak.
A Hajdúszoboszlóra közlekedő autóbusz
az ebesi gyógyszertár előtti buszmegállóból 12 órakor indul a hajdúszoboszlói temető kapujáig.
Hajdúszoboszló temetőtől 15 órakor indul
az ebesi gyógyszertár előtti megállóig.
A szolgáltatás ingyenes.
Ebes Községi Önkormányzat

Ebesen augusztus 1-jétől szeptember 9ig 10 bűncselekmény vált ismertté: négy
betöréses lopás, egy szándékos testi sértés, egy önkényuralmi jelkép használata és
négy rongálás.

Augusztus 2-án éjszaka ismeretlen személy a Szent István utca 34. szám alatti lakásba az ajtót befeszítve behatolt, majd onnan
műszaki cikkeket, kéziszerszámokat és italokat tulajdonított el. 6-án ismeretlen személy
a Gázláng utca 32. szám alatti lakás udvarán
leállított személygépkocsit maró folyadékkal
leöntve megrongálta. 8-án este egy ebesi lakos
ittasan bántalmazta válófélben lévő feleségét,
aki 8 napon belüli sérüléseket szenvedett. 11én éjszaka ismeretlen személy a Tóth Árpád
utca 67. szám alatti lakóház udvarán lévő
fóliasátrat kivágta, majd onnan egy rotációs
kapát tulajdonított el. Augusztusban ismeretlen személyek a Művelődési Ház hátsó
udvarán lévő színpad tetőszerkezetének tartóoszlopait és a hátsó bejárati ajtókat körülvevő kávákat motorkerékpárral, kerékpárral
és gördeszkával megrongálták, s ezzel a községnek 80 000 Ft kárt okoztak. 16-án éjszaka ismeretlen személy a Szent István utca 53.
szám alatti épülő lakóházhoz tartozó szerszámos bódéba a lakatpántot lefeszítve behatolt,
majd onnan kőműves szerszámokat és villanymotort tulajdonított el. 24-én éjszaka
ismeretlen személy a Széchenyi utca 17. szám
alatti lakóház udvarán leállított személygépkocsi gumiabroncsait kiszúrta. Szeptember
5-én éjszaka két személy szintén a Széchenyi utca 17. szám alatti lakóház udvarán leállított személygépkocsi első, valamint hátsó
szélvédőjét, illetve a hátsó oldalsó ablakokat
betörte, és gumiabroncsokat kiszúrta. 7-én
éjszaka ismeretlen személy a Vedres dűlőben
lévő tanyába lakatlefeszítéssel behatolt, majd
bútorokat és építési anyagokat tulajdonított
el. 9-én este ismeretlen személyek a Művelődési Ház hátsó udvarán lévő színpad burkolatára önkényuralmi jelképet festettek.
Aki a fenti bűncselekményekkel kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja – akár nevének és személyének
elhallgatásával – a rendőrkapitányságot az
558-510 vagy a 107 segélyhívó telefonszámon, illetve keresse a helyi körzeti megbízottakat: Erdei András: 06-30/382-6581, Váczi
Péter: 06-30/382-6575, Mészáros József: 0630/382-6565
Gali Sándor rendőr őrnagy
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság

Új telefon a polgárőrségnek
Az Országos Polgárőr Szövetség és a TMobile Magyarország Rt. között létrejött megállapodás alapján az Ebesi Polgárőr Egyesület
mobiltelefont vásárolt, melynek hívószáma:
06-30/621-1910. A készülék a szolgálati időben
érhető el, az eseti és az éjszakai órákban. Kérjük hogy bejelentéseiket, észrevételeiket a fenti
telefonszámra tegyék meg. Emellett az egyesület által korábban használt 06-30/904-4448
hívószámú készülék – kísérleti jelleggel 24 órás
elérhetőséggel – továbbra is üzemben van.
Balogh László egyesületi elnök

