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1848–49 emléke mélyen gyöke
rezik a magyar hagyományban. A 
legtöbb településen a főutcát Kos
suth utcának hívják, a legtöbb 
főteret, így az ebesit is Széche
nyi térnek.

Több fontos és rangos intéz
mény viseli az 1848as kormány 
minisztereinek nevét, s ott talál
juk arcképüket bankjegyeinken is, 
s maga a forint szó is ebből a kor
ból származik.

Közmondásaink közt is ott 
találjuk: „nem enged a negyven
nyolcból.”

Néprajzkutatóink szerint 
1848 hagyománya spontán szü
letett és elismertsége nem kötő
dött és nem kötődik egyetlen kor
mányhoz, párthoz, társadalmi 
csoporthoz sem, elfogadták és 
hagyományaik közé iktatták 
1848 emlékét. A sokoldalú 48as 
hagyomány számos vita kereszttü
zében állt, amely elevenné tette 
emlékét. 

Vér nélkül győzött a forra
dalom 1848. március 15én, s bár 
a szabadságharc elbukott, senki 
nem vonta kétségbe az 1848–49
es forradalom és szabadságharc, 
az átalakulás jelentőségét, a küz
delem értelmét.

Az 1848as forradalom Magyar
országon mélyreható és nagy 
jelentőségű változásokat hozott 
erre utalt ünnepi beszédében  Gal
góczi Mihály polgármester is:

„A szabadságharc eleinte sikeres 
volt, de a Szent Szövetség három
szoros ember és ágyúfölénnyel 
rendelkező, osztrák–orosz hada
it nem volt képes megállítani. A 
szabadságharc, a magyar nép 
szabadságért és függetlenségért 
vívott harca végleg elbukott. Az 
idegen túlerő legyőzte!

A bukást szörnyű megtorlás 
követte. Tilos volt magyar zászlót 
kitűzni. Az országot pedig erő
szakkal Ausztriába olvasztották. 
A magyar nyelvet betiltották!

De a forradalom nem múlt el 
nyomtalanul. Jó néhány vívmá
nya így is fennmaradt: a magyar 
földet szabadon adhattákvehet
ték, megszűnt a nemesi birtok, 
megszűnt az úrbér és a papi tized, 

megvalósult a közteherviselés, 
jogegyenlőség lett, eltörölték a 
védővámokat, így felvirágozha
tott a kereskedelem, megindult 
egyfajta gazdasági fejlődés, ami
nek hatására az ország Európa 
éléskamrája lett.

Az ország egyértelműen a pol
gári fejlődés útjára lépett.

A feudális Magyarország vég
leg megszűnt! A forradalom és 
szabadságharc mégiscsak elér
te a célját!

Erre emlékezünk ma, és a már
ciusi hősök példájából, kitartá
sából, önbecsüléséből merítünk 
erőt, a ma békés építőmunkájá
hoz. Ma már nincs szükség for
radalomra és hősökre, de szükség 
van hasznos és céltudatos, kitartó 
és lelkiismeretes hétköznapi épí
tőmunkára.

A haza és a település a köz és a 
magán jobbítására.

Ki kell tudnunk aknázni a 
lehetőségeinket! A rendszervál
tás hozta szabadságot és füg
getlenséget.

Az Európai Unió tagjaként 
az új mozgásteret és a pályázati 
lehetőségeket.

Ma, amikor emlékezünk egy
ben ünnepelünk is!

Ünnepeljük a magyarságunkat 
és az összetartozásunkat!

A magyar mindig is büszke 
fajta volt. Büszke a családjára, a 
munkájára, a munkája eredmé
nyére, a hazájára, a szabadságára. 
És mi ebesiek – büszkék vagyunk 
településünkre is.

Éppen ezért közösen kell mun
kálkodnunk, hogy a szép és ren
dezett településünk, Ebes minél 

jobban fejlődjön! Épüljön, szépül
jön, komfortosodjon, és hogy a jó 
híre ne csorbuljon. 

Meg kell őriznünk múltunkat, 
és az eredményeinket. Ápolnunk 
kell hagyományainkat. Azért, 
hogy mindannyian jól érezzük 
itt magunkat. Mert ez az a hely, 
ahol itthon vagyunk.

Végezetül Széchenyi egy 
reformkori gondolatával zárom 
ünnepi mondandómat:

A múlt elesett hatalmunkból, a 
jövendőnek urai vagyunk!

Sokan azt gondolják, Magyar
ország volt, én azt szeretném hin
ni: lesz!

Mi ebesiek hisszük, sőt tudjuk, 
mert akarjuk: Magyarország és 
benne Ebes volt, van és lesz!” 

Részlet Galgóczi Mihály pol-
gármester ünnepi beszédéből.

Az ünnepi program részeként 
az iskola tanulói – felkészítő taná
ruk Subáné Kiss Gyöngyi – és a 
Piros Rózsa Nótakör idézte fel az 
1848 március idusán történteket. 
A hagyományokhoz híven sor 
került a Pro Villa (Ebes községért) 
kitüntetések átadására; majd 18 
szervezet, intézmény helyezte el 
a megemlékezés koszorúját Szé
chenyi István szobra előtt.

Rózsahegyiné Juhász Éva

Az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc hagyománya
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Immáron hetedik alkalommal került sor 
Ebesen a Pro Villa (Ebes Községért) kitün-
tetés átadására. A díjat olyan személyeknek 
ítélik, akik tevékenységükkel nagy mérték-
ben hozzájárultak Ebes fejlődéséhez, elis-
mertségéhez. A kitüntetések átadására a 
hagyományokhoz híven idén is a március 
15-ei ünnepségen került sor. 

A település közbiztonságáért

A település érdekében a közbiztonság terü
letén huzamos időn keresztül végzett kiemel
kedő tevékenysége elismeréseként Balogh 
Béla nyugalmazott tűzoltónak, az Ebesi Pol
gárőr Egyesület alapító tagjának Ebes Község 
Önkormányzata a Pro Villa (Ebes Községért) 
kitüntetés ezüst fokozatát adományozta

– Örül-e a Pro Villa (Ebes Községért) kitün-
tetésnek?

– Természetesen örülök neki, mert egyál
talán nem számítottam rá, hogy én kapom 
a kitüntetést. Ez nem csak egy egyéni telje
sítmény értékelése, hanem az egész Polgárőr 
Egyesület munkájának elismerése.

– Köztudott, hogy Ön korábban tűzoltóként 
dolgozott. Szerette-e a munkáját?

– Nagyon is. A segítőkészség bennem min
dig is megvolt. Ha tudok, mindenkinek segí
tek, ráadásul a veszélyt is mindig kerestem. 
1974ben tűzoltó lettem, mert úgy éreztem, 
bennem több van, mintha csak szobafes
tőmázoló maradtam volna. A tűzoltó
nak az a feladata, hogy ahonnan más elsza
lad, ő odaszalad. Amikor hivatásos tűzoltó 
lettem, az első héten vonatbaleset történt 
a hajdúsámsoni vasúti átkelőnél, úgyhogy 
tényleg hamar belecsöppentem a sűrűjébe, 
ennek ellenére nagyon szerettem a tűzoltó
ságnál dolgozni. 

– Miért lett polgárőr?
– Amikor a tűzoltóságtól nyugállomány

ba vonultam, nagyon hiányzott a közösség, a 
segítségnyújtás, az akív munka. Éppen ezért, 

mielőtt polgárőr lettem, elvállaltam az álta
lános iskolában az oktatást. Tűzmegelőzési 
előadó voltam. Kirándulásokat szerveztünk a 
debreceni tűzoltósághoz, kiállításokra men
tünk. Nem akartam megválni a közösségtől, 
és az embereknek is segíteni akartam, ezért 
léptem be a Polgárőr Egyesületbe. 

– Hogyan viszonyul a családja ahhoz, hogy 
szabadidejének jeletős részét áldozza fel Ebes 
közbiztonságának érdekében?

– A családom elviseli. Nem örülnek neki 
kifejezettem, de tudják, hogy én ezt szeretem 
csinálni. A feleségem is belenyugszik, mert 
tudja, hogy én mindig is közösségi ember vol
tam, és hiányzik a társasági élet, a munka. 
Igaz, az éjszakai szolgálatok kicsit megvise
lik, ugyanakkor nagyon segítőkész. Ha közös 
rendezvények vannak, nagyon szívesen bese
gít bármiben. 

– Hogyan látja a polgárőrség jövőjét?
– A létszámot legalább tíz fővel emelnünk 

kellene ahhoz, hogy a „Biztonságos telepü
lés” címet továbbra is meg tudjuk tartani. 
A lényeg az, hogy stabil emberek legyenek. 
Aki vállalja, az őszintén vállalja, ne csak azért, 
hogy névleg legyen polgárőr, és, hogy igazol
vány legyen a zsebében. Csak olyan embe
rekre van szükség, akik szívvellélekkel tud
ják vállalni a szolgálatot, mert önkéntes ala
pon működik az egyesület. Ha valaki elvál
lal valamit, azt teljesíteni kell.  Ehhez a mun
kához őszinteség, megbecsülés, rátermettség 
és becsületesség kell. És természetesen a csa
lád megértése.

– Polgárőri pályafutásának melyik ered-
ményére a legbüszkébb?

– Három évvel ezelőtt megkaptam a 
Megyei Rendőrfőkapitányság kitünteté
sét, amivel elismerték az ebesi szolgála
ti tevékenységünket, és a hajdúszoboszlói 
rendőrkapitánysággal való együttműködé
sünket. És természetesen a Pro Villa kitün
tetésre is nagyon büszke vagyok, mert ez azt 
jelenti, hogy nem dolgozunk hiába. Nagyon 
meglepett, és nagyon szépen köszönöm úgy 
a magam, mint a Polgárór Egyesület tagjai
nak nevében.

A községi sportért

A település érdekében a községi sport terü
letén huzamos időn keresztül végzett kiemel
kedő tevékenysége elismeréseként Nagy Sán
dor postai dolgozónak az Ebesi Sportegyesület 
edzőjének Ebes Község Önkormányzata a Pro 
Villa (Ebes Községért) kitüntetés ezüst foko
zatát adományozta

– Hogyan értékeli a kitüntetését?
– Abszolút pozitívan. Nagyon meglepőd

tem, mert nem vártam, és nagyon jól esett az, 
hogy engem is a díjazottak közé választottak. 
Úgy gondolom, hogy ez egy nem mindennapi 
elismerés, ezért különösen örülök neki. 

– Szereti-e a foglalkozását?
– Igen. Azt szeretem benne leginkább, 

hogy mindennap más, és egyáltalán nem 
egyhangú, mint ahogyan azt sokan gondol
nák. Sok embert megismertem, sok ügyfe
lem van. Én kedvelem őket, és ők is engem. 

Jó látni az emberek arcát, amikor levelet kap
nak egy kedves ismerősüktől, vagy amikor 
átveszik a nyugdíjat. Csak akkor nem szok
tak örülni nekem, amikor a számlákat viszem. 
De ez érthető.

– Szabadideje nagy részében a község sport-
életének fejlődését segíti. Miért épp a futballt 
választotta?

– Gyermekkoromtól kezdve focizom. Bár 
kipróbáltam több sportágat is, például teni
szeztem, kézilabdáztan, mégis a foci volt az, 
ami egész életemben végigkísért. Ehhez van 
tehetségem. Nem utolsó sorban pedig így 
sokat foglalkozhatok emberekkel és adni is 
tudok nekik. 

– Kap-e a sportegyesület elegendő techni-
kai és erkölcsi támogatást?

– Eddig mindent megkaptunk, ami az 
adott anyagi körülmények között lehetséges 
volt. Felújították a sportházat, rendbe hoztuk 
a sportpályát. A másik szempontból a kitün
tetés ért a legtöbbet, mert így elismerték a 
munkánkat. 

– Mit csinálna másképp, ha Önön múl-
na?

– Így visszagondolva, semmit. Persze min
dig van, amit lehetne jobban csinálni, csak 
sajnos ma már minden pénzkérdés. Anya
gi támogtást pedig nem kapunk túl sűrűn. 
Jóformán abból kell kihoznunk a maximu
mot, amink van. Természetesen mindig van
nak kivételek, akiknek sokat köszönhetünk, 
mert hozzájárultak ahhoz, hogy a sportegye
sület tovább fejlődhessen.

– Mire a legbüszkébb pályafutása során 
elért eredményei közül?

– Az egyik az, hogy az ifi csapatból hét játé
kos az én edzői munkámnak is köszönhető
en került fel a felnőtt csapatba. Ott is meg
állták a helyüket. A másik pedig a Pro Villa 
kitüntetés, ami tényleg sokat számít. Ez azt 
jelenti nekünk, hogy más is elismeri a sokéves 
munkánkat. Bár eddig sem csináltuk hiába, 
mert örömünket leljük a fociban, de a díj azért 
mégis lendületet ad a folytatáshoz.

Dudik Diana

A pro Villa (Ebes Községért)  
kitüntetés díjazottai
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Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy áprilisban allergológiai és 
szemészeti vizsgálatok lesznek 
a Bocskai utcai háziorvosi ren
delőben. 

Az allergológiai szakrendelés  
2006. április 6án, csütörtökön 
délután 13 órától lesz, ahol mind 
a gyermekeket, mind a felnőtte
ket fogadják. A TAJ kártyát hoz
ni kell. Lehetőség lesz az allergia 

illetve asthma gyógyszerfelírási 
javaslat meghosszabbítására. A 
rendelés sorszámosztással tör
ténik. Célszerű előtte személye
sen vagy telefonon bejelentkezni, 
mivel így egy hozzávetőleges idő
pont kapható (háziorvosi rendelő 
telefonszáma: 366817).

A szemészeti vizsgálat 2006. 
április 12én, szerdán reggel 8 óra 
30 perctől indul, ahol a Kenézy 

Gyula KórházRendelőintézet 
szemész szakorvosai jönnek ki 
műszereikkel együtt. A bejelent
kezés technikája itt is ugyanaz, 
mint az allergológiánál.

Rákszűrés lesz 2006. 04. 20
án 912 óráig a fogászati rende
lő emeletén. Rendel: Dr. Szilvási 
Ferenc szülésznőgyógyász (Kené
zy Kórház). TAJ kártyát és gondo
zási könyvet hozni kell!

szakorvosi vizsgálatok

Az európai uniós munkaidő
direktíva szerint az orvosok köte
lező heti munkaideje Magyaror
szágon is 48 óra. Ebből 40 óra 
a napi rendelői munka és 8 óra  
az ügyeleti idő. Efölött önként, 
de nem kötelezően még vállal
hat 12 óra munkát. Magyaror
szágon 2007. január 1jétől a 
2005. december 22én módosí
tott 47/2004. (V.11.) EszCsM 
rendelet szerint kitörlik a jog
ból a készenléti ügyelet fogalmát, 
ezáltal a helyi háziorvosi ügye

let is megszűnik. A biztonságos 
betegellátás érdekében azonban 
az önkormányzatnak feladata az 
alapvető ellátási kötelezettségé
be tartozó orvosi ügyelet meg
szervezése. 

Januári lapszámunkban már 
beszámoltunk arról, hogy arra 
az időre, amíg egy mindenki szá
mára elfogadható és vállalható 
megoldás nem születik az orvosi 
ügyeletet illetően az ebesi és haj
dúszováti háziorvosok közösen 
látják az orvosi ügyeletet. Az 

erre vonatkozó megállapodást 
2005 decemberében írták alá 
az ügyeletet vállaló háziorvosok 
valamint Ebes és Hajdúszovát 
polgármestere. A megállapodás 
2006. március 31ig szólt. Már
cius második felében az érintett 
háziorvosok és polgármesterek 
a tapasztalatokat kielemezve 
és figyelembe véve a megállapo
dást 2006. december 31ig meg
hosszabbították.

Rózsahegyiné Juhász Éva

Az orvosi ügyeleti rendszerről
Az év végéig a jelenlegi formájában működik

Áprilisi  
orvosi ügyeleti 

beosztás
Ebes és Hajdúszovát  

területén
1. (szombat) Dr. Szerze 

Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A
2. (vasárnap) Dr. Okváth 

László Ebes, Bocskai u. 2/A
3. (hétfő) Dr. Szerze 

Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A
4. (kedd) Dr. Socol Ilona 

Hajdúszovát, József A. u. 36.
5. (szerda) Dr. Okváth 

László Ebes, Bocskai u. 2/A
6. (csütörtök) Dr. Okváth 

László Ebes, Kossuth 10.
7. (péntek) Dr. Szerze Péter 

ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A
8. (szombat) Dr. Socol Ilona 

Hajdúszovát, József A. u. 36.
9. (vasárnap) Id. dr. Szerze 

Péter Ebes, Kossuth 10.
10. (hétfő) Dr. Szerze 

Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A
11. (kedd) Dr. Socol Ilona 

Hajdúszovát, József A. u. 36.
12. (szerda) Dr. Szerze 

Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A
13. (csütörtök) Id. Dr. 

Szerze Péter Ebes. Kossuth 10.
14. (péntek) Dr. Szerze 

Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A
15. (szombat) Dr. Szerze 

Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A
16. (vasárnap) Dr. Szerze 

Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A
17. (hétfő) Dr. Szerze Péter 

id. Ebes, Bocskai u. 2/A
18. (kedd) Dr. Socol Ilona 

Hajdúszovát, József A. u. 36.
19. (szerda) Dr. Szerze 

Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A
20. (csütörtök) Dr. Okváth 

László Ebes, Kossuth 10.
21. (péntek) Dr. Szerze 

Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A
22. (szombat) Dr. Okváth 

László Ebes, Kossuth 10.
23. (vasárnap) Dr. Socol 

Ilona Hajdúszovát, József A. 
u. 36.

24. (hétfő) Dr. Szerze 
Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A

25. (kedd) Dr. Socol Ilona 
Hajdúszovát, József A. u. 36.

26. (szerda) Dr. Szerze 
Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A

27. (csütörtök) Dr. Okváth 
László Ebes, Kossuth 10.

28. (péntek) Dr. Szerze 
Péter ifj. Ebes, Bocskai u. 2/A

29. (szombat) Dr. Szerze 
Róbert Ebes, Bocskai u. 2/A

30. (vasárnap) Dr. Szerze 
Péter id. Ebes, Bocskai u. 2/A

Elérhetőség mobiltelefo
non: 0630/5003377. Java
solt előzetes telefonegyeztetés 
a vizsgálat időpontjáról és 
helyszínéről.

Dr. Szerze Péter id.

Gyarapodik a falu

Összeállította: Heidumné Szarka Veronika
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A hosszú, nehezen múló tél után 
az emberi lélek igazán ki van éhez
ve a csodára. Arra a „hétköznapi” 
csodára, melyet így hívunk: élet.

Ebben benne van a földből elő
bújt új hajtás, a pattanó rügy, a 
tiszta kék ég, a tavasz semmihez 
sem hasonlító jó illata.

Mi minden évben tanúi lehe
tünk ennek a csodának, s annak, 
hogy vethetjük a magot, ültethe
tünk, s az elveszett mag szárba 
szökken és termést hoz.

Legnagyobb tavaszi ünnepünk 
Krisztus feltámadásának ünne
pe. Ő az elvetett mag, ki önma
gát adja, hogy új élet legyen, hogy 
csoda legyen, hogy érdemes 
legyen élni és reménykedni, örül
ni a tavasznak s látni, érezni: 
mindennek célja, értelme van 

és nemcsak jelenben, de a jövő
re nézve is. Ezt hirdeti a termé
szet megújulása és ezt hirdeti az 
Evangélium, Isten igéje, szava is.

Az ünnepek során, nagyhét 
folyamán szeretettel hívogatunk 
a református templomba az isten
tiszteletre.

Április 9. ¾10: Virágvasárnapi 
istentisztelet

Április 14. ¾10: nagypénteki 
passiói istentisztelet

Április 16. ¾10: húsvét vasár
napi istentisztelet úrvacsorával

Áprlis 17. ¾10: húsvéthétfői 
istentisztelet kersztelővel

Áldott, örvendező, csodát látó 
feltámadás ünnepet kívánunk sze
retettel és testvéri köszöntéssel. 

Bukáné Zakar Zsuzsa
 református  lelkipásztor

A jeles napok sorában az egyik 
kiemelkedő ünnepünk a húsvét, 
ami a keresztény egyházakban 
Krisztus feltámadásának ünne-
pe, egyben a tavaszvárás, a 
tavasz eljövetelének ünnepe is.

A húsvét minden évben más
más napokra esik, úgynevezett 
mozgó ünnep. A tavaszi napéj
egyenlőség (március 21e) utáni 
első holdtöltét követő vasárna
pon és hétfőn ünnepeljük. 

A március 21ei napéjegyenlő
ség időpontja eshet olyan szomba
ti napra is, mikor éppen holdtölte 
van. Ilyenkor a húsvétot másnap, 
azaz március 22én ünnepeljük. 
A napéjegyenlőségtől számított 
legtávolabbra eső időpontja pedig 
április 25e lehet. 

A húsvét magyar neve arra 
utal, hogy régen, a 40 napon át 
tartó nagyböjt után, mely Jézus 
negyvennapos sivatagi tartózko
dásának emlékére, önmegtartóz
tatásra tanít, ekkor ettek először 
húst az emberek, „hús vettek 
magukhoz”.

Húsvéti szokások

A húsvétot a negyvennapos 
nagyböjt előzi meg, melyet Jézus 
ugyanennyi napig tartó böjtölé
sének és kínszenvedésének emlé
kére, hamvazószerdától húsvét 
vasárnapig tartottak meg. A nagy
böjt utolsó hete, más néven a 
nagyhét, Krisztus diadalmas jeru
zsálemi bevonulásának ünnepe. A 
Biblia szerint ekkor sokan ágakat 
törtek a fákról, és a szamárháton 
érkező Jézus elé szórták. Ennek 
emlékére alakult ki a délvidéken 
a pálmás, az északi tájakon pedig 
a barkás körmenet. A böjt során 

csak hús nélkül készült ételeket 
ehettek, ez alól kivétel csak a hal 
volt. 

Jézus kereszthalálának emlék
napja a nagypéntek. A legtöbb 
templomban ilyenkor passiójáté
kot, az iskolákban pedig miszté
riumjátékokat rendeztek. Eze
ket a falvak összesereglett népe 
is megtekinthette. A leglátványo
sabb nagyszombati szertartás 
a feltámadási körmenet volt. A 
középkorban még vasárnap haj
nal, ma már nagyszombat estéjén 
tartják. Régebben a körmenetben 
a falu legtekintélyesebb embe
re hordozta körbe a feltámadt 
Jézus szobrát. Nagyszombaton 
ért véget a böjt is: a körmenetről 
hazatérve fogyasztották el az 
ünnepi vacsorát.

Szokás volt a húsvéti felszente
lés vagy ételáldás is. Ilyenkor 
fehér kendőbe kötött tányéron 
vitték a templomba a sonkát, 
főtt tojást, kalácsot és tormát. A 
mise végeztével a pap megszentel
te a csomagot, majd az asszonyok 
sietve, majdhogynem szaladva 
vitték azt haza, mert úgy tartot
ták, hogy aki gyorsan ér vissza a 
házába, az a munkában is ügyes 
lesz. Az ünnepi asztalnál minden
ki kapott egy kis szeletet a meg
szentelt ételből. 

Locsolkodás

A húsvéti locsolkodás világi 
szokás. Régebben húsvét hétfőn 
faluhelyen a kútból húzott víz
zel locsolták meg a lányokat, vagy 
nemes egyszerűséggel egy patak
ba vetették. A fiúk ezután tojást és 
szalonnát, vagy festett tojást kap
tak, ez utóbbival a lány még az 
érzelmeit is ki tudta fejezni. Ma 

a fiúk illatos vízzel locsolnak. A 
műveletet mondókával kísérik. A 
lányok köszönetképpen még ma 
is ajándékot adnak, de ma már a 
festett tojást sok helyen felváltotta 
a csokoládéból készült tojás vagy 
nyuszi figura. Sokszor aprópénz is 
jár a locsolkodónak. Észak és nyu
gatmagyarország egyes falvaiban 
locsolás helyett a vesszőzés dívik. 
Mindkét szokás az ősi termé
kenységvarázsló rítusokból ered. 

Tojásdíszítés

húsvét alkalmával szinte min
denhol festenek vagy díszítenek 
tojást. Kerülhet az ünnepi asztal
ra és lehet a locsolók ajándéka is. 
Készülhet főtt tojásból, ezt elfo
gyasztják az ünnepek alatt, és 
díszíthetnek kifújt tojást, amit 
általában a következő húsvétig 
megőriznek. A tojás lehet egy
színű, általában piros (kék, sárga, 
zöld – és amilyenre a festőlé sike
rül), de lehet különféle techniká
val – festés, batikolás, írás, rátétes 

– készített díszes, rajzos is. 

A húsvét szimbólumai

Barka. A barka bolyhos virá
gainak különleges gyógyerőt 
tulajdonítottak régen. Ha a csalá
di tűzhelybe dobták, megóvta a 
házat a bajoktól, gyógyszerként 
lenyelve pedig elmulasztotta a 
torokfájást. 

Bárány. A húsvéti bárány 
Jézust jelképezi. A Bibliában is 
bárány szimbolizálta Krisztust. 
Az ótestamentumi zsidók egy
éves, hibátlan bárányt áldoztak, 
majd vérével megjelölték az ajtó
félfát, így a Halál Angyala elke
rülte házaikat. 

Búza. A húsvéti fészekben 
található, zöld búzahajtásokba 
helyezett piros tojás jelképezi a 
feltámadottat. A búzaszem fel
áldozza addigi formáját ahhoz, 
hogy a hajtás kizöldülhessen. 
Mérete ugyan nem nagy, de a csí
rájában lévő erő igen, ez jelképez
heti a bennünk lévő csírát is. 

Nyúl. A húsvéti nyúl szimboli
kája nehezen megmagyarázható. 
Ugyan a bizánci állatszimboliká
ban Krisztus jele volt, de valószí
nűbb, hogy Ostarával, a germán 
istennővel áll kapcsolatban. A 
monda szerint ugyanis a nyúl 
eredetileg madár volt, akire az 
istennő megharagudott, és ezért 
négylábú állattá változtatta. Az is 
előfordulhat, hogy egy félreértés 
kapcsán került a húsvéti ünnep
kor jelképei közé. Egyes német 
területeken ugyanis gyöngytyú
kot ajándékoztak egymásnak 
az emberek, annak tojásaival 
együtt. A gyöngytyúk német neve 
Haselhuhn, rövidebben Hasel. A 
nyúl németül pedig Hase. A hús
véti nyúl ma már mindenképpen 
népszerűvé vált, valószínűleg sza
porasága és éjszakai állat mivol
ta miatt, a termékenységet szim
bolizálja. 

Tojás. A tojás a termékenység, a 
teremtés, az újjászületés legősibb 
jelképe. Nemcsak Európában, de 
Ázsiában is ezekkel a fogalmak
kal hozzák kapcsolatba. A keresz
ténységben a feltámadás szim
bóluma is. A tojások színezésénél 
leggyakrabban a piros színt hasz
nálták, mivel ennek mágikus erőt 
tulajdonítottak. Nemcsak meg
védelmez, de egyúttal Krisztus 
vérét is jelképezi. 

Összeállította: 
Rózsahegyiné Juhász Éva

Sokunk számára a Szentírás 
a legszebb mondata a követke
ző: „Úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta oda, 
hogy mindaz, aki hisz el ne vesz
szen, hanem örökké éljen.” (Jn 3, 
16) Megteremtette a világot az úr 
szeretetből és újjáalkotta szintén 
szeretetből. Felhangzott a Fiú 
engedelmes szava, nézd jövök 
és teljesítem akaratodat. Nem 
hagyja, hogy tervét a gonoszság, 
a bűn akadályozza és a legdrágáb
bat egyetlen Fiát küldi a világba, 
hozzánk emberekhez ezzel, hogy 
Fiamat csak becsülni fogják.

Nem becsülték, hanem 
keresztre feszítették. Szereteté
ben elmegy a végsőkig, hogy 
megmentse az emberiséget, szen
vedése, halála alászállás, vállalta 

a kitaszítottságot, elhagyatottsá
got, hogy senki ne essen  kétség
be. Megnyitotta az utat az örök 
élet felé vezető úton, de ezen 
az úton is csak az Ő segítségé
vel juthatunk közelebb hozzá és 
térhetünk haza. Ezért kell min
den alkalommal komolyan venni 
az örök életre jutást az üdvözü
lést. Zarándokok vagyunk a földi 
életben, de az Úr azt akarja, hogy 
Vele és nála legyünk. Mi keresz
tények nemcsak a legnagyobb 
ünnepünk kapcsán mondunk 
erre Igent, hanem minden pilla
natban. Kívánom éltessen min
denkit az isteni Szeretet, mert a 
szeretet szeretetet szül.

Orosz Lőrinc 
prépost-plébános

Húsvét

szeretettel –szenvedéssel Csodát látva
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1. Először kérnék egy rövid 
bemutatkozást.

Márton Attila (Fidesz): 43 
éves vagyok, nős. Születésem óta 
Hajdúszoboszlón élek, családom
mal is itt települtünk le. 1998 óta 
vagyok országgyűlési képviselő, 
immár 8 éve a parlament gazda
sági bizottságának tagja.

Makay Zsolt (MDF): Makay 
Zsolt vagyok, az MDF megyei 
elnöke. A Debreceni Egyetemen 
három éve óraadóként tanítok. A 
HajdúBihar Megyei Közgyűlés 
tagja vagyok, ahol az Idegenfor
galmi Bizottsági elnöki tisztét is 
betöltöm.

Hajdú Attila (MSZP): 1950. 
december 24én, Szeghalmon 
születtem. Tagja vagyok az MSZP 
Országos Választmányának és a 
Jogi Tagozatnak. Egyesületek
ben, alapítványokban dolgozom, 
közreműködök a civil szerveze
tek megerősödésében.

Tarcsi András (SZDSZ): Haj
dúBihar megyében születtem, 55 
éves vagyok. Középiskolai tanár
ként dolgozom Hajdúszoboszlón. 
Önkormányzati képviselő, azon 
belül az Oktatási Bizottság elnö
ke és a Pénzügyi Bizottság tag
ja vagyok.

2. Mi a véleménye a 2006-os 
választásokról, és a választási 
kampányokról?

M. A.: A 2006os választások 
tétje, hogy folytatódike az ország 
gazdasági állapotának romlá
sa. Az igazi nagy tét abban van, 
hogy egy ember akarata szerint 
formált módon, vagy mindany
nyiunk közös programjával megy 
tovább Magyarország.

M. Zs.: A választópolgárok 
egyre magasabb aránya gondol
kodik úgy, mint mi: azt az ígéret
rohamot, melyet a két mamut

párt elindított, már nem veszi be. 
Ezért kínálunk alternatívát mind
azoknak, akik ezen az álláspon
ton vannak, és akik valóban ten
ni kívánnak saját sorsuk jobbra 
fordulásáért. 

H. A.: A 2006. évi választások 
határozott jellemzője, hogy erős 
a törekvés a parlament több mint 
két párti jellege kialakulásának 
megelőzésére. Az MSZP progra
mot kínál a választóknak. A leg
nagyobb ellenzéki párt pedig iga
zolja a vele kapcsolatosan évek óta 
minden oldalról gyakran megfo
galmazott kritikát.

T. A.: A választási kampány 
arról szól, hogy ki tud újabb és 
újabb megvalósíthatatlan ígére
tekkel szavazatokat szerezni, 
ahelyett, hogy programjaikról 
vitáznának. Az SZDSZ olyan 
programot hirdet, amely meg
valósítható, mint ahogy megva
lósítottuk a 4 évvel ezelőtti fon
tosabb céljainkat.

3. Hogyan látja a megye jövőjét?
M. A.: A megyében az elmúlt 4 

évben a mezőgazdaságban szen
vedtük el a legnagyobb vesztesé
geket. A megye másik nagy prob
lémája, hogy Debrecen kivételével 
alig van ipari jellegű munkalehe
tőség. Ezen a helyzeten javíthatna 
a jobb közlekedési infrastruktúra, 
és egy kisés középvállalkozáso
kat támogató program.

M. Zs.: A megye jövője össze
kapcsolódik hazánk és nemze
tünk jövőjével. Ha nem gondoljuk 
újra és nem csináljuk másként, 
nemcsak a megyét kerülik el a 
befektetők, hanem az országot 
is, és ahogy az országban, úgy a 
megyében sem fog fejlődni semmi.

H. A.: HajdúBihar megye a 
jelen és a jövő nyertese. Az elmúlt 
négy évben hazai és EUforrások

ból az ország harmadik legjob
ban teljesítő fejlesztési térsége. A 
közlekedési hálózat bővítésével 
a térség haszonélvezője és egyre 
inkább kedvezményezettje a nyu
gatkeleti és az északdéli keres
kedelmi mozgásoknak.

T. A.: A megye helyzeténél 
fogva kedvezőtlen helyzetben 
volt. Ahhoz, hogy munkahely 
teremtődjön, tőkét vonzzon a 
megye, infrastruktúra, autópálya 
kell. Ha figyelembe vesszük, hogy 
az EU Románia felé terjeszke
dik, jó esélyünk van arra, hogy a 
megyébe az eddigiektől nagyobb 
mértékben áramlik a tőke.

4. Melyek azok a problémák, 
amelyek specifikusan a 7. sz. 
választókerületre jellemzőek?

M. A.: A jövő egyértelműen 
a kistérségi együttműködésben 
van, emelkedő mértékű közpon
ti támogatásokat fognak kapni a 
társulások, ezért erősíteni kell a 
települések együttműködését. A 
turizmusban meghatározó sze
repe van Hajdúszoboszlónak. 
A kisebb településeken azon
ban megvan az adottság a falusi 
turizmus fejlesztésére, amiből az 
itt élők sokat profitálhatnak. Ezen 
a téren Ebes jó példa a környező 
településeknek.

M. Zs.: Legjelentősebb az ide
genforgalom további fejlesztése. 
Ez a terület olyan pozitív hatással 
tud lenni a térség gazdasági folya
mataira, amely által munkahelyek 
teremtődnének és a fiatalok nem 
kényszerülnének elhagyni szülő
városukat. Képviselni kívánom a 
saját generációm érdekeit, hogy 
önálló egzisztenciájukat meg tud
ják teremteni, és gyermekvállalá
sukkal szolgálják a térség további 
fejlődését és gyarapodását.

H. A.: A 7. sz. választókerület 

problémái legalább hármas tago
lásúak. A Derecske–létavértesi 
kistérség alapinfrastruktúrális 
hiányokat hordoz. Hajdúszobosz
ló önálló fejlődési pályán mozog. 
Ebes biztató képet mutat, Hajdú
szováton a munkahelyteremtés 
még sok munkát jelent. A felada
tok nagyrészt a választókerület
ben jelentkeznek, de a térségben 
élők életminőségének javulását 
jelentősen meghatározza Debre
cen fejlődési pályája. 

T. A.: A 7. sz. választókerület a 
megye része, így azok a gondok, 
amelyekkel a megye is küzd, a 
választókerületre is igazak. Min
denütt gond a környezet védelme, 
a csatornázottság hiánya, a kor
szerű hulladékgyűjtés megvaló
sítása, az utak, járdák állapota, a 
kerékpárutak hiánya, a meglévő 
munkanélküliség, a szegénység, 
a gyermekek esélyegyenlőségé
nek a biztosítása, a tőke hiány és 
lehetne sorolni a gondokat.

5. Egy ország megítélésében 
kiemelt helyet foglal el az oktatás 
és az egészségügy helyzete. Ön sze-
rint a megyében milyen változta-
tásokra van szükség, annak érde-
kében, hogy jeles osztályzatot kap-
junk?

M. A.: A finanszírozáson túl 
problémák adódtak az oktatási 
rendszer többször változtatott tar
talmi kérdéseivel is. Hosszútávra 
világos és egyértelmű oktatáspo
litikára van szükség! Az egészség
ügyben az ellátási rendszert felül 
kell vizsgálni. Végre kell hajtani 
az egészségügy átszervezését úgy, 
hogy az állami pénzeket hatéko
nyan lehessen felhasználni. 

M. Zs.: Az ország és így a 
megye is minden adottsággal 

A 7. számú választókerület  
képviselő-jelöltjei

Márton Attila (Fidesz) Makay Zsolt (MDF) Hajdú Attila (MSZP) Tarcsi András (SZDSZ)

Folytatás a 6. oldalon
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Az országgyűlési képvise-
lő-választások első forduló-
ját a köztársasági elnök ápri-
lis 9. napjára, a második for-
dulót április 23. napjára tűz-
te ki. A választópolgárok a 
már kiküldött értesítőn sze-
replő szavazókörben szavaz-
hatnak, mindkét fordulóban 
6.00 órától 19.00 óráig.

Aki a szavazás napján Magyar
országon, de lakóhelyétől távol 
tartózkodik, a Helyi Válasz
tási Iroda (HVI) vezetőjétől 
előzetesen kért igazolással sza
vazhat. Igazolás személyesen 
vagy meghatalmazott útján leg
később április 7én 16.00 órá
ig kérhető. Az ajánlott levélben 
küldött kérelemnek április 4ig 
meg kell érkeznie a HVIhoz. Ez 
a két időpont az irányadó mind
két választási fordulóra igényelt 
igazolás esetén. Az igazolási 
kérelemnek tartalmaznia kell 
a név, személyi azonosító, lakcí
men kívül annak a településnek 
a nevét, ahol a választópolgár 
szavazni fog, és azt is, hogy 
a szavazás első, vagy máso
dik, vagy mindkét fordulójára 
vonatkozik az igazolás kiadásá
ra irányuló kérelem.

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 értesí
tőben korábban megadott sza
vazóköri szavazóhelyiséget.

Aki mozgásában akadályoz
va van (egészségi állapotánál 
fogva), a helyi választási iro
da vezetőjétől kérhet a szava
zást megelőzően mozgóurnát. 
Ebben az esetben a választó
polgárt az adott szavazókör
ben működő SZSZB 2 tagja 
fogja felkeresni a mozgóurná
val. Mozgóurnát legvégső eset
ben a szavazás napján lehet kér
ni, de ekkor már közvetlenül 
az SZSZBtól. Ezt a szavazás 
zökkenőmentes lebonyolítá
sa érdekében célszerű a szava
zás napján legkésőbb 17.00 órá
ig kérni, csak így garantálható, 
hogy 19.00 órakor a szavazást 
le lehet zárni.

A szavazáshoz az alábbi ira
tokra van szükség, amelyek 
nélkül nem lehet szavazni:

• lakcímet tartalmazó érvé
nyes személyazonosító igazol
vány (azaz régi típusú személyi 
igazolvány), vagy

• személyazonosító igazol
vány (kártya formájú), vagy 
útlevél, vagy 2001. január 1
jét követően kiállított vezetői 
engedély, de ezek valamelyike 
csak érvényes lakcímigazol
vánnyal együtt fogadható el.

A választópolgárok részére 
kézbesített értesítő NEM 
PÓTOLJA a fenti iratok egyi
két sem!

Szavazni csak személyesen 
lehet. A szavazás titkossága 
érdekében célszerű a szava
záshoz a szavazófülkét igény
be venni. Érvényesen szavazni 
a jelölt, illetve a lista neve alat
ti, feletti, vagy melletti körbe a 
szavazófülkében rendelkezés
re álló tollal írt két, egymást 
metsző vonallal lehet (+ vagy 
X). Aki a szavazólap kitölté
sét elrontja, és ezt még a sza
vazat urnába dobása előtt jelzi, 
a SZSZB a rontott szavazóla
pot egy alkalommal kicseréli. 
A választópolgárok csak a sza
vazatuk leadásához szükséges 
ideig tartózkodhatnak a sza
vazóhelyiségben.

A kampány során a jelölő 
szervezetek és jelöltek csak úgy 
helyezhetnek el plakátot, hogy 
épületfal, kerítés igénybevételé
hez rendelkezniük kell a tulajdo
nos/bérlő/vagyonkezelő hozzá
járulásával. Állami vagy önkor
mányzati hatóság elhelyezésére 
szolgáló épületeken, illetve 
ezekben plakátot tilos elhe
lyezni. A plakátot az, aki elhe
lyezte, vagy akinek érdekében 
elhelyezték, legkésőbb 2006. 
május 23ig köteles eltávolíta
ni. A Ve. szerint a plakátot úgy 
kell elhelyezni, hogy az ne fed
je más jelölt vagy jelölő szerve
zet plakátját, és károkozás nél
kül eltávolítható legyen.

Az országgyűlési képviselő
választással kapcsolatos kérdé
sekkel fordulhatnak a helyi 
választási irodához (Polgármes
teri Hivatal), illetve a www.
valasztas.hu internetes honla
pon is tájékozódhatnak.

Kérem a tisztelt választópol
gárokat, hogy éljenek választó
jogukkal!

A választások zökkenőmen
tes lebonyolításán fáradozó 
helyi szervek munkáját segít
sék törvénytisztelő magatar
tásukkal!

Bek Melinda,  
a Helyi Választási Iroda  

vezetője

Országgyűlési képviselők 
választása �006

rendelkezik, hogy Európa egész
ségközpontja legyen. Tiszta és 
kiszámítható viszonyokat kell 
teremtenünk az általános egész
ségbiztosításban. Az oktatás terü
letén a bonyolult kétszintű érett
ségi vizsga leegyszerűsítése, és 
nem utolsósorban fontos a csök
kenő gyermekszám miatt a fel
szabaduló pedagógusok át és 
továbbképzése.

H. A.: A szak és felnőttképzés 
az intézményeknek kitörési irány, 
a térségben élők munkaerőpia
ci helyzete erősítésének egyik 
legfontosabb alapja. Növelni 
kell a reál orientációjú főiskolai 
és egyetemi képzésben résztve
vők számát. Az egészségügyben 
rendszerszerű megoldás kell, 
egyegy kimagasló intézményi 
eredmény nem alapulhat kizá
rólag elhivatott emberek önfel
áldozásán.

T. A.: Az egészségügy egészét 
kell átalakítani. Ehhez parlamen
ti döntés kell, kormányzati akarat. 
Az oktatás színvonala is finan
szírozás kérdése. A helyi önkor
mányzatok nincsenek olyan hely
zetben, hogy nagyobb összeget 
tudnának fordítani erre a fontos 
feladatra.  A szakképzés átalakí
tása elkerülhetetlen az oktatás
ban. Itt lehetne előrelépni a piaci 
igényekhez igazodó szakképzés 
segítésével.

6. Két mondatban foglalja 
össze, hogy mi az, amivel el szeret-
né nyerni a választói bizalmát!

M. A.: Születésem óta itt élek, 
helyben lakom és mivel 8 éve kép
viselem a helyiek érdekeit, ezért 
ismerem problémáikat, a telepü
lések megoldásra váró feladata
it. Budapestről vagy más város
ból nehéz megmondani, hogy mi 
kell az ebesi vagy hajdúszobosz
lói embereknek.

M. Zs.: Az MDF olyan progra
mot hirdet, melyben az állampol
gárok öngondoskodását kívánja 
elősegíteni. Az egyéni felelősség 

hangsúlyozásával megszűnne az 
állam mindenható szerepe, illet
ve a haláladó eltörlése, mely az 
öngondoskodó állampolgár iránti 
tisztelet és megbecsülését terem
tené meg.

H. A.: Bátorság, biztonság, igaz
ságosság. Ma már közismertek az 
ország, de ezen belül tételesen is 
HajdúBihar megye fejlesztési 
tervei. Megterveztük a követke
ző fejlesztési időszak tennivalóit 
is. Hozzáértés, program, orszá
gos együttműködés és garancia 
a választókerület jövőjének ala
kításában.

T. A.: Fiatal koromban hittem 
azt, hogy a világ olyan, amely
ben mindenki önzetlenül tesz a 
közösségért, másokért, a nem
zetért. Ma azt tapasztaljuk, hogy 
sokan csak a saját meggazdagodá
sukért politizálnak. Bízom abban, 
ha többen akarjuk, lehet ez más
ként. 

7. Mit üzen a választóinak?
M. A.: A választókerületben 

eddig közel 10 ezren juttatták 
el hozzám ajánlócédulájukat. 
Ez mindenképen a bizalom jele! 
Kérem, hogy április 9én és 23án 
is menjenek el szavazni és tisztel
jenek meg bizalmukkal!

M. Zs.: Az állampolgároknak 
joguk van dönteni, informálód
ni az ország ügyeiben, és szavaz
ni. Ez a demokrácia biztosítéka. 
Mindenkinek joga van arra sza
vazni, akire akar, ezt pedig tisz
teletben kell tartani.

H. A.: Azt üzenem a választók
nak, hogy feltétlenül jöjjenek el 
szavazni. Közösen fogjuk Hajdú
szoboszlót a nemzetközi gyógytu
rizmus egyik jelentős központjává 
fejleszteni, munkahelyeket terem
teni.

T. A.: Féltőn őrizzük meg a 
többpárti demokráciát. A legfon
tosabb elvem, amivel úgy gondo
lom, mindnyájan nyerhetünk: 
nem a hatalom, hanem az ország 
boldogulása a fontos! 

Összeállította:  
Dudik Diana

Folytatás az 5. oldalról

A 7. számú választó-
kerület  

képviselő-jelöltjei

Lapzártánkkor kaptuk az információt, hogy a 7. sz. választó
kerületben további három, jelenleg parlamenten kívüli párt kép
viselőjelöltjei is indulnak:
Fendrik Tibor Centrum Párt
Kulcsár Gábor MIÉP–Jobbik–Kisgazdák Harmadik Út
Dr. Kroó János Mihály Zöldek Pártja
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Amint azt a megyei lapokban 
olvashattuk, kihirdették az ISPA 
támogatással épülő szennyvíz
csatorna hálózat kivitelezésére 
kiírt pályázat eredményét. A terv 
szerint 22 milliárd forintos mun
ka négy részben valósul meg. 

1. Debrecen még nem csatorná
zott városrészeinek csatornázása, 
2. Debrecen belváros csatorna 
felújítási munkái, 3. Debrecen 
egyesített – szennyvíz és csapa

dékvízelvezető – csatornáinak 
szétválasztása, 4. Hajdúsámson, 
Mikepércs, Sáránd, Ebes csator
nahálózatának megépítése.

A 4. szerződéses egység megva
lósítását az INOTERV ZRT. vezet
te cégcsoport nyerte el. A szer
ződés aláírása még nem történt 
meg, mivel a pályázaton második
nak minősített ajánlatot benyújtó 
vállalkozás megtámadta a döntést. 
A Közbeszerzési Döntőbizottság 

30 napon belül bírálja el a felleb
bezést. Ha sikerül végre megköt
ni a kivitelezési szerződést, akkor 
azon kell majd dolgoznunk, hogy 
a beruházás ebesi része mielőbb 
megvalósuljon. Számunkra ért
hetetlen okból Debrecen Önkor
mányzata a pályázati kiírásban az 
ebesi munkákat 2008. évre tervez
te. Reméljük, hogy lesz módunk 
ennek megváltoztatására.

Girgás Béla  ügyvezető

szennyvízcsatorna-építés

Az utóbbi hetekben lehullott 
nagy mennyiségű csapadék és az 
olvadás több helyen okozott bel
vízi problémákat. Az ingatlanok 
előtt a járda és az út között az 
árkok hiánya miatt a víz a járdán és 
az úton megrekedt. Az olyan gép
kocsibejárók, ahol a tulajdono
sok az átereszek kiépítéséről nem 
gondoskodtak megfelelően, szin
tén nagy problémákat okoztak. 

Azok az ingatlantulajdono
soknak, akiktől 2006. február 17. 
és február 27. között bejelentés 
érkezett belvízi veszélyhelyzet
ről a Polgármesteri Hivatalba, ki 
kell építeniük a belvíz elvezetésé

re szolgáló átereszeket és gondos
kodni kell az árkok kiépítéséről, 
illetve tisztán tartásáról is. Azt, 
hogy pontosan melyik ingatlan 
előtt kell ezeket a munkálato
kat elvégezni, az Önkormány
zat műszaki szakemberei fognak 
jelzéssel élni. Az önkormányzat 
ingyenesen beton átereszeket biz
tosít azon lakosok részére, akik 
az átvételtől számított 30 napon 
belül vállalják az átereszek beépí
tését ingatlanjaik előtt.

A nagy mennyiségű csapadék 
lehullásakor az útépítések során 
kialakított árkok eltömítése, 
betemetése, eltüntetése való-

ban rendkívüli veszélyhelyze-
tet idézett és idézhet még elő. Az 
ilyen magatartás szabálysértésnek 
minősül, amelyet az egyes szabály
sértésekről szóló kormányrende
let 50 000 Ft-ig terjedő pénz-
bírsággal szankcionál. Az új utak 
építése után ezért van jelentősége 
a lakosság felelős magatartásának 
és annak, hogy a településen élők 
járuljanak hozzá felelősséggel a 
veszélyhelyzet megakadályozásá
hoz, hiszen az időjárás kiszámít
hatatlansága miatt az esetleg bekö
vetkező károkat jobb megelőzni. 

Bek Melinda
jegyző

Árkok, átereszek

Térítési díjak
Az étkezési térítési díjak befi

zetésének második félévi idő
pontjai az általános iskolában

Április 10. (hétfő), 20. 
(csütörtök) 7–18 óra, pótbe-
fizetés: április 24. (hétfő) 7–
10 óra

Május* 15. (hétfő), 18. 
(csütörtök) 7–18 óra, pótbe-
fizetés: május 22. (hétfő) 7–
10 óra

* Májusban másfél havi térí-
tési díjat szedünk (a tanév 
végéig, június 15-ig).

beiratás az 
általános iskolába

Az ebesi Arany János Álta
lános és Alapfokú Művésze
ti Iskolában a 2006/2007. tan
évben 1. osztályt kezdő tanu
lók beíratására 2006. ápri
lis 10–11én kerül sor. A szü
lők/gondviselők gyermeküket 
személyesen az iskolatitkár
ságon 8–17 óra között írat
hatják be. A beiratáshoz hoz
zák magukkal: a gyermek szü
letési anyakönyvi kivonatát, 
a gyermek TAJkártyáját, a 
diákigazolványhoz szüksé
ges 3,5×4 cmes fényképet. A 
leendő elsősök szülei ekkor 
kérhetik gyermekük felvétel
ét a napközibe, illetve a művé
szeti iskolába.

Érckövi Katalin igazgató

A polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje
Hétfő:  8.00–12.00 óráig
Szerda: 8.00–12.00 óráig
 13.00–18.00 óráig
Csütörtök: 13.00–16.00 óráig
Péntek: 8.00–12.00 óráig.
Felhívom tisztelt ügyfele

ink figyelmét arra, hogy a fen
ti időpontokon kívül NINCS 
ÜGYFÉLFOGADÁS, és KIZÁ
RÓLAG halotti anyaköny
vezéssel kapcsolatos ügy
intézés történik. Egyéb más 
ügyintézés céljából a fen
ti időpontokban kereshe
tik fel a Polgármesteri Hiva
talt. Kérem, hogy segítsék a 
hivatal dolgozóinak munká
ját az ügyfélfogadási időpont
ok betartásával.

Bek Melinda jegyző

A község környezetvédelmi 
feladatairól szóló módosított 
12/1997. (X. 15.) Ör. számú helyi 
rendelet alapján az ingatlan 
tulajdonosa köteles gondoskod-
ni a közterületre nyúló fák és a 
sövény SZAKSZERŰ gallyazá-
sáról. A gallyazás azonban nem 
jelentheti a fa teljes csupaszítá
sát, csonkítását! A fák védelmé
ről szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm. 
rend. alapján az a tulajdonos, aki 
az ingatlanán lévő vagy az ingat
lana előtti közterületen álló fát ki 
akarja vágni, ezt a szándékát köte
les a fakivágás előtt 30 nappal a 
jegyzőnek bejelenteni. A bejelen

tésben meg kell jelölni a fa helyét, 
darabszámát, faját, átmérőjét. A 
fa kivágására való jogosultság 30 
napon belül határozatban kerül 
megállapításra.

Az ingatlanok tulajdonosai, 
illetve használói kötelesek gondos
kodni az ingatlan előtt járda, 
továbbá a telekhatár és az út 
közötti közterület gondozásáról, 
a zöldterületek kaszálásáról, a 
parlagfű felnövésének megaka-
dályozásáról. A községben tilos 
az avar és a háztartási szemét 
égetése is. A növényi eredetű, 
lebomló hulladékot (avar, falevél, 
egyéb kerti hulladék) a községben 

a jelenleg rekultiválásra váró, volt 
szeméttelepen lehet elhelyezni.

Aki a fenti rendelkezéseket meg
szegi, azt a Polgármesteri Hivatal 
szabálysértési hatósága pénz-
bírsággal sújthatja. Éppen ezért 
kérek minden ebesi lakost, hogy a 
fenti rendelkezésekre figyelemmel 
önként szíveskedjenek gondos
kodni a járdák és az ingatlanok 
előtti terület tisztántartásról, gon
dozásáról, és kerüljék a fák enge
dély nélküli kivágását, túlzott 
mértékű gallyazását, csonkítását. 
Együttműködésüket köszönöm.

Bek Melinda
jegyző

Avarégetés, fakivágás

Tájékoztatom a lakosságot, 
hogy az ebek kötelező védőoltá
sa az alábbi időpontokban törté
nik a volt TSz iroda udvarán (Ebes, 
Rákóczi u. 12.): április 14. pén-
tek 8.00–12.00 óráig, április 15. 
szombat 8.00–12.00 óráig.

Pótoltások: április 22., szom-
bat 8.00–12.00 óráig, április 29. 
szombat 8.00–12.00 óráig.

A kötelező oltás díja 1800 Ft 
ebenként. Az állatorvos házhoz 
hívása esetén az oltás díja 2500 
Ft/eb.

Felhívom az ebtulajdonosok 
figyelmét, hogy a helyi állattartási 
rendelet szerint „az ebeket éven
te egyszer veszettség elleni kötele
ző védőoltásban kell részesíteni”. 
E rendelet értelmében, amelyik 

ebtartó a kötelező védőoltással 
kapcsolatos kötelezettségét meg
szegi, úgy az egyes szabálysérté
sekről szóló 218/1999. (XII. 28.) 
Korm. rend. 113. §a értelmében 
szabálysértést követ el és 50 000 
Ftig terjedő pénzbírsággal sújt
ható.

Bek Melinda
jegyző

Kötelező eboltás
Május elsejei 

falunapi előzetes
Operettslágerek, sörivó 

verseny, vetélkedők, 18 órától 
sztár vendég: Márió, azt köve
tően bál. Részletes programok 
áprlis 3tól.
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A labdarúgócsapat a tavaszi 
idényre a felkészülést január 14
én kezdte meg Nagy Sándor edző 
irányításával.

A csapatban némi változás tör
tént. Sajnos befejezte pályafutá
sát Szabó István, Tőzsér József. 
Helyükre az ifjúsági csapatból  
pótoljuk a játékosokat. A felnőtt 
csapattal kezdte meg a felkészülést 
az ifiből Tóth Róbert, Kiss Lajos, 
Nagy Zoltán, Fodor Sándor.

Az ifi játékosok könnyen beépül
tek az amúgy is fiatal csapatba.

Sajnos a rossz idő nehezítet
te a felkészülést. Az előre meg
tervezett öt edzőmeccsből csak 
kettőt tudtunk lejátszani a pályák 
alkalmatlansága miatt. A két 
edzőmeccs Mikepércs ellen volt. 
Az egyiket 7–2re, a másikat 5–
4re nyertük meg. A felkészülés 
alatt minden játékossal meg vol
tam elégedve, a körülményekhez 

képest mindenki a maximumot 
nyújtotta.

Az önkormányzattól 2006ra 
kétmillió forint támogatást kap
tunk, melyet még egyszer sze
retnénk megköszönni. A sport
egyesület, amelyben négy kor
osztályi csapatban 80 labdarúgó 
játszik, az önkormányzat támo
gatása nélkül nem tudna működ
ni. A felnőtt csapat edzője Nagy 
Sándor, az ifjúsági csapat edzője 
Kiss Imre, a serdülőké Bak Attila, 
a gyerek csapaté Bernáth Csaba.

A felnőtt csapattal a cél a megye 
I. osztályában való tisztességes 
helytállás és bennmaradás. Az 
ifi és serdülő csapat az első hely 
megszerzéséért küzd, míg a gye
rek csapat egy erős középmezőny
ben végezhet. Minden játékosnak, 
edzőnek, rendezőknek és a csa
pat körül segítőknek köszönöm 
az eddigi lelkiismeretes munká

jukat és természetesen a jövőben 
is számítok rájuk.

Az első forduló eredménye:
Felnőtt: Derecske–Ebes 1–0
Ifi: Derecske–Ebes 3–0
Serdülő: Derecske–Ebes 1–7
Gyerek: Derecske–Ebes 0–0

Az első forduló eredménye:
Felnőtt: Ebes–Nádudvar 8–1
Ifi: Ebes–Nádudvar 5–2
Serdülő: Ebes–Nádudvar 4–2

Következő fordulók:
04.02. Nagyhegyes–Ebes
04.09. Ebes–Téglás
04.12. Ebes–Komádi
04.16  Ebes–DEAC
04.22. Tetétlen–Ebes 
04.30. Ebes–Hajdúsámson
05.06. Hajdúszoboszló–Ebes

Kelemen Tamás

Elkezdődött a bajnokság  
tavaszi idénye

Kulturális 
híradó

A Széchényi Ferenc  
Tájmúzeum  

pályázati felhívása
A múzeum rajzpályázatot 

hirdet, melynek témája illuszt
ráció készítése Uzonyi Pál gyer
mekverseihez. Az illusztrá
ció elkészítéséhez szükséges 
versek átvehetők a múzeum
ban nyitva tartási időben. A 
pályázat négy kategóriában 
kerül meghirdetésre: óvodá
sok, általános iskola alsó és 
felső tagozat, középiskolások. 
A pályázat beadásának határ
ideje: 2006. május 15. A sike
res pályamunkákat kiállítjuk 
azon a kiállításon, melyet Uzo
nyi Pál anyagából rendezünk 
2006. május 28án. 

A Költészet Napja
Ezzel a címmel írt ki könyv

tári kutatómunkát igénylő 
pályázatot a községi könyvtár. 
A pályázatok beadási határ
ideje április 11. Eredményhir
detésre a szokott módon, tea
délután keretében kerül sor 

Nőnapi játszóház
2006. március 5én vasár

nap 10–12 óráig játszóház 
várta az érdeklődőket a Műve
lődési Házban. A foglalkozás 
során nőnapi ajándékokat 
készíthettek a résztvevők.

Pályázatot nyert  
a Községi Könyvtár

A Miniszterelnöki Hivatal 
EU Kommunikációs Főosztá
lyához adott be és nyert pályáza
tot a könyvtár a közkönyvtárak 
uniós programjának 2006 évi 
támogatására. A támogatás 
összege 160 000 Ft. A pályá-
zat célja az uniós dokumen
tumállomány folyamatos fej
lesztése, jól látható elhelyezése, 
számítógépes nyilvántartása 
és népszerűsítése, a dokumen
tumállomány különgyűjte
ményi kezelése; lakossági fóru
mok, rendezvények, előadások 
szervezése Magyarország uni
ós tagságával kapcsolatos aktu
ális kérdésekről a helyi igé
nyeknek és adottságoknak 
megfelelő fórumokon.
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A Nemzeti Sporthivatal pályá
zatot hirdetett a 2500–20 000 
közötti lakosságszámú települé
sek sportlétesítményei fejleszté
sének, korszerűsítésének és fel
újításának, illetve a pályatarto
zékok, valamint a létesítmény 
alapvető karbantartó eszközei 
beszerzésének támogatására. A 
létesítményfejlesztés támoga
tására rendelkezésre álló keret
összeg 400 000 000 Ft.

A pályázaton sporteszköz 
beszerzésére nem lehet támoga
tást igényelni.

A tervezett fejlesztések végső 
megvalósítási határideje: 2006. 
október 31. A teljes körű elszámo
lás beküldési határideje: 2006. 
november 30.

Az adható támogatás legki
sebb összege 5 000 000 Ft, a leg
magasabb összege 10 000 000 Ft. 
A támogatás a sportlétesítmények 
felújításához, illetve fejlesztésé
hez szükséges dologi és felhal
mozási kiadások biztosításához 
nyújtható. Az igényelhető támo
gatás a fejlesztés bekerülési költ
ségének maximum 70%a. 

Önkormányzatunk az ebesi lab
darúgó pálya edzésszintű sport
világítás lésítésére elkészült meg
valósíthatósági tanulmánytervet, 
valamint a meglévő Sportház bel
ső felújítási munkáit nyújtotta be 
a pályázati kiírásra.

A beruházás összköltsége 
11 397 600 Ft, melyből az elnyer
hető támogatás összege 7 978 320 
Ft, a fennmaradó 3 419 280 Ft 
önerőt az önkormányzat bizto
sítja a 2006. évi többletbevétel 
terhére.

Nagyné Balogh Ildikó

sportpálya világítás pályázati pénzből

Az ebesi Napközi Otthonos 
Óvodában 2006/2007es nevelési 
évre a gyermekek beíratása 2006. 
április 20–21én 8–16 óra között 
kerül sor. Azok a gyermekek írat
hatók be, akik 2006. december 31
ig betöltik harmadik életévüket. 
A Közoktatási tv 24.§ 3.bekezdé
se alapján azok a gyermekek, akik 
2006. december 31i betöltik az 
ötödik életévüket 2006. szep
tember 1jétől kötelesek óvodai 
nevelésben részt venni. A beíra
táshoz hozzák magukkal: gyer
mek születési anyakönyvi kivo
natát, lakcímkártyát.

Czeglédiné Herczeg Ildikó

Óvodai beiratkozás

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,

Problémája van a tetőfedéssel?
Lépjen kapcsolatba a Kasok Bt.-vel!

ne HaBozzon, teLefonáLjon!


