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Az idei év sem lesz könnyebb
A hivatal és az intézményei
elkészítették a 2006. évi költségvetést, amelyet a képviselőtestület a február 15-i ülésén el
is fogadott.
A költségvetés készítésénél a
Magyar Köztársaság 2006. évi
költségvetését és az ide vonatkozó törvényeket vették figyelembe.
Sajnos a 2006-os költségvetési törvény sem ad bő mozgásteret a helyi önkormányzatoknak. A
településeknek az országos költségvetésből történő részesedése
2002. óta folyamatosan csökkenő
tendenciát mutat. Az ÁSZ kimutatása szerint 2002-ben 13,5%
volt, míg 2006-ban csak 10,5%.
A csökkenés várhatóan az Euro
2010-es bevezetésével kapcsolatos konvergencia program előírásai miatt 2007 és 2008-ban
tovább folytatódik majd.

Az államháztartás hiányát a
jelenlegi 6%-ról 3%-ra kell csökkenteni. Így évente mintegy 300
milliárd Ft-tal csökken majd a
hiány. Ez a településekre is további plusz terheket ró.
A folyamat már az ez évi költségvetésben is tetten érhető. A
normatívák mintegy 24 110 E/Fttal csökkentek, illetve egyesek
megszűntek.
Az áfakulcs és az eho csökkenése majd november 1-i megszűnése a pozíción javít. Igen jelentős
pozíciójavulást eredményezett az
iparűzési adó helyben való eltörlése. A település szja-kiegészítése 37 millió Ft-tal nőtt, de még
így is csak 12,8 millió Ft-tal (4%kal) nőtt Ebes állami támogatása
2005. évhez képest.
A felhalmozási költségvetésben
maradt egy 17 038 E/Ft-os hiány,
amit fejlesztési hitel betervezésével ellensúlyoztunk. Valószínű-

leg ezen hitelre sem lesz szükség,
mivel a beruházások nem, vagy
csak jövőre valósulnak meg.
Az intézményeknél a létszámleépítés nem kerülhető el. Az
óvodában az aránytalan állami finanszírozás, az iskolában
pedig a művészeti iskola 12 millió Ft-os vesztesége és a további
gyermeklétszám csökkenés kényszeríti ki.
A költségvetés tartalmazza az
április 1-től esedékes 5,1%-os béremelést és a dologi költségek 1%os csökkentését.
A költségvetés tervezet 93,2
millió Ft értékben tartalmaz fejlesztési kiadásokat. Jelentős része
pályázati forrásból valósul meg.
A kiemelt beruházások a következők:
– ISPA pályázat keretében a
csatornázás,
– AVOP pályázat keretében
parképítés,

– Nyugati utca új részének a
közművesítése,
– régiós pályázat keretén belül
a Kossuth utca elejének a felújítása,
– a rendezési terv módosítása,
– az Ebesi Községgondnokság
Kft. keretén belül az új köztemető felépítése.
A költségvetés főszámai:
Bevétel: 501 222 ezer forint
Kiadás: 518 260 ezer forint
Fejlesztési hiány: 17 038 ezer
forint
A képviselő-testület az önkormányzat kötelező céltartalékát
1,641 millió forintban állapította meg. A költségvetés eleget tesz
a vagyonból vagyon elvének, picivel több mozgásteret ad, mint a
2005-ös. A 2005-öst sikerült teljesíteni. Takarékos, fegyelmezett
gazdálkodással a 2006-os is teljesíthető.
Galgóczi Mihály polgármester

Belvízhelyzet Ebesen

Tagtoborzó a
polgárőröknél

Az elmúlt hétvégi olvadás az
esőzéssel együtt következett be,
viszont a föld még fagyott maradt,
ezért a rengeteg csapadékot nem
tudta elnyelni. Az ingatlanok
előtt a járda és az út között az
árkok hiánya miatt a víz a járdán
és az úton megrekedt. Nyomaté
kosan felhívom a lakosság figyelmét, hogy az ingatlanjaikat és
életüket veszélyeztető súlyosabb
veszélyhelyzet elkerülése érdeké
ben haladéktalanul végezzék el a
meglevő árkok mélyítését, karbantartását illetve a hiányzó Belvízhelyzet az Ifjúság és a Kossuth utca kereszteződésénél
árkok kiépítését. Hiszen nem lehet
előre tudni, tavasszal és nyáron
Kérem a lakosságot, tegyenek van jelentősége a lakosság felelős
milyen mennyiségű csapadék lesz. mindent azért, hogy a vizek a jár- magatartásának, hogy ilyen szükdáról az árkokba kerüljenek és séghelyzet lehetőleg ne álljon elő,
mihamarabb elhagyják a falut.
vagy legalábbis a lakosság járulIlyen mennyiségű csapadék jon hozzá felelősséggel a veszélylehullásakor az útépítések során helyzet elkerüléséhez.
kialakított árkok eltömítése,
A kialakult helyzetre való tekinbetemetése, eltüntetése valóban tettel a Helyi Védelmi Bizottság
rendkívüli veszélyhelyzetet idéz elnöke, Galgóczi Mihály polgárelő. Az ilyen magatartás szabály mester 2006. február 17-én pénsértésnek minősül, amelyet az teken 12 órától elrendelte az elsőegyes szabálysértésekről szóló fokú belvízvédelmi készültséget
kormányrendelet 50 000 Ft-ig rendelt el. A készültség a veszélySimon-dűlőnél levő csatorna telí- terjedő pénzbírsággal szankcio- helyzet elmúlásáig marad fenn.
tettsége február 18-án
nál. Az új utak építése után ezért
Bek Melinda jegyző

Egyesületünk vezetése
nagyon fontosnak tartja a taglétszámunk növelését, mivel
a tevékenységünket meghatározó alapszabályunk értelmében, amennyiben a tagjaink
száma 10 fő alá csökken a társadalmi szervezetünk és vele
együtt a bűnmegelőzési tevékenységünk is, automatikusan megszűnik.
Egyesületünk jövője, fenntartása és az elért kiváló eredményeink szinten tartása
érdekében azzal a kéréssel
fordulunk a községünknek a
bűnmegelőzés iránt érdeklődő lakosaihoz, hogy jelentkezzenek és kérjék felvételüket az
Ebesi Polgárőr Egyesületbe.
A felvételi eljárással és a
szervezetünk működésével
kapcsolatban további hasznos
információkért az érdeklődők hívhatják az Egyesületünk elnökét, vagy alelnökét a
0630/621-1911 és a 0630/6211934 telefonszámon.
Balogh László
egyesületi elnök
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Önkormányzati hírek
Együtt a bűnmegelőzésért
Hajdúszoboszlói Kistérségi Közbiztonsági Bizottság Bűnmegelőzési Tanácsa alakul, melynek célja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ 1
bekezdése szerinti közbiztonság
helyi feladatairól való gondoskodás
elősegítése, a kistérségek lakosságának a biztonságérzetének növelése, a bűncselekmények megelőzése,
azok számának csökkentése, a települések közrendjének és közbiztonságának javítása. A tanács a
polgármesterek tanácsadó, véleményező, javaslattevő operatív
szerve, mely a civil szervezetekkel
az intézmények és gazdasági egységek együttműködésével valósítja meg céljait. A tanácsban képviselteti magát minden település
önkormányzata, a tűzoltóság, polgárvédelem, ÁNTSZ, a családsegítő központ, a gyámhatóság és a
szoboszlói Városi Televízió.
Ebes Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói Kistérségi Közbiztonsági
Bizottságba Agócs Attiláné alpolgármester asszonyt delegálja.

Elszámoltak a civilek
Az államháztartási törvény előírja, hogy a civil szervezeteknek
el kell számolnia azokkal a támogatásokkal, amelyeket az önkormányzatoktól kapnak. Három
civil szervezetet támogatott az
önkormányzat 2005-ben: az Ebesi
Polgárőr Egyesületet, az Ebes Községi Sportegyesületet, és a Debrecen-Ebes-Szepes Református Egyházközséget.
Az Ebesi Polgárőr Egyesület
250 ezer forintot kapott, melyet
működési kiadásokra – üzemanyag, gépkocsi javítás, könyvelési
költség, telefon költség – fordított.
Az Ebes Községi Sportegyesü
letet 1981 ezer forinttal támogatta az önkormányzat, melyet a
sportegyesület a csapat működtetésére és a sportház rezsiköltségeire fordított.
A Debrecen–Ebes–Szepes Refor
mátus Egyházközség villanyszámla
költségeit, melynek nagyobb részét
a park megvilágítása teszi ki, 50
ezer forinttal támogatta az önkormányzat.
A civil szervezetek a feltételek
nek eleget tettek, a képviselő-testü
let beszámolójukat a januári ülésen elfogadta.

tületi ülésen kapott tájékoztatást
a képviselő-testület.

Új játékokkal bővül
a játszótér
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociá
lis és Esélyegyenlőségi Minisztérium 2005. novemberében írt
ki pályázatot közterületi játszóterek létesítésére és fejlesztésére, melyen Ebes 500 ezer forintot
nyert. További ötszázezer forintot
pedig önerőként biztosít az önkormányzat. Így 1 millió forintot költhetünk a játszótér fejlesztésére.

Vérvölgy utca aszfaltozása

12/1997. (X. 15.) Ör. számú helyi
rendelet alapján az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a
közterületre nyúló fák és a sövény
gallyazásáról. A fák védelméről
szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm.
rend. alapján az a tulajdonos, aki
az ingatlanán lévő fát ki akarja
vágni, ezt a szándékát köteles a
fakivágás előtt 30 nappal a jegyzőnek bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a fa helyét,
darabszámát, faját, átmérőjét, és
igazolni kell a fával való rendelkezési jogosultságot. A fa kivágására való jogosultság határozatban
kerül megállapításra.
Ezen rendelet alapján a község
ben tilos az avar és a háztartási
szemét égetése is. A növényi eredetű, lebomló hulladékot (avar,
falevél, egyéb kerti hulladék) a
községben a jelenleg rekultiválás
ra váró, régi szeméttelepen lehet
elhelyezni.
Aki a fenti rendelkezéseket
megszegi, azt a Polgármesteri
Hivatal szabálysértési hatósága
10 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja.

Az állattartás
szabályairól

Az állattartás szabályairól szóló módosított 19/2000.
(X. 25.) Ör. számú helyi rendelet alapján a kertes családi házak
udvarán háztartásonként 3 db eb
tartható. Az ebeket tulajdonosaik úgy kötelesek tartani, hogy
azok elkóborolni, közterületre
felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak. Ennek érdekében az ebeket zárt helyen, szükség esetén
Amit az avarégetésről és
megkötve kell tartani, mivel az
eb tulajdonosának kötelessége
a fakivágásról tudni kell
gondoskodni arról, hogy az eb a
A község környezetvédelmi tartási helyét, az ingatlan határafeladatairól szóló módosított it ne tudja elhagyni.

Felhívom a lakosság figyelmét,
hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltására 2006.
március 18.–április 30. közti időszakban kerül sor. Az eboltásig
azonban sor kerül a településen az ebek összeírására. Ha
az összeírására sor kerül, kérem
segítsék az összeírók munkáját.
A konkrét időpontról később a
lakosságot tájékoztatni fogjuk.

Térfigyelő rendszerek
A művelődési ház udvar felőli részét elmúlt év szeptemberétől térfigyelő kamera figyeli, mely
beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
Rövidesen kiépül a játszótér, a
művelődési ház utca frontjának,
a szeméttelepnek, a mérlegháznak és a Simon-dűlőnek a térfigyelő rendszere is.

Pályázati híradó
Elkészült a parképítési pályázat kiviteli terve. Az önkormányzatnak a településközpont
átépítésére az Európai Unióhoz beadott két pályázata közül
a parkosításra beadott terv 20,5
millió forintot nyert az Agrár- és
Vidékfejlesztési Operatív Program pályázaton (AVOP). Ehhez
4 millió forint saját erőt kell biztosítani, melynek 60 százalékára pályázaton nyert önerő kiegészítést a Belügyminisztériumtól,
így a falunak 1,45 millió forintba kerül a beruházás. A pénzből befejezik református templom parkosítását és csinosítják
a katolikus templom és a takarékszövetkezet közötti területet.
(Ebesi Hírlap 2005/4 szám)
A kiviteli terveket Milotai
Andrea készíti az önkormányzat
kérésére. A tervekről a januári tes

A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács által meghirdetett a „Területi kiegyenlítést szolgáló beruházások támogatására”
pályázatot nyújt be Ebes Község Önkormányzata a Vérvölgy
utca útépítési munkáira. A projekt összköltsége 23 223 670 Ft,
melyből az elnyerhető támoga
tás összege 16 256 569 Ft. A fenn
maradó 6 967 101 Ft önerőt az
önkormányzat biztosítja 214 286
forint erejéig a 2006. évi, 6 752 815
forint összegben pedig a 2007. évi
költségvetés terhére.

Egészségház felújítás
A képviselő-testület a januári
ülésen határozatot hozott arról,
hogy az Észak-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács által meghirdetett decentralizált Terület- és
Régiófejlesztési Célelőirányzat
(TRFC) 2006. évi támogatásának
elnyerésére pályázatot nyújtson
be Ebes Község Önkormányzata
az Egészségház (Ebes, Kossuth u.
12. hrsz.: 96/5) átépítési munkáira.
A projekt összköltsége 48 198 974
Ft, melyből az elnyerhető támogatás összege 33 739 000 Ft. A fennmaradó 14 459 974 Ft önerőt az
önkormányzat biztosítja a 2006.
évi költségvetés terhére.

A Kossuth utca útburkolat
felújítása
A decentralizált „települési
önkormányzati szilárd burkolatú
belterületi közutak burkolat-felújítása” elnevezésű pályázatra nyújtja
be a Kossuth utca első szakaszának
(Gyógyszertártól a Rózsa utcáig)
útburkolat újraterítési munkáit
az önkormányzat. A beruházás
összköltsége 12 526 500 forint,
melyből az elnyerhető támogatás
6 263 250 forint, a fennmaradó
6 253 250 forint önerőt az önkormányzat a 2006. évi költségvetés
terhére biztosítja.
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Változtak a helyi
rendeletek

Ebes Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete módosította a piac működésének szabályozásáról szóló többszörösen
módosított 11/1995. (VII. 5.)
Ör. Sz rendeletet. A 3/2006.
(II. 16.) számú rendelet szerint
üzleti tevékenység folytatására alkalmas létesítmény és előkert használata esetén a helyhasználat díj: 3550 Ft/m2/év. Ez
a rendelet 2006. március 1-jén
lép hatályba.

Orvosi ügyelet

A közterület használati
díjak változása

Ebes Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 1/2006.
(II. 16.) számú rendeletével módosította a közterületek használatáról szóló 21/2005. (X. 25.) Ör. sz.
rendeletet. Ez a rendelet 2006.
március 1-jén lép hatályba.
A közterületek használati díja
Ebes Községi. Önkormányzat
illetékességi területén:

Tevékenység
a) Üzleti tevékenység folytatására alkalmas létesítmény elhelyezése
Teher- és különleges gépjárművek, ezek vontatmányainak
b)
elhelyezése
c) Önálló hirdetőberendezés elhelyezése
Építőanyag tárolása lakóház építés céljára
d)
(6 hónapig ingyenes, azon túl használatbavételi engedélyig)
e) Építőanyag tárolása egyéb célokra
f) Alkalmi, mozgó árusítás, vásár
g) Vendéglátóipari előkert
10 cm-en túlnyúló üzlethomlokzat, védőtető, kirakatszekrény,
h)
cég-, és címtábla
i) Bérelt rakodóhely, gépkocsi várakozóhely
j) Egyéb, a fentiek alá nem eső használat

Díjtétel
119 Ft/m2/hó
30 Ft/m2/hó
441 Ft/m2/hó
30 Ft/m2/hó
119 Ft/m2/hó
119 Ft/m2/hó
119 Ft/m2/hó
30 Ft/m2/hó
4774 Ft/év/gk.
30 Ft/m2/nap

Bek Melinda jegyző

Ügyfélfogadás
A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje: hétfő:
8–12; kedd: nincs ügyfélfogadás; szerda: 8–12, 13–18; csütörtök: 13–16; péntek: 8–12.
Kérjük tisztelt ügyfeleinket
segítség a hivatali dolgozók
munkáját az ügyfélfogadási
idő betartásával.

A Helyi Választási
Iroda tagjai
Bek Melinda HVI vezető; Varga Lászlóné HVI
vezető-helyettes, informatikai eszközfelelős; Kovácsné
Nagy Judit, Mádiné Kiss Anikó, Ökrös Józsefné, Salánki
Imréné – jegyzőkönyv vezetők; Szabóné Karsai Mária
pénzügyi és technikai eszköz felelős; Csige Lajos gépkocsivezető.
Az iroda elérhetősége: Polgármesteri Hivatal 4211 Ebes
Széchenyi tér 1. Tel.: 565048/116, fax:565-075. E-mail:
ebesoffice@axelero.hu

2006. március havi orvosi ügyeleti beosztás Ebes, és Hajdúszovát,
területén:
03.01. szerda:
Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai 2/A
03.02. csütörtök: Dr. Okváth László
Ebes, Kossuth 10.
03.03. péntek:
Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai 2/A
03.04. szombat: Dr. Okváth László
Ebes, Kossuth 10.
03.05. vasárnap: Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát, József A. 36.
03.06. hétfő:
Dr. Szerze Róbert
Ebes, Bocskai 2/A
03.07. kedd:
Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát, József A. 36.
03.08. szerda:
Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai 2/A
03.09. csütörtök: Dr. Okváth László
Ebes, Kossuth 10.
03.10. péntek:
Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai 2/A
03.11. szombat: Dr. Szerze Róbert
Ebes, Bocskai 2/A
03.12. vasárnap: Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai 2/A
03.13. hétfő:
Dr. Szerze Róbert
Ebes, Bocskai 2/A
03.14. kedd:
Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát, József A. 36.
03.15. szerda:
Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai 2/A
03.16. csütörtök: Dr. Okváth László
Ebes, Kossuth 10.
03.17. péntek:
Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai 2/A
03.18. szombat: Dr. Szerze Róbert
Ebes, Bocskai 2/A
03.19. vasárnap: Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai 2/A
03.20. hétfő:
Dr. Szerze Róbert
Ebes, Bocskai 2/A
03.21. kedd:
Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát, József A. 36.
03.22. szerda:
Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai 2/A
03.23. csütörtök: Dr. Okváth László
Ebes, Kossuth 10.
03.24. péntek:
Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai 2/A
03.25. szombat: Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát, József A. 36.
03.26. vasárnap: Dr. Okváth László
Ebes, Kossuth 10.
03.27. hétfő:
Dr. Szerze Róbert
Ebes, Bocskai 2/A
03.28. kedd:
Dr. Socol Ilona
Hajdúszovát, József A. 36.
03.29. szerda:
Dr. Szerze Péter ifj. Ebes, Bocskai 2/A
03.30. csütörtök: Dr. Okváth László
Ebes, Kossuth 10.
03.31. péntek:
Dr. Szerze Péter id. Ebes, Bocskai 2/A
Elérhetőség mobiltelefonon: 06-30-500-33-77. Javasolt előzetes
egyeztetés a vizsgálat időpontjáról és helyszínéről.
Dr. Szerze Péter id.

Bridget Jones után szabadon
Valentin-nap ürügyén eszembe jutott egy
téma, ami igencsak elgondolkoztatott. Ez a
téma pedig nem más, mint a szingliség. Most,
hogy nálunk is lassan munkaszüneti nap lesz
a csudaszép, Amerikából importált jeles nap, a
decemberi Mikulás özön után a piros plüss szívecskék árasztották el a boltokat.
És ilyenkor az ilyesmivel szemben cinikus érzelmeket tápláló, hosszabb ideje egyedül levő emberben keletkezik egy érzés, amit
kicsit magánynak és kicsit szomorúságnak is
lehet nevezni. Aztán a fíling (ha már Amerika) következtében felmerül a kérdés, amit ifjak
s leányok százezrei tesznek fel magukban nap
mint nap (a kevésbé érzékenyek csupán kétnaponta): miért vagyok még mindig egyedül?
Majd leszáll az est, az önsanyargatás hivatalos időpontja, és az egyén elkezd gondolkodni. Eszébe jut, milyen jó is este egy eleven ember
mellé bújni, reggel vele ébredni. Vagy csak
annyi, hogy milyen jó az, ha valaki naponta
felhív, mert fontos vagyok neki. Akit jó bemutatni a csajoknak az egyik parti alkalmával, és
látni az arcukon az irigységet. Akivel elmehet
az ember nyaralni, telelni, vacsorázni. És most
a többiről talán nem is szólnék.
Aztán amikor a delikvens jól megönsanyar
gatta magát, összekönnyezte a kispárnáját, és
oltári bridgetjonesul érzi magát, jönnek a szing-

liség mellett szóló érvek. Jó esetben legalábbis
jönnek. Mert ugyan kinek kell az, hogy óránként
számon kérjenek, hogy kivel-mit-hol csinálok,
miért nem vettem fel a telefonomat, minek
megyek már megint moziba a legjobb barátnőmmel. Ezt már egyszer végigcsináltuk (szerintem kivétel nélkül), az apukánk jóvoltából. Jó az,
ha az éjszaka közepén vadkanos horkolásra ébredek, no meg arra, hogy elorozták a takarómat, és
majd’ megvesz az Isten hidege. Vagy ha az esti,
romantikusnak tervezett vacsora a pasas részéről bősz focimeccs nézéssel végződik, természetesen több doboznyi sör társaságában. Kell ez?
Akkor már inkább a hétvégi falrengető
röhögések a barátnőkkel, miközben fogy a
bor, és kitárgyalhatjuk a legutóbbi hímnemű
egyed falkaparásra késztető negatív tulajdonságait. De lánybulik nem lehetnek minden nap
(még szerencse, különben sokunknak már térdig érne a mája), és a napi többórás telefonbeszélgetések is nehézségekbe ütköznek, hacsak
nem milliomos az ember.
Tehát a végeredmény ebben az esetben is
egál. De ahhoz, hogy ne kelljen heti rendszerességgel pszichológushoz járni, ajánlatos a
dolog humorosabb oldalát nézni. No meg persze a remény hal meg utoljára. Elvégre Bridget
Jones is megtalálta a párját…
Dudik Diana

Tavaszi
munkálatok
a kertben
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Gondozási Központban 2006. március 7-én
14 órától Fecskovics János
kertészmérnök tart előadást
a tavaszi munkákról. Minden
kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

Az Egészségház
közleményei
Rákszűrés lesz 2006. március 2-án, du. 12:30–14:30-ig
a fogászati rendelő emeletén
Computeres szemvizsgálat lesz felnőttek részére 2006.
március 4-én, kedden, 9–11
óráig az Egészségházban
Véradás lesz 2006. március
16-án, csütörtökön 8–15 óráig
a Művelődési Házban.

EBESI HÍRLAP. Ebes község önkormányzata időszaki lapja. Felelős szerkesztő, kiadó: Rózsahegyiné Juhász Éva • ebeshirlap@freemail.hu A szerkesztőség címe: 4211
Ebes, Ady E. u. 6–8. Tel.: 52/366-136, fax: 52/565-075. Kiadja: Ebesi Kulturális Kht. Alapította: Ebes község képviselő-testülete. Nyomdai munkálatok: Fount Trade Kft.
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Kulturális híradó
Újabb két géppel
szörfözhetünk a világhálón
2006. február 6-tól a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közkincs programján nyert
két számítógéppel ötre bővült az
olvasói gépek száma a Községi
Könyvtárban.

Számítógépes állomány
nyilvántartás
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közkincs
programján egy dolgozói számító
gépet is nyert a könyvtár, amely
lehetővé teszi, hogy a könyvtár
állományát számítógépes nyilvántartásba is rögzítsük.
Miután az egész állományt rögzítettük és vonalkóddal elláttuk,
lehetővé válik, hogy akár otthonról megkeressünk egy könyvet az
interneten keresztül a könyvtár
állományában és azt is megtudhatjuk, hogy kölcsönözhető-e.

Költészet Napja

verseihez. Az illusztráció elkészítéséhez szükséges versek átvehetők a múzeumban nyitva tartási időben.
A pályázat 4 kategóriában kerül
meghirdetésre: óvodások, általános iskola alsó-, és felső tagozat,
középiskolások.
A pályázat beadásának határideje: 2006. május 15. A sikeres
pályamunkákat kiállítjuk azon
a kiállításon, melyet Uzonyi
Pál anyagából rendezünk 2006.
május 28-án.

Változik a teadélután
időpontja

tórium tagjai: Bartháné Haja Gabriella, Pócsi Andrásné, Uzonyi
Márton. Az alapítvány székhelye
Ebes, Ady Endre u. 6–8. Az alapítvány célja támogatni a kulturális programokat, rendezvényeket.
Az alapítvány bankszámlaszáma:
59900036-11016906

„Én táncolnék Veled…”
2006. február 2-án csütörtökön társastánc tanfolyam indult a
Művelődési Házban. Az órák időpontja minden héten csütörtökön
19.00–20.30-ig. A tanfolyam díja:
2500 Ft/fő/hónap.

Az iskolai farsangi mulatságok
Nőnapi játszóház
időpontjának változása miatt egy
héttel később március 3-án pén2006. március 5-én vasárnap
teken 17 órától lesz a könyvtári 10–12 óráig játszóház várja az
pályázat eredményhirdetése.
érdeklődőket a Művelődési Házban. A foglalkozás során nőnapi
Ismét pályázik
ajándékokat készíthetnek a résztvevők. Belépődíj: 300 Ft/fő.
a Községi Könyvtár
A Nemzeti Kulturális Alap
Könyvtári Szakmai Kollégiumától az elmúlt évben 170 ezer forintot nyertünk új bútorokra, berendezésekre. Most 1 db CD–DVD
íróra és 4 db szünetmentes áramforrásra pályázunk. A támogatás
az eszközök árának 50%-a, de
maximum 250 ezer Ft lehet.

Készüljünk a nyárra

Közművelődési célú nyári tábo
rok támogatására pályázik az
Ebesi Kulturális Kht.
A pályázat 2006. június 1. és
augusztus 31. között megvalósuló művészeti tehetséggondozó, olvasást népszerűsítő, anyaA Széchényi Ferenc
nyelv-ápoló, ismeretterjesztő,
környezeti nevelést szolgáló
Ebes Kultúrájáért
Tájmúzeum
vagy komplex nyári táborok
Alapítvány
pályázati felhívása
támogatására szolgál. A pályáA múzeum rajzpályázatot hir2006. januárjában Nemesné zat sikeres elbírálása esetén 3
det, melynek témája illusztráció Liva Éva megalapította az Ebes turnusban rendezünk nyári napkészítése Uzonyi Pál gyermek Kultúrájáért Alapítványt. A kura közis tábort.

Ezzel a címmel hirdettünk
könyvtári kutatómunkát igénylő
pályázatot. A pályázat átvehető
március 1-jétől, beadási határidő
április 10.

Felhívás

Ebes Község Önkormányzata felhívja az intézmények,
civilszervezetek, pártszervezetek, gazdasági szervezetek,
vállalkozók figyelmét, hogy
a 2006. március 15-i ünnepségen lehetőséget biztosít,
koszorúik elhelyezésére.
Az ünnepség tervezése
érdekében koszorúzási szándékaikat a Polgármesteri
Hivatalnál jelentsék be az
565-048/111-es telefonszámon március 13-án 12 óráig.

Pipakiállítás
A debreceni Tímárház Kisgalériájában rendezték meg
Benei Péter hagyományőrző pipakészítő kiállítását. A
2006. február 10-étől kezdődő
kiállítást maga a művész nyitotta meg, saját gondolatait
osztva meg a jelenlevőkkel.
A Tiszántúlon csak Benei
Péter készít faragott pipákat,
Debrecenben régen cserép
pipát készítettek. Az ebesi
művész pipáinak alapanyaga a fa, amelyből saját elképzeléseit faragja ki. Művésze
te 2005 áprilisában a VIII.
Bihar-Bihor Expón szakmai
elismerésben részesült, meg
kapta a „Biharkeresztes Város
Díjá”-t. A mostani kiállításon
nem csak pipákat láthatunk,
hanem szintén Benei Péter
által készített fokosokat, pásztor- és sétabotokat is.
A kiállítás március 31-ig
tekinthető meg a Tímárházban.
Dudik Diana

Egy kiállítás képei a Magyar Kultúra Napján
2006. január 22-én, a Magyar
Kultúra Napján nyílt meg az ebesi
Széchényi Ferenc Tájmúzeumban Vecsei László festőművész
tárlata, amelyen maga a művész
is jelen volt. Rózsahegyiné Juhász
Éva rövid bevezetője után a kiállítást Szabó Gergely, a Mezőkövesdi
Újság főszerkesztője nyitotta meg.
A hideg idő ellenére sokan látogattak el a megnyitóra, amelynek
képei jó néhány emberben elfeledett gyermekkori hangulatokat
idéztek fel. Az akvarell technikával
készült festmények között láthatunk egy hét képből álló sorozatot, amely Harsány tájait ábrázolja,
valamint több tájképet, csendéletet is. Különösen nagy sikert aratott a Cipő című kép, amely annak
ellenére, hogy nehéz lenne bármilyen kategóriába is besorolni, mégis megkapó. A kiállítás 2006. március 10-ig látható a község múzeu
mában.
Dudik Diana
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Ovi-suli híradó

Ovi-bál

„Szívvel, lélekkel…”
„Szívvel lélekkel végzik az óvodai dolgozók munkájukat…” hangzott el dr. Gerencsér Attilá
nak, a Hajdú-Bihar Megyei Peda
gógiai Intézet igazgatóhelyet
tesének ünnepi köszöntőjében
az ebesi óvodában 2006. január
30-án.
A hétfő délutáni ünnepségre azért került sor, mert az ebesi
napközi otthonos óvoda sikeresen kiépítette és használja a COM
2000 Közoktatási Minőségfejlesztési rendszert.
Ebből az alkalomból nyújtotta
át az elismerő oklevelet az intézmény dolgozóinak a Pedagógiai
Intézet igazgatóhelyettese s méltatta azt a sokrétű, fáradságos
munkát, amely szükséges volt a
rendszer kiépítéséhez.

A hagyomány
folytatódott
2006. január 27-én színvonalas
újévi koncertet adtak az Arany
János Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola növendékei a
Művelődési Házban. A koncert
során hallhattuk Bach Parasztkantátáját rézfúvón, Csajkovszkij

Az óvoda vezetője átveszi az elismerő oklevelet
Régi francia dalát és Debussy Kis
néger c. művét zongorán, Bach
Menüettjét szaxofonon, Weiner
Leó Rókatáncát fuvolán.
A drámatagozatos növendékek
a Pletykás asszony c. székely színjáték előadásával nevetették meg
a közönséget, majd a néptáncosok
zárták a gálát moldvai táncokkal.
Gratulálunk a fellépőknek és
felkészítő tanáraiknak.
A gála bevételét, 25 400 Ft-ot
a növendékek versenyre utaztatására fordítják.

Tengertánc
A Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma Tengertánc programjára nyújtott be pályázatot az
Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola a Forgórózsa
Citerazenekarral és a Széchényi
Ferenc Tájmúzeummal közösen.
Amennyiben a pályázat sikeres
elbírálásban részesül táncházzal
egybekötött játszóházat szerveznek a gyerekeknek a Művelődési Házban.

Az óvoda dolgozói és a
szülői közösség szervezésében immár hagyományként
jótékonysági ovi-bál került
megrendezésre 2006. február 11-én az Arany Oroszlán étteremben. A 140 fős
vendéget pezsgős köszöntő,
majd műsor szórakoztatta. A
műsorban felléptek Kacsora
Tamás tánctanítványai, óvodánk mazsorett csoportja, a
hajdúszoboszlói Flamingó
mazsorett csoport és a Valcer
táncstúdió tehetséges növendékei. A műsort finom vacsora követte. Éjfélkor hastáncos
lányok tánca tette színessé
estélyünket. A zenét Sándor
Zsolt szolgáltatta.
Az óvoda bevétele 325 400Ft. Szeretném megköszönni
a szülőknek, üzleti partnereinknek, dolgozóinknak, hogy
támogatták óvodánkat: belépőjegy vásárlásával, tombola
tárgy felajánlásával, sütemény
sütésével és nem utolsó sorban
pénzbeli támogatással. Az idei
vándorváza győztese Nagy
Tamás és családja. A bevételt
fejlesztő eszközök és játékok
vásárlására fordítjuk, melyet a
nyílt gyermeknapon az óvodások birtokba is vesznek.
Czeglédiné Herczeg Ildikó

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet
Ebesi Kirendeltség: 4211 Ebes, Ady E. u. 2/A. Telefon: 52/366-214.

Tisztelt Ebesi Lakosok!

Szeretné pénzét biztonságban tudni,
vagy hitelre van szüksége? Nincs ideje órákat sorban állni?
Keresse fel takarékszövetkezetünket,
ahol megbízható, korszerű technikai feltételekkel,
gyors és rugalmas ügyintézéssel várjuk ügyfeleinket.

A drámatagozatosok műsora

Problémája van a tetőfedéssel?

Lépjen kapcsolatba a Kasok Bt.-vel!
Új tetők készítése, fedése,
régi tetők felújítása bármilyen
fedőanyaggal (cserép,zsindely).
Ingyenes szaktanácsadás,
ingyenes felmérés,
teljes költségvetés készítés.
Érdeklődni

a 06-30/9954988-as

telefonszámon lehet.
Ha szeretné, hogy tetője
szép legyen és az időjárás
viszontagságainak ellenálljon,

ne habozzon, telefonáljon!

Szolgáltatásaink: • Lakossági/vállalkozói számlavezetés és kapcsolódó
szolgáltatások
• Betételhelyezések
• Lakossági hitelek:
• Lakáscélú hitelek (állami támogatással
és piaci kamatozással)
• Személyi hitelek (akár kezes nélkül is)
• Folyószámla hitel
• Fogyasztási hitelek (különféle eseményekhez
kapcsolódó akciós hitelek is)
• Vállalkozói hitelek (akár pályázathoz önerő
kiegészítésére is)
• mezőgazdasági hitelek
Pénztári és ügyfélfogadási idő munkanapokon:
Hétfő
7.30–15.30 óra
Kedd–csütörtök 7.30–15.00 óra
Péntek
7.30–14.00 óra
Ebédidő
12.30–13.00 óra
Ebédidő alatt az ügyfélfogadás szünetel!

Tartozzon Ön is ügyfeleink széles táborához, vegye igénybe
színvonalas szolgáltatásainkat, intézze pénzügyeit nálunk!
További információkért keresse kirendeltségünket,
ahol munkatársaink készségesen állnak rendelkezésükre:

Ebes, Ady E. u. 2/A. Telefon: 52/366-214.
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Országgyűlési képviselők választása 2006
Az országgyűlési képviselőválasztások első fordulóját a köz
társasági elnök április 9. napjára, a második fordulót április
23. napjára tűzte ki. A választópolgárok a már kiküldött értesítőn szereplő szavazókörben
szavazhatnak, mindkét fordulóban 6.00 órától 19.00 óráig.
Aki a szavazás napján Magyarországon, de lakóhelyétől távol tar
tózkodik, a Helyi Választási Iroda
(HVI) vezetőjétől előzetesen kért
igazolással szavazhat. Igazolás
személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb április 7-én
16.00 óráig kérhető. Az ajánlott
levélben küldött kérelemnek április 4-ig meg kell érkeznie a HVIhoz. Ez a két időpont az irányadó
mindkét választási fordulóra igényelt igazolás esetén. Az igazolási kérelemnek tartalmaznia kell a
név, személyi azonosító, lakcímen
kívül annak a településnek a nevét,
ahol a választópolgár szavazni fog,
és azt is, hogy a szavazás első, vagy
második, vagy mindkét fordulójára vonatkozik az igazolás kiadására irányuló kérelem.
A választási eljárásról szóló módosított 1997. évi C. törvény (Ve.) 23. §-a értelmében az
országgyűlési képviselők választásán minden szavazókörben szavazatszámláló bizottság (SZSZB)
működik. A törvény szigorú
hatáskör-megosztást érvényesít
a választási bizottságok között,
részletesen meghatározva az
egyes bizottságok feladatait.
A választási bizottságok a
választópolgárok független, kizá
rólag a törvénynek alárendelt szer
vei, amelynek elsődleges feladata
a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának,
törvényességének biztosítása, a
pártatlanság érvényesítése és
szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

• lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz régi típusú személyi igazolvány), vagy
• személyazonosító igazolvány
(kártya formájú), vagy útlevél, vagy 2001. január 1-jét
követően kiállított vezetői
engedély, de ezek valame
lyike csak érvényes lakcím
igazolvánnyal együtt fogad
ható el.

Az SzSzB három választott tagból áll, a három választott tagot
és a szükséges számú póttagokat
a települési önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. február 15én tartott testületi ülésén választotta meg:
1. szavazókör: Ebes, Ady Endre u. 6–8. Bizottsági tagok: Banáné Lente Zsófia, Nagy Imréné,
Nagy Józsefné; póttagok: Sinka
Lászlóné, Subáné Kiss Gyöngyi.
2. szavazókör: Ebes, Széche
nyi tér 5. Bizottsági tagok: Bíró
Sándorné, Katona Erika, Szath
máriné Karmazsin Ibolya; póttagok: Kovács Istvánné, Szabóné
Tóth Adrienn.

tási bizottságok független, csak
a törvénynek alárendelt szervek. Működésének tartama alatt
hatóságnak, a tagja pedig hivatalos személynek minősül
A választási bizottságok további 1-1 tagját a választókerületben
jelöltet, illetve listát állító jelölő
szervezet, vagy független jelölt
bízza meg. Ezeket a delegált tagokat a jelölő szervezetek legkésőbb
március 31-én 16.00 óráig jelenthetik be a HVI-nál.
Aki a két választási forduló között lakóhelyet változtat,
a második fordulóban nem az
új, hanem a korábbi lakóhelyén
szavazhat. Ehhez az új lakcím
bejelentésekor a szavazásra szolgáló lakcímigazolást kap, amivel
felkeresheti az értesítőben korábban megadott szavazóköri szavazóhelyiséget.
Aki mozgásában akadályozva
van (egészségi állapotánál fogva),
a helyi választási iroda vezetőjétől kérhet a szavazást megelőzően mozgóurnát. Ebben az esetben a választópolgárt az adott
szavazókörben működő SZSZB
2 tagja fogja felkeresni a mozgóurnával. Mozgóurnát legvégső
esetben a szavazás napján lehet
kérni, de ekkor már közvetlenül
az SZSZB-tól. Ezt a szavazás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében célszerű a szavazás napján
legkésőbb 17.00 óráig kérni, csak
így garantálható, hogy 19.00 órakor a szavazást le lehet zárni.

3. szavazókör: Ebes, Kossuth
u. 32. Bizottsági tagok: Bálintné
Bagdi Ibolya, Erdei Andrásné,
A SzSzB feladatai:
Vargáné Dóró Ildikó; póttagok:
• ellenőrzi a szavazóhelyiséget, László Sándorné, Zelizi Mária.
levezeti a szavazást, gondoskodik a szavazás törvényes
4. szavazókör: Ebes, Rákóczi
lebonyolításáról,
u. 13. Bizottsági tagok: Nagyné
• dönt a szavazás során felme- Deczki Irma, Pappné Salánki
rült vitás kérdésekben,
Tünde, Rózsahegyiné Juhász Éva;
• megszámlálja a szavazatokat, póttagok: Nagyné Rédai Ágota,
és megállapítja a szavazó- Veres Ilona.
körben a szavazás eredményét, amiről jegyzőkönyvet
A választott tagok személyére
állít ki,
a HVI vezetője tett indítványt, a
• indítványozza az illetékes tagok az alakuló ülésen, az esküválasztási bizottságnak a tételt követően maguk közül
szavazás szavazóköri ered- választják majd meg a bizottsáményének megsemmisíté- gok elnökeit, elnökhelyetteseit.
sét, ha olyan törvénysértést A választási bizottság testületészlel, amely azt érdemben ként működik, döntéseit határoA szavazáshoz az alábbi iratokbefolyásolta.
zat formájában hozza. A válasz- ra van szükség:

Szavazni csak személyesen
lehet. A szavazás titkossága érde
kében célszerű a szavazáshoz
a szavazófülkét igénybe venni. Érvényesen szavazni a jelölt,
illetve a lista neve alatti, feletti,
vagy melletti körbe a szavazófülké
ben rendelkezésre álló tollal írt
két, egymást metsző vonallal
lehet (+ vagy X). Aki a szavazólap kitöltését elrontja, és ezt még
a szavazat urnába dobása előtt
jelzi, a SZSZB a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli. A választópolgárok csak a szavazatuk leadásához szükséges
ideig tartózkodhatnak a szava
zóhelyiségben.
A kampány során a jelölő szerve
zetek és jelöltek csak úgy helyezhetnek el plakátot, hogy épületfal, kerítés igénybevételéhez
rendelkezniük kell a tulajdonos/
bérlő/vagyonkezelő hozzájárulásával. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületeken, illetve ezekben
plakátot tilos elhelyezni. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, legkésőbb 2006. május 23-ig köteles
eltávolítani. A Ve. szerint a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne
fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen.
A helyi választási iroda gondoskodik arról, hogy a választópolgárok a választási tudnivalókról
általános tájékoztatást kapjanak.
A SZSZB-k mellett a HVI egy
tagja jegyzőkönyvvezetőként
működik.
Az országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos kérdések
kel fordulhatnak a helyi választási
irodához (Polgármesteri Hivatal),
illetve a www.valasztas.hu internetes honlapon találhatók információk.
Kérem a tisztelt választópolgárokat, hogy éljenek választó
jogukkal!
A választások zökkenőmentes
lebonyolításán fáradozó helyi
szervek munkáját segítsék törvénytisztelő magatartásukkal!
Bek Melinda
Helyi Választási Iroda
vezetője
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Ebes továbbra is biztonságos település
A 2006. január 25-i képviselőtestületi ülésen közmeghallgatás keretében tárgyalta a testület a település közbiztonsági
helyzetét, amelyen a rendőrség
munkájáról a Hajdúszoboszlói
Rendőrkapitányság vezetője
adott tájékoztatást.
Dr. Domján Sándor r. alezredes
kapitányságvezető beszámolója
szerint a kapitányság illetékességi területén (Ebes, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nádudvar, Nagyhegyes) az elmúlt évben kiegyensúlyozott bűnügyi-közbiztonsági
viszonyokat tudtak teremteni,
amelyhez a kapitányság anyagi és
tárgyi feltételei a megyei átlagnál
jobbak voltak.
2005-ben 1253 bűncselekmény vált ismertté, amely 2%os csökkenés a 2004-es évhez
képest. A bűncselekmények 69%át a vagyon elleni bűncselekmények alkotják. A lopások száma
csökkent, de a betöréses lopások száma 18%-kal 174-re nőtt.
Növekedett a személy elleni bűncselekmények és a közrend elleni
bűncselekmények száma is.
Ebesen 3%-kal (65-ről 67re), Nagyhegyesen 9,8%-kal,
Hajdúszováton 24,39 %-kal nőtt,
míg Hajdúszoboszlón 12,89%kal, Nádudvaron 18,8%-kal csökkent a bűncselekmények száma
a 2004. évi adatokhoz viszonyítva. Az értékelt időszakban a kapitányság 48,33%-os felderítési és
51,69%-os nyomozási eredményességet ért el.
A beszámolóból kiderült, hogy
Hajdúszoboszlón járőr- és balesethelyszínelői szolgálat, Nádudvaron a rendőrőrs székhelyén
járőr- és körzeti megbízotti szolgálat, Ebesen és Hajdúszováton,
valamint Nagyhegyesen körzeti megbízotti szolgálat tevékenykedik.
Domján Sándor r.alezredes
beszámolójából megtudhattuk,
hogy Ebes a kapitányság harmadik legnagyobb települése,
egy fejlődő település, azonban
földrajzi fekvése közbiztonsági
szempontból hátrányos, mivel
több irányból átjárható, s ezért
jelen vannak az utazó bűnözők. A településen ismertté vált
bűncselekmények száma ugyan
kis mértékben (65-67) növekedett, azonban, mint kapitány úr
beszámolójából megtudhattuk,
2005. évben 5 ittas járművezetést derített fel a rendőrség, míg
az azt megelőző évben egyet, így
e bűncselekmény nélkül – mely
a rendőrség felderítő munkájának eredménye – a településen
ismertté vált bűncselekmények
száma (64-62) csökkent.

Az egyes bűncselekményi kategóriák számát tekintve a közlekedési (1➾8) és gazdasági (0➾3)
bűncselekmények száma növekedett, a személy elleni (6➾4), az
államigazgatás és közélet tisztasága (1➾0), a közrend (11➾6) és
a vagyon elleni (45➾44) bűncselekmények száma csökkent.
Ebesen is csökkent a lopások
száma (35➾20), míg a betöréses
lopások száma 2-ről 7-re emelkedett.
A garázdaság, az erőszakos és
a vagyon elleni bűncselekmények

visszaszorítása érdekében növelte
a kapitányság a szórakozóhelyek,
italboltok és a település belterületének közrendvédelmi ellenőrzését.
A községben a rendőrségi feladatokat az Ebes és Hajdúszovát
körzeti megbízottjaiból álló csoport látja el. 2005-ben csak három
körzeti megbízott látott el folyamatosan szolgálatot a két településen, ezzel csökkent a két község rendőri lefedettsége, amelyet
esetenként a településre vezényelt
járőrszolgálattal pótoltak.

Báloztak a polgárőrök
2005. december 10-én a
Kerekes Kft. éttermében immár
negyedik alkalommal rendeztük
meg a hagyományőrző Polgárőr bálunkat, melynek a Kerekes
Kft. adott otthont. Az egyesület vezetősége meghívta – a polgárőrökön és a családtagjaikon
kívül – a támogatóikat, valamint mindazon szervezetek és
intézmények képviselőit, akikkel az eltelt időszak alatt biztonsági együttműködési megálla
podást kötöttünk.
Megtisztelte jelenlétével rendezvényünket dr. Domján Sán
dor alezredes, a hajdúszobosz
lói városi rendőrkapitányság
vezetője, Herpay Lajos, a HajdúBihar Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, valamint Szabóné
Karsai Mária, az ebesi Polgár
mesteri Hivatal pénzügyi cso
portvezetője is.
A nagy sikerű rendezvény
lebonyolításához a 2005-ben
legnagyobb támogatónk étterme méltó helyszínnek bizo
nyult. Az ízletesen elkészített,
bőséges vacsora elfogyasztását követően a táncot kedvelők

vették át a szerepet. Ebben az
évben a talpalávalót, a korábbi
rendezvényeinkhez hasonlóan,
a diszkósunk, „Márton Tibi
bácsi” szolgáltatta, aki igyekezett mindenkinek a kívánságát
teljesíteni. 22 órától két meg
lepetésvendégünk, a Szabó Eszter és Drágán Lajos művészhá
zaspár magyar nótákkal és ope
rettslágerekkel szórakoztatták
a nagyérdeműt. Úgy érezzük, a
rendezvényünk most is elérte
a kívánt célt, nevezetesen azt,
hogy azoknak az embereknek
és hozzátartozóiknak, akik az
elmúlt esztendőben a szabadidejükből több mint 2000 órát
áldoztak a településünk közbiz
tonságának a megőrzésére méltó évbúcsúztatót rendezzünk.
A lap hasábjain szeretnék
köszönetet mondani mindazon
személyeknek, akik önzetlen
segítségükkel hozzájárultak
ennek a nagy sikert aratott rendezvénynek a megszervezéséhez és a lebonyolításához.
Balogh László
egyesületi elnök

A körzeti megbízotti csoport tagjai 20 főt fogtak el bűncselekményen való tettenérés,
4 személyt körözés alapján. 27
személyt állítottak elő bűncselekmény elkövetésének gyanújával és további 20 személyt egyéb
okok miatt. A bűnügyi tárgyú
intézkedésekben 54 személlyel
szemben kezdeményeztek büntetőeljárást, míg 251 fővel szemben
közlekedési, 46 személlyel szemben közrendvédelmi szabálysértést állapítottak meg. 2005-ben
479 személy ellen alkalmaztak
helyszíni bírságot.
Az elmúlt évben Ebes belterületén csökkent a személyi sérülésekkel járó közlekedési balesetek
száma, a külterületen azonban
növekedett, a 4-es számú főút forgalma miatt. A község külterületén kilenc (1 halálos, 1súlyos, 7
könnyű) közlekedési baleset történt a 4-es számú főúton, négy
könnyű sérüléses pedig a 4805ös számú úton következett be.
A közlekedésbiztonság javítása érdekében növelték a rendőri jelenlétet a balesetveszélyes
helyeken és sebességmérést alkalmaztak a forgalmas útszakaszokon és időpontokban.
A rendőrkapitányság 80 esetben hajtott végre bűnügyi, közbiztonsági és közlekedésrendészeti
akciót, melynek lebonyolításában
részt vettek a község polgárőrei is.
Domján Sándor beszámolójában
külön megköszönte a polgárőrség
munkáját, akik tevékenységükkel nagyon aktívan, hatékonyan
és színvonalasan járultak hozzá Ebes közbiztonságának javításához, a bűncselekmények felderítéséhez. Véleménye szerint
a település polgárőreinek jelentős szerepe van a község közbiztonságának megteremtésében, s
ez által Ebes továbbra is méltó
a 2002-ben elnyert Biztonságos
Település címre.
A beszámolóból kiderült, hogy
a rendőrség jó kapcsolatot tart
fent az iskolával, ahol közlekedésbiztonsági tájékoztatókat és
rendezvényeket tartanak az iskoláskorúaknak.
A települési önkormányzattal
való jó együttműködésre a kölcsönös problémafelvetés és megoldás a jellemző.
A rendőrség részéről a 2006.
január 25-i testületi ülésén a körzeti megbízotti csoport létszámának feltöltése érdekében egy szolgálati lakás igénye, míg az önkormányzat részéről – amellett, hogy
elismeri és köszöni a rendőrség
munkáját – a megüresedett körzeti megbízotti státusz betöltése
hangzott el kérésként.
Rózsahegyiné Juhász Éva
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Önként és önzetlenül a település
közbiztonságáért
Az Ebesi Polgárőr Egyesület
részéről Balogh László, az egye
sület vezetője tájékoztatta a
képviselő-testületet a 2005.
évi tevékenységükről a januári
testületi ülésen, melynek első
napirendi pontja a település köz
biztonsági helyzete volt.
A beszámolóból kiderült, hogy
az Ebesi Polgárőr Egyesület
önként vállalt bűnmegelőző tevé
kenysége nélkülözhetetlenné vált
a közbiztonság fenntartásában, a
rendőrség tevékenységének támogatásában.
A kitűzött feladatokat igyekeztek magas színvonalon teljesíteni,
mellyel jelentősen hozzájárultak
a község közbiztonságának megszilárdulásához, a bűnözés vis�szaszorításához.
A 2005-ös esztendőben is volt
részük kihívásokban, kudarcokban, buktatókban, amelyeket erejükhöz és tehetségükhöz mérten
igyekeztek leküzdeni.
Szolgálataik során a helyi körzeti megbízottaknak segítséget
nyújtottak országosan körözött
személyek előállításában.
Közúti balesetek során helyszín-biztosításokat végeztek.
Középületeinkben ellenőrizték
az éjszakai órákban működésbe
lépő riasztóberendezések jelzéseit, s az intézményvezetők megérkezéséig biztosították az épületeket.
A társadalmi ünnepségek alkal
mával a körzeti megbízottakkal
közösen a rendezvények biztosítását és forgalomeltereléseket
végeztek 3 alkalommal 40 szolgá
lati órában.
Az iskolakezdésnél a szülők és
az alsó tagozatos tanulók közlekedését 5 alkalommal 10 órában
segítették.
Az ebesi Postahivatal felkéré
sére a kézbesítőket a januári,
novemberi és decemberi nyugdíj
kifizetések során biztosították.
Január hónapban 3 alkalommal
13 órát, november hónapban 11
alkalommal 50 órát, míg december hónapban 2 alkalommal 10
órát szenteltek a postai kézbesítők biztosítására.
A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság által szervezett közbiztonsági és közlekedésrendészeti
akciókban az ellenőrzést végző
rendőri erőknek a saját eszközeikkel segítséget nyújtottak. 2005ben a kapitányság felkérése alapján négy akcióban, összesen 35
szolgálati órát teljesítettek.
Az iskolával 2004-ben kötött

biztonsági együttműködési megállapodás keretében 2005-ben
négy pedagógussal közösen látták el a járőr- és figyelőszolgálatot községünk közigazgatási területén, amely kezdeményezésük
eredményesnek értékelhető.
Az év eseményeihez tartozik, hogy az általános iskola által
szervezett rendezvények zavartalan lebonyolítását (farsang, közlekedésbiztonsági nap, év végi diszkók) is 6 alkalommal, 50 órában
biztosították.
Figyelembe véve a Horváthtanyai lakosok kérését, a figyelőés járőrszolgálatukat kiterjesz
tették a tanya egész területére.
Az Arany János Általános Iskolában drogmegelőzési, balesetelhárítási és elsősegélynyújtási,
valamint közlekedésbiztonsági
továbbképzéseket szerveztek.
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr
Főkapitányság által 2005. szeptember 15-től az egyedülállóak,
időskorúak sérelmére elkövetett
bűncselekmények megelőzése
érdekében indított programhoz
kapcsolódóan, a Polgármesteri
Hivatal segítségével összeállított
lista alapján felkeresték az ügyben érintett időskorú és egyedül
élő ebesi lakosokat. A személyes
elbeszélgetések során felhívták
a figyelmüket a fokozott óvatosságra, valamint a vagyonvédelmi
eszközeik rendeltetésszerű alkalmazására.
A Hajdúszoboszlói Rendőrkapi
tányság kezdeményezése alapján
szervezett negyedéves értekezleteken tájékoztatást kaptak az illetékességi területükön található
települések bűnügyi helyzetéről,
a várható feladatokról. Az utol-

só negyedéves értekezletnek Ebes
adott otthont.
Néhány statisztikai adat a 2005.
évben végrehajtott ellenőrzések
számáról:
helyszín
alkalom
Polgármesteri Hivatal területe:
140
MÁV állomás, Nagypark területe:
140
Iskolák, óvodák és környéke:
140
Postahivatal, Takarékszövetkezet
140
és környéke:
Üzletek, szórakozóhelyek
140
és környékük:
Művelődési Ház és Múzeum:
140
Ebesi Szövetkezet telephelyének
50
környezete:
Horváth-tanya:
120
Kerekes Kft. telephelyének külső
100
környezete
2005-ben 1668 órát töltöttek
a közterületeken községünk polgárőrei.
Ki kell hangsúlyozni, hogy
mindezt önként, önzetlenül,
tehát ellenszolgáltatás nélkül
teszik. Az egyesület létszáma a
tagnyilvántartásuk szerint 18 fő,
de a szolgálati nyilvántartás alapján csak 14 tagra lehetett számítani minden helyzetben, minden
alkalommal.
Öröm az ürömben, hogy 2005ben azért 3 új jelentkezőjük is
akadt, akik mára már teljes jogú
tagjai a közhasznú egyesületnek.
Az egyesület 2005. évi gazdálkodására a takarékosság, a támogatások ésszerű felhasználása és a
célszerűség volt jellemző.
A szervezetnek nincs önálló
vagyona, tevékenységüket csak
áldozni tudó és kívánó szemé-

lyek, szervezetek, és vállalkozások felajánlásai, anyagi segítsége
révén tudják ellátni.
2005-ben az ebesi önkormányzat támogatási alapjából a működési költségeik fedezésére összesen 250 000 Ft-ot kaptak.
Munkájukat támogatta a Debreceni Postaigazgatóság 25 000
Ft-tal, a Cerberus Kft. 600 000 Fttal, az Országos Polgárőr Szövetség 100 000 Ft-tal.
A bevételek között szerepel
még a személyi jövedelemadó 1%ából átutalt 13 000 Ft és a tagdíjbevételből származó 19 000 Ft
is. Bevételeik növelése érdekében pályázatot nyújtottak be a
Nemzeti Civil Alaphoz működési támogatásra.
Az egyesület törekszik az
együttműködésre valamennyi,
a közbiztonsági szférában érdekelt szervvel, szervezettel és vállalkozással.
A jól végzett társadalmi és
közösségi munkát igazolja az is,
hogy a 2006. január 25-én megtartott képviselő-testületi ülésen mind a polgármester, mind
a képviselő-testületi tagok elismerően szóltak a község polgárőreinek munkájáról, és köszöne
tüket fejezték ki érte. Továbbra is
igényt tartanak önzetlen munkájukra, az önkormányzatnak csupán egyetlen kérése van, hogy
a 24 órás telefonos szolgálatot –
amennyiben lehetséges –, állítsák vissza.
Szintén elismerésüket és köszö
netüket fejezték ki munkájukért
azok az intézményvezetők, akik
a 2006. január 30-án megtartott
éves értekezletükön vettek részt.
Rózsahegyiné Juhász Éva

