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Fegyelmezett és stabil
gazdálkodás jellemzi a falut

Juhász Gyula:

Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
I1yenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
I1yenkor decemberben.
És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
1902

feladta a leckét, amit sikeresen megoldottak.
Az év vége előtt egy hónappal 78,5 százalékra teljesítette a tervet az iskola, 73,3 százalékra az óvoda. A helyi adókat beszedte a hivatal,
melyek 17 millió 216 ezer forintot jelentenek.
Az államilag kivetett gépjárműadó, a 24 millió 958 ezer forint is a települést illeti meg.
De az iparűzési adó visszaﬁzetése elviszi az 1
millió 260 ezer forint többlet adóbevételt, és
a 6 millió 977 ezer forint 2004-es pénzmaradványt. Beruházásra szeptember 30-ig 50
millió 50 ezer forintot költött az önkormányzat, felújításra 304 ezer forintot s év végéig
jelentősen nőnek még a kiﬁzetések. Sajnálatos, hogy a májusban átadott játszótér 10 millió forintja és a létszámleépítések több mint
10 millió forintja az utóﬁnanszírozás miatt a
mai napig nem érkezett meg az önkormányzat számlájára. Az Ady Endre utcai felújítás
elszámolása várhatóan év végéig megtörténik majd. Ebben az évben jelentős kiadás,
10 millió forint volt az Estate Pest Oﬃce Kft.
területének visszavásárlása.
Egy hónappal a 2005-ös költségvetési év

vetés koncepciója az
ország jövő évi költségvetési tervezetének
eddig ismert adataira és a törvényekre alapozható. Az adatok alapján úgy tűnik, hogy
a település állami támogatása nem fog növekedni. Az óvodai és az iskolai nevelésre
kapott normatívák csökkennek. Az országos
költségvetés 2,1 százalékos inﬂációval számol. Ebes jövő évi költségvetésének pozícióját javítja majd az egészségügyi hozzájárulás
és az áfakulcs csökkentése. Továbbá a lezajlott intézményracionalizálás és a létszámleépítés. Jövőre nem emeljük a helyi adókat. Az
építményadó 600 forint marad négyzetméterenként, iparűzési adó 2006-ban sem lesz. A
gépjármű súlyadót az állam veti ki, bevétele
a települést illeti.
A jövőben is szem előtt kell tartani a
takarékos és fegyelmezett gazdálkodást. A
működési hitel felvételét a továbbiakban is
el kell kerülni, a falu ﬁzetőképességét meg
kell őrizni.
Galgóczi Mihály
polgármester

Erdélyi köszönet a községnek

Megköszönte az árvízkárosultaknak nyújtott segélyszállítmányt a falunak az erdélyi Hargita megyében, Farkaslakán élő
Kolumbánné Tamás Matild nyugdíjas tanítónő.
Mint ismeretes, szeptemberben a falu
lakossága által adományozott 700 kilogramm,
150 ezer forint értékű tartós élelmiszert és
tisztítószert vitt a romániai Farkaslaka árvíz-

károsult lakosságának Galgóczi Mihály polgármester és a delegáció. S bankon át 70 ezer
forintot utaltak a településnek. Az erdélyi
községből Ebes első emberének telefonáló
tanítónő elmondta, rendbe tették a kiöntött
Nyikó-patak partját, eltakarították a hordalékot. Kiemelték a patakból folyóvá nőtt víz
medrében a helyéről ötven méterre elsodort
vasbeton hidat és újat csináltattak helyette
valamint új utat építettek.

A tanítónő békés, boldog ünnepeket
kívánt a falu minden lakójának és ezt kívánta Farkaslakáról Hadnagy Jenő és Hadnagy
Mihály családjával együtt – adta hírül Galgóczi Mihály polgármester. Egyben elmondta, felajánlotta az Arany János iskolában
feleslegessé vált padokat Farkaslaka tanintézmények. A tanítónő továbbította a felajánlást az illetékeseknek.
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Egymilliárd forintos beruházással
lesz gazdagabb a falu

A jövő évben a temető építése, a csatornázás és az ivóvízminőség javító program
levezénylése áll az önkormányzat előtt. Az
egymilliárd forintos beruházásokra nem
volt még példa a község életében.

A temető községi forrásból épül. Kialakítása 2005 decemberében megkezdődött.
A kormány az Európai Uniós szabályoknak
megfelelő ivóvizet biztosító programjában 41 Hajdú-Bihar megyei, Jász-NagykunSzolnok megyei és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei településsel együtt részesül a falu –
ismertette Galgóczi Mihály polgármester.
– A Debrecen és környéke szennyvízelvezetési és szennyvízkezelési rendszere fejlesztésére nyert európai uniós támogatásból és
az önkormányzat saját forrásából 100 százalékosan becsatornázzák a falut öt másik
településsel együtt. A temető építése 170

Erdőfelújítás

A községgondnokságnak az önkormányzat feladatul szabta a 2005-ben vágásérett
millió forintba kerül (áfával, mely visz- erdőinek felújítását.
szaigényelhető). Az ivóvízminőség javító
A felújítást az erdészeti tervnek megfelelőés a csatornázási programhoz 10 százalék
önrészt kell biztosítani a falunak. Ezt a Bel- en különböző technológiával végeztük.
ügyminisztérium (BM) Önerő Alapjától
Másfél hektár akácerdőt vágtunk ki, résznyert összeg csökkenti, így a vízminőség-ja- ben az Újsor mögött, részben a Horváth
vító programhoz 20 millió forintot biztosít tanyán, ezeket a sarjhajtások gondozásáaz önkormányzat. A csatornázáshoz az 58 val újítjuk fel. Itt a földben maradt tuskómillió forintos saját erő megteremtéséhez kat vegyszerrel kezelik, hogy ne hajtsanak ki,
az önkormányzat víziközmű társulás lét- majd a gyökereket „megszaggatják”, hogy a
rehozását kezdeményezi és pályázik a BM sarjhajtások minél nagyobb számban fejlődÖnerő Alapjához.
jenek. Megfelelő tőszámbeállítás és gondoA csatornázás indítása a gesztor telepü- zás esetén az erdő szépen kifejlődik.
lés, a debreceni önkormányzat feladata, az
A Horváth tanyában lévő 0,7 hektár nyárivóvízminőség javító program a kisújszállá- faerdő kivágása után a tuskókat fúrással
si önkormányzaté. Előbbinél a közbeszerzé- távolították el, majd akáccsemetékkel ültetsi versenyeztetés, utóbbinál a közbeszerzési tük be. A vasútállomás mögötti – a leendő
eljárások indítása folyik. A tervek szerint jövő- temető területén lévő – 2 hektár területű
re mindkét program megvalósítása, azaz az vegyes, főleg akácfákból álló erdőt tarvágás
építkezés megkezdődik.
után kituskóztuk, majd tölgyfacsemetékkel
ültettük be. S elvégeztük a korábbi években
ültetett, út melletti fasorok pótlását, javítását is.
Az idei ősz munkái a következők voltak:
A MOL bekötőút melletti fasor pótlása,
Községgondnokság megkötötte a szerződést bővítése 103 db vörös tölggyel; Ebes külterüa községi temető építésére. A kivitelezésre a letén az ipartelep vízelvezető árok fasor pótládebreceni Stabil Mérnöki Iroda Kft, a műsza- sa 44 db kőrisfával; a MOL gyalogút menti
ki ellenőri teendők ellátására a szintén deb- tölgyfasor pótlása 125 vörös tölggyel; a közreceni Uniterv-Ber Bt. kapott megbízást. A ség nyugati oldali vízelvezető árok melletti
beruházás költsége a tartalékkerettel együtt: fasor pótlása 83 db csavaros fűzzel; a Sós dűlő
169 millió forint. A befejezés határideje 2006. mentén lévő fasor pótlása 36 db akáccal. Öszszesen 391 facsemetét ültettünk el december
szeptember 30-a.
Jövő őszre megépül a ravatalozó épülete, a első napjaira.
Hátra van még a vasútállomás rakodó
virág-és a kegyeleti bolt, a közel kéthektáros
temető kerítése, az utak és közművek. Kiala- területén 25 ezüst hársfa pótlása, ami az
kítjuk a parkot, a tervező olyan növényeket időjárástól függően a következő napokban
választott, amelyek már az ültetéskor méltó történik. Jövőre tervezzük a leendő temető
környezetet teremtenek.
területén lévő maradék akácerdő gyérítését,
vagy felújítását. Az utak menti fasorok pótláGirgás Béla sán kívül szeretnénk a községi dűlőutak mena községgondnokság ügyvezetője tén új fasorokat kialakítani.
Girgás Béla

Elkezdődött a temető építése

Amikor az önkormányzat 1997-ben a község rendezési tervében kijelölte a temető
helyét, sokan azt gondolták, ez csak egy
rajz, olyan, mint amikor a földmérő azt
mondta: azért ilyen széles a főutca, hogy
majd a villamos is elférjen rajta.

Amikor az önkormányzat programjába vette a temető építését, azt mondták:
ebben a szűkös világban ki tudna erre költeni, ez csak egy ígéret marad. Az előkészítés nem volt látványos és sokáig is tartott. Az
elvégzett munka azonban lassan eredményt
hozott, elkészültek a tervek, megszületett az
építési engedély. A nyár végén megjelentek
a pályázatok, kiválasztottuk a kivitelezőt és
a műszaki ellenőrt. 2005. november 18-án a

Ingyenes
facsemeték

Száznegyven darab facsemetét osztott
szét ingyenesen a falu lakosságának az önkormányzat novemberben. Hatvanat az önkormányzat ültetett el a Fő utca mentén az
idősök lakta házak előtt és a Sportháznál.
A lakosság szintén közterületre telepítette
a bolíviai fűz, a díszkörte, a díszcseresznye,
a juhar csemetéket, melyek megnövekedve
védik a falut a széltől, portól, növelik a zöldterületet, nyáron árnyat adnak, s megszűrik a
levegőt.

Már dolgoznak a munkagépek a leendő temető területén

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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Önkormányzati
hírek
Csomópontot kér a falu

Komfortosabb körülmények között sportolhatnak a falubeliek

Fotó: Csige Lajos

Megújult a Sportház

A település sportéletében jelentős fejlesztést hajtott végre az önkormányzat.

A belügyminisztériumtól kapott 2 millió 570 ezer forintos vis maior támogatásból és a község 3 millió 50 ezer forintos
saját forrásából megújította a májusi viharban jelentős kárt szenvedett Sportházat. Az
épületet korábban fedő palát cserépre cserélték, új deszkázatot, esővíz csatornát, előtetőt készítettek, a volt darálóból raktárat
alakítottak ki, kívülről átfestették a házat.
A munkát az ebesi Katona István ácsmes-

ter irányításával végezte a Kasok Bt. A cég
ajándékba építette a piros cserepes kerékpártárolót. A festés a helyi Sóvágó János
munkáját dicséri.
Az önkormányzat egy új aszfaltos kispályát
is épített a futballpálya mellé, melyen esős,
sáros időben is edzhetnek a focisták illetve a
sportkedvelő lakosság. A pálya mellé korábban
platánfa csemetéket ültetett az önkormányzat.
A következő lépés a világítás felszerelése lesz,
hogy a korán sötétedő napokon is használható legyen a pálya. A beruházás az önkormányzat anyagi lehetőségeitől függ.

A megyei közútkezelő kht. készíti elő a
Debrecen és Hajdúszoboszló közötti közút
négysávosítását. A környezetvédelmi felügyelőség az útépítőket kötelezi a hatástanulmány
elkészítésére. Ebben látható, hogy a közútkezelő nem tervez közlekedési csomópontot a
Simon-dűlőnél. A képviselő-testület az év
első felében levélben kérte a csomópont megépítését, a le- és felhajtási lehetőség megteremtését, a balesetveszélyes közlekedési
helyzet elkerülését. Márton Attila országgyűlési képviselő interpellált az út négysávosítása érdekében, amit Ebes is szorgalmaz. Az
önkormányzat idejében lépett, mert az utat
jelenleg tervezteti a közútkezelő, s még nincs
rá építései engedély. A hatástanulmány megtekinthető a polgármesteri hivatalban.

Visszavásárolja a földeket

Visszavásárol a Curver Kft.-től 1,4 hektár
földet az önkormányzat. Még a terület 1999es eladásakor szerződésben foglalták a felek,
hogy amennyiben öt éven belül nem építi
be a Curver Kft. a területet, az önkormányzat visszavásárolhatja azt az eredeti áron. Az
idén letelik az öt év, s mivel a Curver nem
építkezett, az önkormányzat él jogával s 4,2
millió forintos eredeti vételáron visszavásárolja a földet.
Nem teljesítette a szerződésben vállalt
munkahelyteremtő beruházását az Estate
Pest Oﬃce sem, ezért négy hektár földet viszszavásárolt tőle az önkormányzat. A föld ára
10 millió forint volt. A területeket más cégekMint azt az Ebesi Hírlap idei júliusi szá- jának kivezetését Debrecen felé kéri, más- nek kínálja megvételre a testület.
mában megírtuk, korszerűsít a MÁV Rt. részt a közúti aluljárót olyan szélesre kívánja
az Európai Unió Kohéziós Alapján nyert építtetni, hogy a felszerelt mezőgazdasági
Ajtónyitás az építési irodában
pénzből. A 2007–2012 között megvalósu- gépek is elférjenek benne. A későbbiekben naló program egyike, a Szajol–Záhony vasút- gyobb átalakítás nélkül garantálja a települést
Új bejárata lett az önkormányzat építésvonal rekonstrukciója Ebest is érinti.
jelenleg átszelő iparterület felé való kitere- ügyi irodájának. Korábban a szociális oszlést, a település központjának forgalommen- tályon keresztül lehetett átjárni az építési
Két jelentős műtárgy épül az ebesi vasút- tes övezetté való átalakítását. A módosítást osztályra, ami akadályozta a szociális ügyekvonalnál, mint a közúti közlekedési aluljá- levélben továbbította az önkormányzat a kel az irodát felkereső lakosok ügyének
ró a sorompótól 50 méterre Debrecen felé MÁV Rt.-nek. Az észrevételeket még időben diszkrét kezelését. A nehézséget egy, a folyoés a gyalogos aluljáró az állomás mellett – megtették, ugyanis a tervek szerint zajvédő sóról nyíló és az építési irodába vezető ajtó
ismertette Galgóczi Mihály polgármester. fal is épül a település felé, így nem lehet más- beiktatásával oldotta meg az önkormány– A MÁV Rt.-nek a műtárgyak építésére vo- hol átjárni a síneken, csak a tervezett műtár- zat. Az új ajtó, a kőműves munka, a fűtés
natkozó tervváltozatait megvitatta a képvise- gyakon, illetve a határban, az Ebes és Ondód átmeneti kiiktatása, a festés 280 ezer forintlő-testület és módosítást kért. Egyrészt a közötti volt Béke majorral szemben a fény- ba került.
gyalogos aluljáró vasútállomás felőli rámpá- sorompónál.

Gyalogos és közúti aluljáró épül

Emelkedik a szemétszállítás ára

A kommunális szemétszállítás díja 2006- ra a képviselő-testület megtárgyalta és az
ban is módosul. Az AKSD Kft. áremelési AKSD-vel egyetértésben a következőket
tervezetét a Községgondnokság javaslatá- fogadta el:
60 literes gyűjtőedény havi bruttó díja: --------------------------------------- 900,00 Ft
120 literes gyűjtőedény havi bruttó díja: ------------------------------------ 1 430,00 Ft
240 literes gyűjtőedény havi bruttó díja: ----------------------------------- 3 000,00 Ft
770 literes gyűjtőedény havi bruttó díja: ----------------------------------- 8 984,00 Ft
1100 literes gyűjtőedény havi bruttó díja: ---------------------------------12 780,00 Ft
4300 literes gyűjtőedény bruttó díja: ------------------------------------- 12 913,00 Ft
1 db ﬁzető zsák bruttó díja: ---------------------------------------------------- 250,00 Ft
A minimális szolgáltatás, melyet havonta
minden fogyasztónak kötelező igénybe ven-

ni, 1 db gyűjtőzsák megvásárlása, mely ára
250 Ft.

Múzeumi
látnivaló

Népi építészetünk gyökerei
Vándorkiállítás nyílt a Széchenyi Ferenc
múzeumban Dr. Kós Károly néprajzi graﬁkái
címmel. Ifj. Kós Károly annak a Kós Károlynak volt a ﬁa, aki a magyar népi építészetből
táplálkozva stílust teremtett. A ﬁú – korában
– Erdély egyedüli szakképzett magyar néprajzkutatójaként alkotott felbecsülhetetlen
értékű feldolgozásokat. A rajzaiból, leírásaiból rendezett kiállítás január 20-ig tekinthető meg.
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Tájékoztató a családtámogatási
rendszer 2006-os változásairól

Az Országgyűlés 2005. november 7-én
döntött a családtámogatási rendszer módosításáról, ami a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, a családi pótlék folyósítását,
illetve a családi adókedvezményre való
jogosultságot érinti.
2006. január 1-jétől emelkedik a családi
pótlék összege, a szülő választhat:
– 2006. január 1-jétől az új összegben,
vagy
– 2006. március 31-ig még a régi összegű
családi pótlék, és ezzel egyidejűleg a rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítását kéri-e.
A családi pótlékra és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra egyidejűleg jogosult személy 2006. január 10-ig kérheti a
Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar megyei
Területi Igazgatóságánál (4024 Debrecen,
Vármegyeháza u. 1/B), hogy részére 2006.
március 31-ig a régi összegű családi pótlékot
folyósítsák tovább.
A határidő elmulasztása jogvesztő, tehát
aki a megadott határidőig nem nyújtja be kérelmét, annak gyermeke után automatikusan az új összegű családi pótlékot folyósítják
tovább. Ha a régi összegű családi pótlék folyósítását kéri a szülő, azt a Magyar Államkincstár a kérelem benyújtását követően hatósági
bizonyítvány kiállításával igazolja.
2006. január 1-jétől az új kérelmezők számára nem lehet megállapítani rendszeres
gyermekvédelmi támogatást.
Ha a szülő részére 2005. december 31-én
rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak, vagy az erre irányuló kérelmét 2005.
december 31-ig benyújtja, és a jogosultsági
feltételek egyébként fennállnak, úgy legfeljebb 2006. március 31-ig folyósítja az önkormányzat a támogatást.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás
folyósításának feltétele, hogy a kérelmező az
önkormányzat részére benyújtsa a Magyar
Államkincstár Hajdú-Bihar megyei Területi
Igazgatósága által, kérelemre kiállított hatósági bizonyítványt, amely szerint a családi
pótlék régi összege szerinti folyósítását kér-

Havonta Ebesi Hírlap

Jövőre havonként kerül a községiek postaládájába az Ebesi Hírlap. A képviselő-testület által 2001-ben módosított Szervezeti
és Működési Szabályzat szerint az országos
és a helyi választások előtt 4 hónappal nem
közvetíthetők kábeltévén a testületi ülések. A
testület nem szeretné, ha a pártok képviselői
kampány célokra használnák a közvetítéseket, ezért már a decemberi ülést sem közvetíti a tévé. A szabályzat nem új, a Parlament
üléseit sem közvetítik a választások előtt 3
hónappal. A tájékoztatást fontosnak tartja
a testület, ezért az Ebesi Hírlapon keresztül
informálja a lakosságot.

te 2006. március 31-ig.
2006. április 1-je
után minden gyermek
után már az új összegű családi pótlékot folyósítják, és ettől az
időponttól a rendszeres gyermekvédelmi
támogatás folyósítása
Bek Melinda
megszűnik.
Azoknak a nagykorú
személyeknek, akik a nappali oktatás rendje
szerint tanulmányokat folytatnak, vagy felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulnak,
az önkormányzat a 2005/2006. tanév végéig folyósítja a rendszeres gyermekvédelmi
támogatást, ha 2005. december 31-én jogosultak voltak rá, vagy 2005. december 31-ig Az év végéig lehet jelöléseket benyújtani
a kérelmet benyújtották, és a jogosultság fel- a polgármesteri hivatalba az Ebes Község
tételei fennállnak.
Díszpolgára címre és a Pro Villa (Ebes közAzok a szülők, akik 2006. január 1-jétől az ségért) kitüntetésre.
új összegű családi pótlékban részesülnek, és
így a rendszeres gyermekvédelmi támogatást
Díszpolgár címre jelölhető az a személy,
nem kaphatják, a kedvezmények igénybevé- aki huzamosan tevékenykedik az ebesi lakostele céljából a rendszeres gyermekvédelmi ság javára, társadalmi, gazdasági, kulturális
kedvezményre való jogosultság megállapí- és egyéb területen. Példamutató, eredmétását kérhetik.
nyes munkát végez, közmegbecsülésnek
Azok a szülők, akik 2006. március 31-ig örvend, kiemelkedő tevékenyégével mararendszeres gyermekvédelmi támogatást kap- dandót alkot, öregbíti a község hírnevét.
nak, 2006. április 1-jétől kérhetik a kedvezA Pro Villa kitüntetés arany, ezüst, illetve
ményre való jogosultság megállapítását.
bronz fokozata adományozható annak a szeA kedvezmények megállapításához a jegy- mélynek, aki tevékenységével nagymértékben
ző hatósági bizonyítványt állít ki, amely azt hozzájárul Ebes fejlődéséhez, elismerésre
igazolja, hogy a gyermek szociális helyzete méltó tevékenységet fejtett ki az oktatás, a
alapján jogosult:
művelődés, a kultúra, a sport valamely terü– gyermekétkeztetés normatív kedvezmé- letén, hosszabb ideig végzett kiemelkedő
nyének
munkát az egészségügyi, a szociális ellátási,
– az ingyenes tankönyvnek,
a közszolgálati szférában, hozzájárul a mező– évi egyszeri támogatás igénybevételére. gazdaság, az ipar, a település fejlesztéséhez, a
További információ:
környezetvédelemhez. A kitüntetések elhalt
Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Me- személyeknek, magyar és külföldi állampolgyei Területi Igazgatósága
gároknak is adományozhatók.
Debrecen, Vármegyeháza u. 1/B postacím:
A kitüntetésekre minden év december 314002 Pf: 112., tel.: 52/516-200
ig lehet írásbeli javaslatot tenni a polgármesPolgármesteri Hivatal
teri hivatalba, a polgármesternek címezve. Az
Ebes, Széchenyi tér 1., tel.: 565-048
adományozásról a képviselő-testület dönt. A
Bek Melinda díjakat március 15-én adja át a polgármester.
jegyző

Tegyen javaslatot a
helyi kitüntetésekre

Köszönik az idősek

Az Ebesi Idős Emberekért Közalapítvány
kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik az szja 1 százalékát az alapítványnak ajánlották fel. Az így befolyt összeget,
9457 forintot a 2005. december 14-én megrendezett nyugdíjasok karácsonyi ünnepségére használjuk fel.
A közalapítvány kuratóriuma vezetősége

Polgárőri köszönet

Új út a Horváth tanyán. A Horváth tanyán elhelyezte az útból a villanyoszlopokat az E-ON
Tiszántúli Áramszolgáltat Rt., így az önkormányzat rendbe tudta tenni az utat. Három szerelvény kavicsot hordatott ki az útra és még egy szerelvényt kivitet karácsony előtt. Galgóczi
Mihály polgármester kéri a Horváth tanyaiakat, hogy az új út mentén ássák ki a vízelvezető
árkokat, így csináljanak helyet a csapadékvíznek
Fotó: Csige Lajos

Megköszönjük mindazoknak a személyeknek a felajánlását, akik 2005-ben a személyi
jövedelemadójuk 1 százalékával hozzájárultak az Ebesi Polgárőr Egyesület bűnmegelőző
tevékenységéhez. A 12 138 Ft-ot tárgyi eszközök beszerzésére fordítjuk.
Ebesi Polgárőr Egyesület
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A teherforgalom kitiltását
kérik a Rózsa utcaiak

Markáns rendőri
fellépést tervez

Ambicionálva érzi magát új beosztásáA teherforgalom kitiltását és a 30 kilo- 6,5 óra alatt 160–180 személyautó, 17–20 ban dr. Domján Sándor a hajdúszoboszlói
méteres óránkénti sebesség betartásá- kis tehergépkocsi, 1–2 traktor és teherautó rendőrkapitányság új vezetője.
ra kötelező forgalmi tábla kihelyezését haladt át a Rózsa úton.
Galgóczi Mihály polgármester elmondta,
A 25 éves rendőri
kérik az önkormányzattól a Rózsa utca
lakói. Szándékukat aláírásgyűjtéssel nyo- a Rózsa utca a vasútállomás felé bonyolítja
pályát maga mögött
az átmenő forgalmat. Nem célszerű kizárni
matékosították.
tudó kapitányt július
a forgalomból, mert azt eredményezné, hogy
közepén nevezte ki dr.
Halmosi Zsolt rendMár az év első felében a képviselő-testü- a település központjába terelődne a forgalom,
őr alezredes, a megyei
let elé tárta írásos kérelmét a Rózsa utcában bejönnének a faluba kombájnok, a mezőrendőrkapitányság főlakó 30 család a teherforgalom kitiltására. A gazdasági járművek, amik forgalmi dugót
kapitánya. A bűnügyi
testület nem szavazta meg kérésüket, ezért és balesetveszélyt okoznának. A probléma
szakterületen dolgozó
a novemberi testületi ülésen az utca képvi- megoldására kínálkozik az elkerülő földút
szoboszlói vezető legseletében Lelesz János kért szót. Elmondta, kijelölése a vasútállomás felé, amit egyelőre Dr. Domján Sándor
rendkívüli mértékben megnőtt utcájukban akadályoz, hogy egy magánterületnek nem Iskolai végzettség: Rend- fontosabb feladatának
a teherforgalom, a mezőgazdasági idény- az önkormányzat a tulajdonosa. Addig is, ha őrtiszti Főiskola, bűnügyi tartja a közbiztonság
erősítését. Törekvése,
ben utcájukon szállít számos mezőgazdasá- az önkormányzat pályázatokon nyer, leasz- szak, József Attila Tudohogy Hajdúszoboszlón
gi gép. A nagy igénybevételtől beremegnek a faltozza a Bocskai és a Vérvölgy utcát, amik mányegyetem, jogász
és környékén biztondiploma, Eötvös Lóránd
házak, töredezik az utca lakosainak önerőből tehermentesítik a Rózsa utcát.
ságban éljenek éljenek
megépített aszfalt útja, por, piszok üli meg a
Lelesz János tolmácsolta az utcabeliek meg- Tudományegyetem gazkörnyéket és nagy a zaj. A kérés indokának oldását is, miszerint a mezőgazdasági gépek dasági büntetőjogi szak- az emberek, a nyári
turista idényben is mimegvizsgálására az önkormányzat forgalom- közlekedjenek a Hunyadi utcán. A polgármes- jogász képesítés, USA
számlálást végeztetett júniusban kétszer, s ter elmondta, ott is közlekednek, de aki a vas- Szövetségi Nyomozó Iro- nél kevesebb legyen a
bűnözés és a rendőroktóberben egyszer, különböző napszakok- úti átjáró felé megy, annak kerülő a Hunyadi da – FBI - Budapesti
ség mihamarabb seNemzetközi Rendészeti
ban. A mért időszakban alkalmanként 6– utca.
gítséget nyújtson a
Akadémiája, USA Külügyminisztériuma Nem- sértetteknek. Kapitányságával fellép a csalázetközi Kábítószerügyi
és Rendészeti Főosztálya don belüli erőszak
ellen és drogmegelőző
Nyertes pályázat
mestervezetői képzése
tevékenységet folytat.
New Mexico
A működésképtelen önkormányzatok pá- Pályafutás: Debreceni
Még az idén kistérségi
A májusban átadott községi játszótér át- lyázatára nyújtotta be kérelmét a Belügymi- rendőrkapitányság, nyo- bűnmegelőzési bizottadása-átvételén az európai uniós támogatás nisztériumhoz az önkormányzat áprilisban. mozó, főnyomozó, fővizs- ságot hoz létre a községek delegálta tagokból
folyósítása előtt ellenőrizték a szakemberek, A falu 32 millió 900 ezer forintot kért és 1 mil- gáló, alosztályvezető,
hogy minden munkát a pályázatban leírtak lió 800 ezer forint vissza nem térítendő tá- osztályvezető, hajdúszo- a közrend, közlekedés
boszlói rendőrkapitányés közbiztonság erősítészerint végzett-e a kivitelező. Mint Agócs At- mogatást kapott októberben.
sére, hogy a települések
tiláné alpolgármester az októberi testületi
ság vezető
összefogva pályázhasülésen elmondta, a játékok rendben vannak,
Meghosszabbított árok
sanak az európai uniós támogatásokra. A
megbízhatóak. A szakemberek azt kifogásolKiöntött a nyári esőzésekkor a Hunyadi kapitány terve a látható rendőrség megteták, hogy a játékok alatti háncstöltés vastagsága 50 centiméteresről 25 centiméteresre utcai 50 méter hosszúságú új árkának vize, remtése, azaz a rendőrök elérhetővé tétele
tömörödött, a fasort az előírtnál ﬁatalabb ezért az önkormányzat 150 méterrel hosszab- a lakosság számára. Ezért a nyáron mobiltecsemetékből telepítették s a fákat tartó karók bította meg az árkot. Az esővíz elvezető árok lefonokat kaptak a körzeti megbízottak. S
vékonyabbak az előírtnál. Az észrevételezett kapacitásának növelésére szükség volt, ugyan- minél több rendőrt szeretne a közterültekre
eltérések miatt a község a 11 millió forintos is a 4-es út irányából lejt az út és a Hunyadi, vezényelni a közlekedés biztonsága, a bűntámogatás helyett csak 10 millió forintot kap Nyugati utcák felől arrafelé folyik le az esővíz. cselekmények megelőzése érdekében. A nyáAz árok méterét 1600 forintért épült.
ron már egy gyakorlóőrs Hajdúszoboszlón és
az Uniótól.
körzetében teljesített szolgálatot. Rendőri
A falu kezdeményezte a felelősség megállaars poeticája a jogsértő polgárokkal szemÚj utca nyílik
pítását és tovább hárította a műszaki ellenőr
ben markáns rendőri fellépés, a bajbajutotés a kivitelező felé. Ez a nyertes AVOP-pályázat a község első európai uniós beruházása s
Új utcát nyit az önkormányzat a Nyuga- takon való azonnali segítés.
a gyakorlat azt mutatja, hogy a pályázatban ti utca folytatásaként. Telkeit teljes közműleírtakat betű szerint be kell tartani – tette vesítéssel értékesítette a Szálka ’96 Kft.-nek,
amely dolgozói lakóparkot épít rá. Elkészült
hozzá az alpolgármester.
az utcában a vízvezeték, jövőre ütemezte be
az E-ON Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. a villanyvezeték, a Tigáz Rt. a gázvezeték kiépítését. A 4 méter széles aszfaltút jövőre készül
Drogprevencióra nyert pályázatot az
A községi játszótér bővítésére pályázott az el. A közművek árát a telekhányadba építet- Arany János iskola az Oktatási Minisztériumtól. A 320 ezer forintot a felső tagozatos
önkormányzat az Ifjúsági, Családügyi, Szoci- te be az önkormányzat.
gyermekek kábítószerrel kapcsolatos felviláális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz. A
gosítására kapták. Mint dr. Rácsai Lajosné
102 millió forintos országos keretből 500 ezer
„Keresztelők”
drogügyi koordinátor, a pályázat írója elforinttól 2 millió forint értékig pályázhatnak
az egyes önkormányzatok közterületi játszóA testület a lakosság javaslatai alapján el- mondta, minden felső tagozatos osztálynak
téri játékok megvásárlására. Az önkormány- nevezte a feltáró utcákat. A Vadas és a Pető- 5-5 órát tartanak októbertől májusig a drogzat egy 1 millió 380 ezer forintos kombinált ﬁ utca közötti utca „keresztelője” elmaradt, fogyasztás megelőzése témakörében. Az órámászóka megvásárlására adta be pályáza- utólag a Nap utca, a Kossuth utcával párhuza- kat az Integra Alapítvány drogprevenciós
tát. 690 ezer forintot pályáz meg a testület, s mos utca a hobbikerteknél a Kertész utca tanfolyamán végzett 7 kolléga közül 4 tartja
a diákoknak, egyikük a szülőknek.
ugyanennyi a saját erő.
nevet kapta.

Betű szerint
be kell tartani

Gyarapodó játékok

Önkormányzati hírek

A drog ellen
dolgoznak
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Karácsonyi gondolatok a hit jegyében
Van mit ünnepelni

Életünkben az első

Karácsony annak az ünnepe, hogy Isten
emberré lett és köztünk lakott – mondja az
evangélium (János 1. 14). Ez azt jelenti, hogy
a Szeretet emberré lett, hiszen „az Isten szeretet” (I. Jn. 4. 16). és azt, hogy a Szeretet az
embereké, a mienk lett. Ennek feltétele, hogy
befogadjuk-e. Ahogy a betlehemiek nem fogadták be a szülés előtt álló Máriát, úgy nagyon sokan nem fogadják be a bennünk,
általunk élni és cselekedni akaró Szeretetet.
A liturgiában gyakran halljuk a felszólítást:
„Szeressük egymást, hogy egyetértően valljuk… az egyvalóságú Szeretetháromságot!”
Szeressük egymást, hogy egyetértően ünnepeljünk Istennel és egymással. Szeretet az Isten, aki tehát szeretet hiányban szenved, az
Isten-hiányban szenved.
Karácsonykor sokan ünnepelnek, de kevesen értik és vallják magukénak az ünnep
lényegét. Nem csupán a fenyőfát és az ajándékokat, vagy a szeretetet ünnepeljük, hanem
mindennek a forrását, Istent és az ő eljövetelét fogadjuk be.
Oláh Miklós
görögkatolikus főesperes

„Eljöttünk, hogy imádjuk Őt” (Mt 2,2).
Amikor a napkeleti bölcsek elindultak meszszi keletről, már akkor Krisztus fénye megnyitotta elméjüket és szívüket, hiszen bátran
léptek új útra, követték a napkeleten felkelni látott csillagot. Mi is hitünkkel kövessük
az égi csillagot, nehogy eltévedjünk életünk
útján. Erős vágy születik bennünk is, hogy
találkozzunk Vele, és ha őt követjük, akkor
nem járunk sötétségben.
„A házba lépve megtalálták a gyermeket
anyjával, Máriával (M2,11). Ő az Isten egyszülött Fia, aki lemondott a dicsőségről (Fil 2,7)
és a földre jött, hogy meghaljon a kereszten.
Szegénységben jött el közénk, hogy megváltást hozzon a bűnösöknek. Mindez hálaadásra serkent bennünket. „Leborulva imádták őt.
(Mt 2,11). Ha a bölcsek imádták a gyermeket
és felismerték benne azt, akit nemzetek vártak és a próféták megjövendöltek, mi Őt ma az
Eukarisztiában imádhatjuk. Az egyetlen igaz
legyen életünkben az első helyen.
Isten áldotta ünnepeket és újesztendőt
kíván az ebesi híveknek és polgároknak:
Orosz Lőrinc
esperes, prépost-plébános
December 25-én, karácsony éjszakáján
December 26-án 11.30 órakor görög katoéjféli misére, 25-én 11.30 órakor római katolikus misére várjuk a híveket.
likus misére várom a híveket.

Befogadjuk szívünkbe

Egyszer egy lelkész tanító szerette volna megmagyarázni a gyermekeknek, hogy isten adja a legszebb ajándékot az embernek:
önmagát, szeretetét, kegyelmét. Szerette volna megértetni velük, hogy a kegyelmet ingyen
kapjuk, mégis a legértékesebb. Elővette ezüst
zsebóráját és odatette egy gyermek elé. – Ez a
tied lesz, ha elfogadod – mondta. A kisﬁú azt
gondolta, tréfál vele a lelkész. Ekkor egy másik
ﬁúnak mondta: – Vedd az órát, a tied! Ő sem
merte elvenni és a többiek sem. Így érkezett
a legkisebb ﬁúhoz, aki hirtelen kinyújtotta a
kezét és a tenyerébe tette az órát. A lelkész így
szólt: Örülök ﬁam, hogy hittél szavamnak. Az
óra a tied, vigyázz rá. A többiek megértették,
hogy csak hit által érthetjük meg mi az igazi
karácsonyi ajándék, az emberré lett Úr Krisztus, s csak akkor lehet a mienk, ha merészen
felé nyújtjuk a kezünket s befogadjuk szívünkbe. Ebesi testvéreimnek ezt a hitet kívánom és
Isten hozzánk való kegyelmét.
Szeretettel: Bukáné Zakar Zsuzsa
lelkipásztor
Ünnepi istentiszteletek: dec. 18. 9.45 óra,
a hittanos gyerekek műsora, dec. 21. 14 óra,
bűnbánati istentisztelet, dec. 25. 9.45 óra istentisztelet úrvacsorával, dec. 26. 9.45 istentisztelet keresztelővel, 2006. jan. 1. 9.30 óra,
újévi istentisztelet

Megújult az
idősek alapítványa
kuratóriuma
Lemondott az Ebesi Idősökért Alapítvány
korábbi kuratóriumi elnöke, Huszovics Péterné, ezért a képviselő-testület visszahívta a vezetőségi tagokat és újakat kért fel a
tisztségviselésre.

Ebes legújabb polgárai

Mikulás az iskolában

Mikuláscsomagot vitt az Arany Oroszlán Mikulása az Arany János iskola öszszes tanulójának december 6-án. A több
mint 400 gyermek édességgel teli csomagot kapott, az Arany Oroszlán főztjét ebédelő gyermekeknek még egy piros sapka
is járt.
A pedagógusok csokoládé ﬁgurát kaptak
az ebédhez – tudtuk meg Ökrös Józsefnétől,
az Arany Oroszlán Rt. igazgatójától.

Az új tagság az alapító okirat szellemében dolgozik, képviseli a községbeli időseket, segíti egészségük megőrzését, kulturális
programot rendez, ápolja a község hagyományait – ismertette Erdei Andrásné, elnök.
Újdonság, hogy kihasználják a pályázati lehetőségeket. Így 80 ezer forintot és 3 rádiót kaptak a Mezőgazdasági Nyugdíjasok Országos
Egyesületétől. A rádiókat a község nyugdíjas
egyesületei sorsolták ki, a pénzt a nyugdíjasok karácsonyi ünnepségére használták fel.
Összeállította: Heidumné Szarka Veronika
Erdei Andrásné elmondta, a nyugdíjasok
igénylik számítógép kezelésének elsajátítását, élni szeretnének a technika nyújtotta
előnyökkel. Ezért az alapítvány használt számítógépekre pályázik a Biogreen Alapítványnál és a lehetőségek szerint két személyi
számítógépet és egy lézernyomtatót kér. Ha
A Széchényi Ferenc Tájmúzeum és a Köz- kapnak a gépekből – februárban –, a Gondoségi Könyvtár ünnepi nyitva tartása:
zási Központban helyezik majd el.
december 23.–december 26-ig zárva;
december 27.–december 30-ig 10–19 nyitKuratóriumi tagok: Erdei Andrásné, elnök.
va;
Tagok: Fecskovics János, Mozsár Imréné, Tóthné Pinczés Éva, Bagosi Bálintné. Felügyelő
december 31.–2006. január 6-ig zárva
január 7-én szombattól a megszokott nyit- bizottsági tagok: Banáné Lente Zsóﬁa, elnök.
va tartás szerint.
Tagok: Dézsi Julianna, Magyar József

Múzeum és
könyvtár

2005. december

Elmaradt megemlékezés

Tízéves évfordulóját ünnepelte az Ebesi
Piros Rózsa Népdalkör Egyesület november 26-án. A jubileumra meghívtuk
támogatóinkat és vendégül láttuk őket vacsorára. Mint a nótakör egyik alapító tagja és szervezője szerettem volna néhány
szót szólni az ünnepségen, de nem volt
rá lehetőségem, így az újságon keresztül
pótolom.
Tehát szeretném megköszönni a munkáját Lévai Lászlóné Irénkének, aki tíz évvel
ezelőtt – amikor megkezdtük a szervezést –
helyet adott nekünk a volt Idősek Klubjában.
Köszönjük Erdei Andrásnénak és a többi dolgozónak is, hogy abban a szűkös épületben jó
szívvel, meleg teával vártak bennünket. Mi
Szarvas Józsefné Katikával folytattuk a szer-
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Köszönet az
önzetlenségért

vezést, a hidegben, az esőben mentünk a jó
Díszoklevéllel mondott köszönetet Galhangú ismerőseinkhez, és hívtuk őket a nótakörbe. Ezért nagyon jól esett volna, ha engem góczi Mihály polgármesternek a Nyugdíjas
is megemlítenek az ünnepségen, mint alapí- Klubok és Idősök „Életet az éveknek” Orszátó és szervező tagot
gos Szövetsége az Ebesi Piros Rózsa NépdalKöszönöm azoknak is, akik hozzásegítet- kör Egyesület céljai megvalósításáért végzett
tek bennünket – akár csak kevés pénzzel is önzetlen munkájáért. A polgármester köszö–, hogy megvegyük első fellépő ruhánkat. S ni az elismerést s örül, hogy észrevették
megköszönöm Agárdi Évának azt a sok türel- munkáját, amely egyben a képviselő-testümet, amit velünk szembe tanúsított és taní- let munkája. Hiszen az önkormányzat ﬁzeti
tott bennünket, hogy jó eredményeket érjünk Agárdi Éva művészeti vezető bérét, ingyenes
el a versenyeken. És köszönöm minden egyes földhasználatot ad az együttesnek és térítésnótakörösnek a szorgalmat, a segítséget és mentes próbalehetőséget biztosít a műveaz önkormányzatnak a támogatást, a másfél lődési házban. A polgármester elmondta,
hold szántót, mely jövedelméből ﬁzethetjük különösen jól estek a testületnek a dicsérő
szavak, ugyanis a népdalkör tíz éves évfordukiadásaink egy részét.
lóján rendezett ünnepségen senki sem emlíMozsár Imréné Annuska tette meg az önkormányzat segítségét.

„Arany” hírek
A dzsungel könyvével

Vándorserleget hozott el az Arany János általános iskola az angol nyelvű megyei színjátszó versenyről. A 12 negyedik osztályos tanuló
A dzsungel könyve Walt Disney változatából
adott elő részletet. A debreceni Csapókerti
Közösségi Napokon a Csapókerti általános
iskola rendezte Idegen nyelven a színpadon
című versenyére hét iskola nevezett be, közöttük kéttannyelvű is. Az ebesi csoport holtversenyben az első lett. A csoportot Kathiné
Sárkány Noémi készítette fel, a díszleteket dr.
Rácsai Lajosné tanárnővel együtt hozták létre.
Az ebesiek még jól emlékezhetnek az 1950-es évek elején a falu melletti munkatáborban élt
emberekre. Nekik állít emléket az Ítélet nélkül – családok munkatáborokban címmel nyílt
állandó kiállítás a Széchenyi Ferenc Tájmúzeumban. A sztálinista-kommunista diktatúrában zárt munkatáborokba kényszerített, szabadságuktól, méltóságuktól megfosztott emberek méltatlan körülmények között élt mindennapjait ismerheti meg a látogató a tárlaton
Fotó: Rózsahegyiné Juhász Éva

Szerencsés ember Nagy Lajos

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 a miniszterelnöktől.

Nagy Lajos Hajdúszoboszlón született
1915-ben, sokgyermekes szegényparaszt családban. A hat elemi elvégzése után gazdasági
cselédnek állt. Majd egy szoboszlói hírlap-és
könyvterjesztő zsidó családhoz került dolgozni. Náluk szokott rá az újságolvasásra s akkor
lett szociáldemokrata. 1939-ben behívták katonának, a tüzérekhez osztották be. Az erdélyi
bevonulás után leszerelt. A háborús időkben
az újbóli behívást elkerülve a rendőrséghez
állt dolgozni, s 1941–1968-ig munkálkodott
a bűnügyi osztályon. Tagja volt az ellenállók
szövetségének, agitált a nyilas uralom ellen.
Kolozsvárott járt rendőr tanfolyamra,
majd Nyíregyházán próbarendőrként dolgozott. Négyóránként feljelentést vártak el

tőle, de mivel erre nem volt hajlandó, a csörgői kisegítő toloncházba (internáló táborba) helyezték őrnek. Emberségesen bánt az
internáltakkal, ezért büntetésből Hajdúböszörménybe helyezték, majd részt kellett
vennie a Dél-Erdély elfoglalására irányuló
hadműveletben. Onnan ezer foglyot kísértek Nyíregyházára, de megszökött.
Hajdúszoboszlón 1944-ben beválasztották
a Nemzeti Bizottságba, s 1944–1945 között
a szociáldemokraták szoboszlói párttitkára volt. Rendőr alhadnaggyá nevezték ki. Az
1956-os forradalom alatt nem volt szolgálatban, mert nem értett egyet a rendőrség munkájával. Ebesen 1973 óta él feleségével, két
lányuk s egy ﬁuk, hét unokájuk, négy dédunokájuk született.
Ma is aktív, hetente háromszor Szoboszlóra
utazik, barátait látogatja. Több baloldali újságot olvas. Az MSZP tagja, rendszeresen eljár
a taggyűlésekre. Szerencsés embernek vallja magát, mert él, mert nem vitték el a Donkanyarba, hadifogságba, munkaszolgálatra.

Svájci adomány
Tízezer svájci frankot, azaz több mint másfélmillió forintot kapott az Arany János iskola
a számítástechnikai terem és a géppark felújítására a svájci testvérvárostól. A pénzből
10–11 számítógépet és egy projektort vásárolnak s felújítják a terem villamoshálózatát. Ezzel 16-ra bővül az iskola gépállománya.

Jövőre is báloznak
Több mint 200 ezer forint gyűlt össze az
általános iskola jótékonysági bálján. Az Arany
Oroszlánban rendezett bálnak 81 résztvevője volt, akik musical műsoron szórakoztak,
vacsoráztak, táncoltak s tombolát sorsoltak.
Pappné Salánki Tünde, a szülői munkaközösség elnöke vezetésével a bált szervező szülők
köszönik a résztvevőknek, hogy megtisztelték
rendezvényüket, köszönik a tombola felajánlásokat és a szülőknek a süteményeket. Mint
Pappné elmondta, a pénzt a tanulók jutalmazására fordítják.

Óvodai vásár
Az idén is karácsonyi vásárt rendez az
óvoda. A szülők és a nevelők által készített
játékokat, karácsonyi dísztárgyakat, mézeskalácsot a szülők árusítják az ünnepek előtt.
A pénzt az óvodai csoportokra költik.
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Látványos
borulások

Ebben az évben a negyedik
rallysprint versenyt rendezte
meg az Ebesi AMSE október 30án. A verseny 3 futamból állt, sok
izgalmat és látványos borulásokat hozott. A biztonsági szabályok betartása miatt senki nem
sérült meg. A futamok között
betétprogramként az Ebesen alakult BMX kerékpáros klub tagjai
szórakoztatták izgalmas és látványos ugrásaikkal a 300–400
nézőt. A versenyre 57 versenyző
nevezett Budapestről, Záhonyról, Nyíregyházáról és a megye
több településéről is, így mondhatjuk, hogy területi verseny volt.
Ennek nagyon örülünk hiszen
hírnevet szerzünk Ebesnek az
autó-motorsport területén. Az
57 nevezőből 15-en az Ebesi
AMSE tagjaként versenyeztek.
A versenyzők és nézők száma is
azt bizonyítja, hogy erősödik az
autó-motorsport iránti érdeklődés, ami bennünket, az Ebesi
AMSE-et arra ösztönöz, hogy
még több versenyt szervezzünk
a jövőben. Az idei utolsó verseny
az időjárás függvényében a „hójég rally” lesz.
További info:
www.ebesiamse.racing.hu
Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánok az
Ebesi AMSE nevében is.
Deczki Lajos
A verseny eredménye:
Junior kategória:
1. Lendvai István
2. Kotra Atila
3. Deczki Zoltán
Keleti 1000 ccm-ig:
1. Farkas Lajos
2. Kelemen Gábor
3. Bojtor Tibor
Keleti 1600 ccm-ig:
1. Márki János
2. Elek Gábor
3. Szikszai Béla
Nyugati 1600 ccm-ig:
1. Kósa Csaba
2. Vezendi József
3. Kotra Károly
1600 ccm feletti kategória:
1. Deczki Tamás
2. Márki János
3. Lendvai István
Összkerekes kategória:
1. Zoltai Sándor
2. Deczki Lajos
3. Szikszai Béla

02:43:97
02:48:63
02:50:22
02:45:59
02:49:05
03:02:38
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Kitüntetett polgárőr

Az Országos Polgárőr Szövetség legmagasabb kitüntetését,
a Polgárőr Érdemkereszt arany
fokozatát kapta Balogh László, az Ebesi Polgárőr Egyesület
elnöke júliusban.

A hat éve megalakult szervezet
munkájába a kezdetekkor bekapcsolódott, s agitálása nyomán tíz
munkatársa vált polgárőrré. Négy
éve a csoport vezetősége tagja, 3
éve elnöke. Nekik is köszönhető,
hogy 2000-ben biztonságos településsé vált Ebes, az 1000 lakos-

ra jutó bűncselekmények száma 2
ezrelék alá csökkent. Az egyesületi munka jelentős részét az elnök
végzi, mint a szolgálat beosztást,
az értekezletek megtartását, az
adminisztrációt s az oktatásszervezést. Jelenleg minden éjszaka
van rendőr vagy polgárőr az ebesi
utcákon, sőt már nappali szolgálatot is tartanak. Az elnök terve,
hogy a jelenlegi 16-17 fős csoportot 30 főre növelje. A hivatásos pénzügyőr szívesen vállalja a
polgárőr munkát, mert sikereket
ér el vele.

Megnyitottuk

zöldség-gyümölcs üzletünket
az Ifjúság u. 27. szám alatt

Kínálatunkból:

•
•
•
•
•

zöldség- gyümölcs
száraztészták, tojás
konzerváruk
savanyúságok
üdítőitalok, ásványvizek

Nyitva: hétfő–péntek: 7.30–18.00, szombat–vasárnap: 7.30–13.00

Kedvező árakkal várunk
minden kedves vásárlót!

Szórakozzunk kulturáltan!

November 13-án nyílt asztalitenisz bajnokságra került sor a
község központjában lévő Emese presszóban. Tizenhat, többnyire helyi, de környékbéli játékos
kedvű ﬁatal is nevezett a megmérettetésre a 20–65 éves korosztályig. Az egész napos, jó
hangulatú program helyezettjei: 1. Mészáros Tamás, 2. Székely Ferenc, 3.Erdős Attila.
Szoros, izgalmas verseny

kerekedett ki, amelyen mind a
versenyzők, mind a nézők igen
jól érezték magukat.
A két éve új tulajdonossal
működő szórakozóhely készséges kiszolgálással, rendszeres akciókkal és versenyekkel
(csocsó, darts) várja a kulturált
szórakozást kedvelő vendégeket és az alkalmat megragadva,
kívánnak békés, boldog ünnepeket és szeretetteljes 2006-os évet!

02:45:04
02:45:16
02:47:64
02:44:34
02:44:51
02:47:46
02:41:28
02:43:03
02:43:24
02:43:47
02:45:50
02:50:94

Fotó: Magánarchívum

Zsarolás,
csalás

Ebesen szeptember 20-tól
december 11-ig 12 bűncselekmény vált ismertté.
Október 2-án
este ismeretlen
személyek a 4es főút melletti
buszmegállónál
egy ebesi lakost
gépkocsijukba
beültették, a nála lévő, majd a
lakásán lévő készGali Sándor
pénzét elvették.
24-én éjszaka
ismeretlen személy az óvodába
az ablakot befeszítve behatolt,
onnan műszaki cikkeket és készpénzt tulajdonított el. 31-én éjszaka ismeretlen személy a Hunyadi
utca 104. alatti épülőfélben lévő
lakásból vörösréz csatornákat
tulajdonított el. November 9én délután ismeretlen személy
a COOP ABC előtt a lezáratlan
kerékpárt eltulajdonította. 11-én
délután ismeretlen személyek
azzal az ürüggyel, hogy fát árulnak a Vadas utcán egy ebesi lakost
pénzváltásra kértek meg, majd a
részükre átadott váltópénzzel a
gépjárművükbe beülve eltávoztak. 14-én este ismeretlen személy az Alkotmány út vége és
a Forrás Diszkont közötti földút mellett tárolt 85 db nagybálás
szalmát felgyújtotta. 21-én délelőtt ismeretlen személy a COOP
ABC előtt leállított és lezáratlan kerékpárt eltulajdonította. 26-án eljárás indult egy ebesi
lakos ellen, aki a Fő utcán ittasan
vezetett. December 1-jén délután ismeretlen személy a Fő utca
71. alatti lakás kerítéséhez lezárt
kerékpárt eltulajdonította. 4-én
hajnalban az Emese presszóban
egy ebesi lakos szóváltást követően egy szintén ebesi lakost bántalmazott. 4-én délután egy ebesi
lakos az Alkotmány utca 54. alatti lakás udvaráról segédmotorkerékpárt tulajdonított el. 5-én
napközben ismeretlen személy a
Széchenyi utca 20. alatti lakásba
az ajtót berúgva behatolt, majd
onnan készpénzt tulajdonított el.
Aki a fenti bűncselekményekkel kapcsolatban információval
rendelkezik, hívja a rendőrkapitányságot az 558-510 vagy a 107
segélyhívó telefonszámon, illetve a helyi körzeti megbízottakat:
Erdei András: 06-30/382-6581,
Váczi Péter: 06-30/382-6575, Mészáros József: 06-30/382-6565
Gali Sándor
rendőr alezredes

