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– Magunk mögött tudhatjuk a 
2007-es évet, hogyan értékeli az 
elmúlt év munkáját?

– Amikor a 2007. évi költségve
tést terveztük nem voltunk nyu
godtak. Nem tudtuk az infláció 
hatását, a rezsi díjak emelkedését 
kiszámolni, sok volt a bizonyta
lansági tényező. Végül is sikere
sen teljesítettük, belefértünk, 
bele kellett férni a költségvetésbe. 
Több fontos beruházást kezdtünk 
és fejeztünk be az elmúlt évben, 
az önkormányzat számlája 2007. 
december 31én pozitív előjelű. A 
költségvetés hozta azokat a szá
mokat, melyeket beterveztünk, a 
telek értékesítés is hozta a várt 
számokat. A jelentős beruházá
sok mellett, egy takarékos, óvatos 
és megfontolt gazdálkodás ered
ménye, hogy hitel nélkül tudtuk 
zárni a tavalyi évet.

Eredményes volt a 2007es év 
a fejlesztések szempontjából is. 
Nagy beruházások indításának és 
befejezésének éve volt. Örömteli, 
hogy elindult a település becsa
tornázása, és két utca kivéte lé
vel sikerült befejezni. A község 
északkeleti részén karácsonyi 
ajándékként a csatornára rá is 
lehetett kötni, más utcákban a 
rákötésekhez szükséges a főát
emelő kapacitás bővítése, ami a 
2008. év feladata lesz 

A csatornaépítés mellett kieme
lendő a Víziközmű Társulat meg
alakulása.

Ebes község lakosságát dicséri, 
hogy az önkormányzat felhívásá
ra az érdekeltek több, mint 90%a 
elsőként csatlakozott a Ví zi közmű 
Társulathoz, mely be jegy zésre is 
került. A tár sulat jól működik, a 
lakosság nagy többsége a ráeső 
részt tisztességgel fizeti.

Nyugodtan mondhatom, hogy 
a csatornázás mögé Ebes község 
lakossága szinte egy emberként 
felsorakozott. Ebes ereje abban 
rejlik, hogy a jó cél érdekében 
képesek összefogni.

Szeretném megköszönni a 
szer vező bizottság, a közre mű
kö dők munkáját, és a lakosság 
se gítő hozzáállását. Remélhetőleg 
ebben az évben a csatornarend
szer többi része is elkészül – tehát 
a maradék két utca is –, illetve az 
a távvezeték, amely Debrecen felé 
megduplázza a jelenlegi teljesít
ményt, s a hozzá tartozó kapaci

tásbővítés is megtörténik. Attól 
kezdve tulajdonképpen az egész 
településen rá lehet kötni a háló
zatra.

Úgy gondolom, hogy a Vízi köz
mű Társulat szervezése példa ér
té kű, a környéken szerveződő 
tár su latok közül a legjobb szerve
zett ségű.

Nagyon fontos lépés, mond
hatom történelmi jelentőségű a 
település életében, hogy decem
ber 8án átadtuk a köztemetőt 
és 45 év után ismét lehet Ebesen 
temetkezni.

A temető műszaki átadására 
2006. decemberében került sor, a 
szakhatósági engedélyek beszer
zése 2007. májusáig tartott, majd 
ezt követően kiírtuk az üzemelte
tési pályázatot, melyre első kör
ben nem volt jelentkező, pedig 
három megyében hirdettük meg. 
A hosszú és időigényes tárgyalá
sok eredményeképpen, a Hajdú
szoboszlói Városgazdálkodási 
Vál lalattal kötöttük meg a szer
ző dést 5 éves időtartamra. Azért 
döntöttünk a szoboszlói cég mel
lett, ellentétben az AKSD Kft.vel, 
mert olcsóbban, de színvonalában 

ugyanazt kínálták, s ami a leg
fontosabb, hogy 5 éves árgaran
ciát kaptunk, ami azt jelenti, hogy 
a kegyeleti szolgáltatás díjai nem 
emelkednek jobban Ebesen, mint 
Hajdúszoboszlón. Ez az árgaran
cia védi a község lakosságát az 
aránytalan áremelésektől.

Komoly szervezést igényelt, és 
fontos feladat volt az orvosi ügye
let megoldása, hiszen a korábbi 
rend szerben nem működhetett 
to vább, mivel háziorvosaink nem 
voltak partnerek, kérték a kis tér
ségi orvosi ügyelet felállí tá sát. A 
hajdúszoboszlói közpon tú három 
települést (Ebes, Nagyhegyes, 
Haj dúszovát) ellátó kistérségi 
or vosi ügyelet létrehozásában. 
Ebes nek úttörő szerepe volt, és 
si került rövid időn belül megköt
ni az együttműködési megállapo
dást a Hajdúszoboszlói Egyesített 
Egészségügyi Intézménnyel. Az 
ügye let független a Hajdúszo
bosz lót ellátó ügyelettől, amely
nek komoly jelentősége abban 
van, hogy a nyári időszakban 
meg növekedett turista forgalom 
mel lett sem kötelesek részt ven
ni a szoboszlói ügyeletben. Kizá

ró lag a három települést látják el, 
többségében saját orvosaink. Úgy 
gondolom, hogy az orvosi ügyelet 
kisebb döccenőkkel, de jól műkö
dik. 2007. május 1jére sikerült 
ezt a problémát is megoldani. Ez 
nem pénzt igénylő, hanem biz
tonságot, a település lakosainak 
egészségügyi biztonságát jelentő, 
nagyon fontos feladat volt.

Az egészségügy terén marad
va, nagy jelentőségű volt az 
Egészség ház felavatása. Nemcsak 
a telepü lés központ gazdago dott 
egy szé pen felújított épü lettel, 
hanem szín vonalasabb, korsze
rűbb mű ködést biztosít az itt 
el he lyezett Családsegítő és Gyer
mekjóléti Szolgálat, valamint a 
védőnői szolgálat ellátásához.

Kiemelkedő gyorsasággal való
sult meg a Rákóczi utcai iskola 
felújítása is, melynek eredménye
képpen szeptember 1jén a kisis
kolások a megújult épületben 
kezd ték a tanévet. 

Nem csak a fejlesztések, hanem 
az ünneplések, megemlékezések 
éve is volt a 2007es év. Októ
berben 10 éves volt a református 
templom. Erre az évfordulóra 17 
fős delegáció érkezett, Walter 
Landis vezetésével, svájci test
vér váro sunkból Meilenből. 

Nem mindennapi esemény
nek adott otthont 2007. október 
13án Ebes. Sólyom László köz
társasági elnök hosszabb látoga
tást tett községünkben, részt 
vett és ünnepi beszédet mondott 
a kitelepítettek által a múzeum 
udvarán felállított emlékmű ava
tásán.

Annak ellenére, hogy az önkor
mányzat és a lakosság is érezte az 
országos megszorítások hatását, 
a 2007es évet összességében a 
nehézségek ellenére nagyon sike
resnek érzem, a beruházások és 
fejlesztések mellett az alapellá
tás is megfelelő szinten működött. 
Sikeres évet tudhatunk magunk 
mögött.

Köszönöm a lakosság együtt
működését! Ígérem a jövőben is 
minden tőlünk telhetőt megte
szünk szép településünk, Ebes 
fejlődése érdekében.

Kívánok a 2008as évre min
den ebesinek és minden ebesi 
ér dekeltnek sikeres új esztendőt, 
boldogulást és jó egészséget!

R. Juhász Éva

2007 a fejlesztések éve volt
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Önkormányzati 
hírek

A csatorna díjakról
A képviselőtestület 2007. 

december 19i ülésén elfogadta 
és rendeletbe foglalta a 2008. évi 
csatorna használati díjakat, mely 
nettó 158,30 Ft/m3+áfa. A szol
gáltatás díjszámításának alapja 
az ingatlanon felszerelt számo
lási ivóvízmérő. 

Az ivóvíz díja
Ebes Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a 31/2007. 
(XII. 20.) Ör. sz. rendeletében a 
következő ivóvíz díjakat határoz
ta meg. Az ivóvíz díja az alábbi 
két tényezőből tevődik össze:

264,30/m3+áfa (köbméteren
kénti üzemeltetési díj), 250 Ft/
hó/fogyasztási hely+áfa (állandó 
költségek fedezetének díja).

A települési szilárd hulladék 
elszállításának díjai

A képviselőtestület 30/2007. 
(XII. 20.) Ör. sz. rendelete értel
mében a szemétszállítási díjak 
2008. január elsejétől a követke
zők szerint alakulnak:

– 60 literes gyűjtőedény havi 
díja: 892 Ft+áfa, azaz 1070 Ft

– 120 literes gyűjtőedény havi 
díja: 1471 Ft+áfa, azaz 1765 Ft

– 240 literes gyűjtőedény havi 
díja: 2929 Ft+áfa, azaz 3515 Ft

– 770 literes gyűjtőedény havi 
díja: 9008 Ft+áfa, azaz 10 810 Ft

– 1100 literes gyűjtőedény havi 
díja: 12 821 Ft+áfa, azaz 12 821 Ft

– 4300 literes gyűjtőedény 
egyszeri díja: 12 708 Ft+áfa, azaz 
15 250 Ft

– 1 db (60 les) fizető zsák díja: 
267 Ft+áfa, azaz 320 Ft

Pályázati forrásokkal 
fejleszthetünk

Az Északalföldi Operatív Prog
ram pályázatot írt ki két fordu
lóban a települések korszerűtlen 
hulladéklerakóinak rekultiváció
jára. Ezt  a pályázati lehetőséget a 
település is ki szeretné használni, 
és pályázatot nyújt be a szemét
telep rekultivációjára. 

Bel és külterületi vízrendezés 
tárgyában szintén az Északalföl
di Operatív Program két fordu
lós pályázati kiírásán vehetünk 
részt. Ennek keretében az Ady 
Endre utca és a településközpont, 
a Tóth Árpád utca belvízelvezeté
se, valamint a Simon dűlő mellet
ti csatorna építés válik lehetővé, 
mivel ezekre a területekre vízjogi 
engedéllyel rendelkezünk.

A pályázatok elkészítése az 
önkormányzat dolgozói és külsős 
szakemberek közreműködésének 
bevonásával folyamatban van.

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Jegyzőnő!

Az első probléma, amit jelezni 
akarunk Önöknek a víz minősé
gével kapcsolatos. A Bocskai és az 
Arany János utca végén lakókkal 
beszélgetve, és saját tapasztala
taim alapján többször is észrevet
tük, hogy az ivóvíz nem megfelelő 
mi nőségű. Többszöri reklamá
ció val élve (sajnos csak szóban), 
leg utoljára 2007 év őszén a Haj
dúBihari Vízmű Zrt. ebesi ve ze
tő jénél, László Sándor úrnál 
rek la máltam. Vízmintát vit tem 
be a feleségemmel. Elismerte, 
hogy az ivóvíz mangános (nekünk 
po cso lyához hasonlít!). Nem az 
el ső eset volt ez a reklamációnk. 
László Sándor urat kérdeztem, 
mi lyen megoldást tud ja vasolni. 
Kö zölte, hogy je lenleg fej lesz
tés re a vízműnek nincs pén ze, 
de úgy tudja, hogy a köz ség nek 
se. Azt javasoltuk, hogy az utca 
végén kössék össze a ge rinc ve ze
té keket. Nem tudom el kép zelni, 
hogy egy ilyen fej lődő községben, 
mint Ebes, nincs anyagi lehető
ség arra, hogy már több mint 
har minc éve megépült ivóvíz 
ge rinc vezeték végeit összekössék. 
Az utca végeken valószínű utána 
nem lenne üledékes, leülepedett 
fer tőtlenítőszeres. Az utca végén 
lakók is annyit fizetnek az ivó
vízért, mint akik mondjuk közel 
laknak a vízműhöz. A Vízmű Zrt. 
veszteséges részvénytársaság? A 
vízdíjból nem jut fejlesztésre?

Megjegyezni kívánom, hogy 
1978 óta fizetem a vízdíjat (de van, 
aki régebben). A gerincvezetéken, 
mi nem láttunk semmilyen fej
lesztést, sőt még a reklamációnk 
ellenére is ritkán engedték ki a 
cső végén a koszos vizet. Három 

hónapja voltam a polgármes
ter úrnál, de nem tudott fogadni, 
így levélben kerestem meg Önt, 
Önöket.

Második probléma, amelyet 
sze retnénk felvetni, a Bocskai 
ut cá nak az útminősége.

Az előző évben, 2007ben 
nagy örömünkre megkez dődött 
a szennyvíz gerincvezetékének 
ki építése, aminél ígéretet kap
tunk, az út eredeti állapotának 
vissza állítására. Az út régi vagy 
elő ző állapotának visszaállítása 
nem megfelelő! A Bocskai utca 
vé gén van olyan gödör, hogy egy 
hí zott sertés belefér. Tanyasi 
utak hoz hasonlít. Meg kell nézni! 
Nem láttam, hogy beiszapolták, 
vagy tömörítették volna valami
lyen döngölő géppel. Így esőzés 
után hatalmas gödrök alakulnak 
ki. Nem beszélve a sárról, amit a 
le betonozott udvari bejárónk
ról rendszeresen takarítani kell, 
vagy a nem járdás oldalba átmen
ni gyerekkocsival művészet, ide 
kell jönni és megpróbálni!!!

A Bocskai utcában már volt 
olyan kezdeményezés, hogy bitu
me nezzék le az utat, de a közmű 
hiánya miatt elutasították. Jelen
leg minden közmű meg van épít
ve, ha jól tudjuk. Úgy gondoljuk, 
szükséges lenne a Bocskai utca 
lebitumenezése. 

Az alábbiakkal szeretnénk 
in do kol ni. A Vérvölgy utcától a 
Bocs kai utca végéig 26 lakóház 
van, ahol 18 db személygépkocsi, 
4 db mezőgazdasági jármű, 4 db 
utánfutó van, amelyek után hosz
szabb idő óta fizetik a súlyadót, 
tankoljuk a járműveket üzem
anyag gal, amelynek árába benne 
van az útadó is. Ezen utcarészen 
1015 vállalkozó van, akik napjá
ban többször is közlekednek. Úgy 

gondoljuk, ezen utcarész ennyi 
adó befizetéssel megérde melne 
egy szilárd útburkolatot. Jár
nak többen a vasútállomáshoz, a 
temetőhöz gépkocsikkal. Tavaly 
megnyílt a Rigó utca vége, ahol 
már megkezdték az építkezé se
ket. A Bocskai utcában sokan 
va gyunk, akiknek már szülei is 
itt laktak, dolgoztak és fizették 
az ország kasszájába az adót, sőt 
már gyerekeink is ezt fizetik több 
éve. Nem egykét éve költöztek 
ide, mint például a falu nyugati 
részén, ahol már szilárd burkola
tú út van. Az új telkek árával ez 
nem magyarázható!

Úgy gondoljuk, hogy a Kossuth 
utca szélesítése helyett, a Bocs
kai utcát, Béke utcát, Vadas utcát 
kellett volna pályáztatni, ahol a 
sártól nem, vagy nagyon nehezen 
lehet közlekedni. 

Úgy gondoljuk, hogy ha a teme
tő építésére sok millió forintra 
le hetett pályázni, akkor az élők
re is lehetne gondolni, 30 éve 
vár juk, hogy jó vizet  ihassunk az 
utca végén is, vagy szilárd útbur
kolaton közlekedjünk. A Fő utca, 
Rá kóczi utca, Ady Endre utca, 
Kos suth utca, Alkotmány utca, 
Hu nya di utca, valamint a töb
bi szilárd útburkolatú utcák, 
1952–2008ig mind meg előzték 
a Bocskai utcát. Talán ebben az 
év ben a Bocskai utcára is sor 
ke rül?

A jelzett problémák valós 
té nye ken alapulnak, ezért hajlan
dóak vagyunk a megoldásáért 
akár a nyilvánosság bevonásá
hoz is folyamodni, és a levelünket 
a megfelelő elbírálás érdekében 
magasabb szintekre is eljuttatni.

Tisztelettel a Bocskai utca és az 
Arany J. utca lakói:

Kelt: 2008. január 28.

Az elmúlt évben számos épület 
újulhatott meg pályázati és önkor
mányzati forrásból. Az iskola fel
újítása és bővítése azonban nagy 
feladat, melyre sikeres elbírálás 
ese tén lesz lehetőségünk. Ebes kép
viselőtestülete pályázatot nyúj
tott be az Északalföldi Operatív 
Program keretében az általános 
iskola épületbővítéssel egybekö
tött rekonstrukciójára. A projekt 
összköltsége 548 048 734 Ft. Ez az 
összeg közel annyi, mint ameny
nyiből (550 millió Ft) a község 
2008ban gazdálkodhat. Az elnyer
hető támogatás 493 243 86 Ft., a 
fennmaradó önerőt – éves költ
ségvetésünk 10%át – 54 804 873 
Ftot az önkormányzat a 2008. évi 
költségvetés terhére biztosítja.

Megújulhat az iskola

Lakossági levél
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A kialakult gyakorlatnak meg
felelően az idén is az év első testü
leti ülésén közmeghallgatás kere
tében tárgyalta a képviselőtestü
let a község közbiztonsági hely
zetét. Az ülésen megjelent és 
tájékoztatást adott Gali Sándor 
r. alezredes, a Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányság kapitányság
vezetőhelyettese és Balogh Lász
ló az Ebesi Polgárőr Egyesület 
el nö ke. Gali Sándor a következő 
szóbeli összefoglalóval szolgált a 
rendőrség elmúlt évi munkájáról 
és a település közbiztonságáról: 
a „község közrendjét és közbiz
tonságát alapvetően meghatáro
zó té nyezők Debrecen, Hajdúszo
bosz ló és Hajdúszovát közelsége, 
mely befolyásolja a bűnügyi fer
tő zöttséget, másrészt a község
ben működő polgárőr csoport, 
amely a vagyoni javak ellen irá
nyuló jogsértések megelőzését 
aktívan végzi.

A községben a bűncselekmé
nyek száma továbbra is az elmúlt 
években megszokott alacsony 
szin ten van, így a község a legbiz
tonságosabb települése a kapi
tányság két városának és három 
községének.

2007. évben a településen 68 
is mertté vált bűncselekmény 
el követésének gyanúja miatt 
in dult eljárás, míg előző évben 74 
el járás folyt. A lakosság bizton
ságérzetét alapvetően a garázda 
jellegű, valamint gyakoriságuk 
miatt a vagyon elleni bűncselek
mények határozzák meg. 

A vagyon elleni bűncselekmé
nye ken belül számarányukat 
te kintve meghatározó a lopás és 
a betöréses lopás. E kategó riákon 
belül, míg a lopások száma csök
kent (38–27), addig minimális 
mértékben nőtt a betöréses lopá
sok száma (6–7). 

Kábítószerrel kapcsolatban 
ebe si lakos ellen nem rendeltünk 
el nyomozást. 

A községben jelentkező rendőr
ségi feladatokat az Ebes és Haj dú
szovát község körzeti megbízott
jaiból álló csoport végzi. A cso
port körzeti megbízottjai szolgá
lati idejük 5050%át Haj dú szo
váton és Ebesen töltötték el. 

A körzeti megbízottak az 
összes közterületi szolgálati órá
ik nak a 48%át (2714 óra) a bűn
cselekmények elkövetési idejé
nek szempontjából frekventált 
időszakban, 20.00 és 06.00 óra 
kö zött teljesítették. Továb biak
ban is cél, hogy az éjszakai idő
szak ban teljesítsék a szolgálati 
idejük felét, még akkor is, ha ez 
ne gatív hatást fejt ki a szabálysér
tési tevékenységre. 

A településen egyedül élő, idős 
korúak sérelmére elkövetett jog

sértés is történt, mely elkövetői
ként román árusok is számításba 
voltak vehetők. Ezen személyek
nek a településről történő kiszo
rítása érdekében a szabálysértési, 
illetve a rendőrségi törvény ren
delkezéseivel élve léptünk fel.

Feladataink eredményes meg
valósítása érdekében, ezen belül 
Ebes község közbiztonsági és 
köz lekedésbiztonsági helyzeté
nek javítása érdekében 124 eset
ben hajtottunk végre bűnügyi, 
köz biztonsági és közlekedésren
dészeti akciót. Az akciók során 
51 ellenőrzési jegyzőkönyvben 
do kumentált italbolt és szórako
zóhely ellenőrzés történt annak 
érdekében, hogy a lakosságot 
ir ritáló erőszakos, garázda jelle
gű bűncselekményeket megelőz
zük. Az ellenőrzéseken belül a 
kö vetkezetességre, a hiányossá
gok kiszűrésére és feltárására 
he lyeztük a hangsúly. Kiemelt 
figyelmet fordítottunk a „Sakál
tanya” nevű hely ellenőrzésére, 
ahonnan kiindulva több jogsértés 
történt, illetva a környező lako
sok nyugalmát is zavarta annak 
működése.

A bűncselekmények, ezen 
belül is az erőszakos és vagyon 
el leni bűncselekmények megelő
zése ér de kében tovább folytat
tuk az előző évben indított két 
bűn meg elő zé si programunkat. 
A köz le ke dés biztonság javítása 
ér de kében növeltük a balesetve
szé lyes helyeken, így külö nösen a 
4. számú főúton a rendőri je len
lé tet, illetve – a lakossági el vá
rá sok kal összhangban – a te rü
let re rendszere sen sebességmérő 
berendezést vezényeltünk. A köz
lekedésbiztonság területén nagy 
hangsúlyt helyeztünk a baleset 
megelőzés re is. A község belte
rületén a megnövekedett forga
lomhoz képest is jó a közlekedés
biztonság. A település Általános 
Iskolájával és a Polgárőr Egyesü
lettel közösen ismételten megtar
tottuk a „Közlekedésbiztonsá
gi Nap” elnevezésű rendezvé
nyünket, melyen közel 120 gyer
mek vett részt elméleti és ügyes
ségi vetélkedőn, illetve általános 
bűnmegelőzési és közlekedésbiz
tonsági előadást hallgattak meg. 
Tovább folytattuk tanév kezdetén 
– polgárőrök közreműködésével – 
a reggeli, valamint kora délutáni 
iskolai ellenőrzési sorozatunkat.

A település önkormányzatával, 
társadalmi és gazdasági szerve
zeteivel kialakított kapcsolatunk 
továbbra is jó színvonalú, amelyre 
a kölcsönös problémafelvetés és 
megoldás a jellemző. 2008. év fő 
feladata a vagyonbiztonság erő
sítése és az erőszakos, ga rázda 
jellegű jogsértések megelőzése 

a településen. Pályázati források 
és az érintettek közreműködésé
vel javítani kívánjuk a vendéglá
tó egységek, intézmények és csa
ládi házak mechanikai és bizton
ságtechnikai védelmét.

A KMB csoport létszámának 
feltöltése 2008. év kiemelt felada
ta lesz, addig a közterületi jelen
létet vezényelt járőrszolgálattal 
kívánjuk megerősíteni. 

Ebes község közrendjét és köz
biztonságát összességében jó szín
vonalúnak ítélem meg, de több 
figyelmet kell szentelni az erősza
kos bűncselekményekre és újabb 
kockázati tényezőként meg jelent 
családon belüli erőszakra.

A rendőrség mellett meghatá
rozó szerepe van közbiztonság 
területén az Ebesi Polgárőr Egye
sületnek, melynek tagjai önként, 
önzetlenül, szabadidejüket felál
dozva, anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül végzik munkájukat a tele
pülés jó közbiztonságának fenn
tartása és javítása érdekében.

A polgárőrség 2007. évi mun
kájáról Balogh László elnök adott 
tájékoztatást:

„Az Ebesi Polgárőr Egyesületet 
1999. december 15én azért hoz
tuk létre, hogy Ebes község köz
igazgatási területén elsősorban a 
közbiztonságot és a közlekedési 
helyzetet javítsuk. E célok elérése 
érdekében fórumokat, rendezvé
nyeket kívántunk szervezni, sze
repet akartunk vállalni a telepü
lésünk közrendjének, közbizton
ságának, ifjúságvédelmének, köz
lekedési kultúrájának fejlesztésé
ben, továbbá a működési feltéte
lek biztosítása érdekében szerve
ző, fejlesztő tevékenységet óhaj
tottunk végezni.

Egy munkában gazdag, esemé
nyekben bővelkedő év van mögöt
tünk. Az egyesület életében a 
2007es esztendő pozitív végki
csengésű. Az őrző, figyelő, járőr, 
és az egyéb szolgálatunk az érté
kelt időszakban 2.042 órát tett ki. 
A szolgálataink során a helyi kör
zeti megbízottaknak az intézke
déseik során segítséget nyúj tot
tunk. 

Az éjszakai járőrözés során 
meg talált kerékpárokat biz ton
ság ba helyeztük, és azokat más
nap visszaszolgáltattuk jo gos 
tu laj do nosaiknak, illető leg az 
el hagyott, gazdátlan vagyontár
gyak megtalálásának körül mé
nyei ről tájékoztattuk a Pol gár
mes te ri Hivatalt.

A március 15ei ünnepség 
alkalmával, a körzeti megbízot
takkal közösen a rendezvények 
biztosítását és forgalom eltere
léseket végeztük. 2007. június 
23án került megrendezésre a 
Megyei Polgárőrnap, Nagy Lász

ló polgárőr társunkat, az Orszá
gos Polgárőr Szövetség elnöke, a 
polgárőr mozgalomban végzett 
kiemelkedő munkájáért „Polgár
őr Érdemkereszt” bronz fokozata 
kitüntetésben részesítette. 

Az elmúlt év talán legfonto
sabb eseményei közé tartozik, 
hogy 2007. március 27én az álta
lános iskolában 20 fővel megala
kítottuk az ifjú polgárőr csopor
tot annak érdekében, hogy a leg
fiatalabb generációval megismer
tessük a bűnmegelőzés alapvető 
szabályait, fejlesszük a közleke
dési ismereteiket. 

A szeptemberi iskolakezdésnél 
az ifjú polgárőrökkel közösen a 
szülők és az alsó tagozatos tanu
lók közlekedését is 5 alkalommal 
10 órában segítettük a zebraszol
gálat során.

2007. május 11én délután az 
általános iskolában került meg
rendezésre a „Közlekedésbiz ton
sági Nap” elnevezésű baleset és 
általános bűnmegelőzési ren dez
vény, melynek célja a gyermek bal
esetek megelőzése, és hosszú távon 
a helyes közlekedésre nevelés volt.

2007. november 10én Hajdú
szoboszló adott otthont a Gyer
mek Ifjúsági Kupa elnevezésű köz
lekedésbiztonsági területi ver
senynek, melyen az iskola tanu
lói I. helyezést értek el, valamint 
továbbjutottak a megyei döntőbe, 
felkészítő tanáruk Zelízi Mária 
tanítónő, az egyesületünk titká ra 
volt. A jó felkészítésnek és a gyere
kek tehetségének és szorgalmának 
köszönhetően a 2007. november 
25én Debrecenben megrendezett 
megyei döntőben az iskola csapata 
az előkelő IV. helyezést érte el. 

Az ebesi Postahivatal felkéré
sére a hivatali kézbesítőket a már
ciusi, novemberi és a december 
havi nyugdíjkifizetések során 
biztosítottuk. Nagyon fontosnak 
tartjuk, hogy a nappali órákban is 
legyen látható a polgárőr aktivitá
sa, mert meggyőződésünk, hogy 
a lakosság nagy része, tekintet
tel a késő esti és éjszakai órákban 
végzett járőrszolgálatokról, nem 
minden esetben szerez tudomást 
az önzetlenül végzett bűnmeg
előző tevékenységünkről.

Az általános iskolával kötött 
együtt működés keretében eb ben 
az évben két peda gó gussal közö
sen láttunk el jár őr és fi gye lő
szolgálatot községünk köz igaz
gatási területén. Ígé retet kap tunk 
arra, hogy a jövőben is segítik a 
munkánkat, hiszen a község köz
biztonságának a meg őrzése min
den ebesi la kosnak ele mi érdeke, 
s ebben a bűnmeg elő ző munká
ban az érintett ebesi pedagógu

Mindenki számára fontos a biztonság

Folytatás a 4. oldalon
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sok mindenképpen kiemelkedő
en részt vettek. A két pedagógus 
mára már teljes jogú tagja az egye
sületünknek. A Horváthtanyai 
lakosok kérésének megfelelően 
a figye lő és járőrszolgálatunkat 
az elmúlt évhez hasonlóan kiter
jesztettük a tanya egész területé
re. Egyesületünk vezetői a koráb
bi évek gyakorlatának megfelelően 
24 órás elérhetőséggel továbbra is 
a lakosság rendelkezésére állnak. 
Az Ebesi Hírlapban tájékoztattuk a 
községünk lakosságát az eltelt idő
szak eseményeiről és az áldozattá 
válás megakadályozása érdekében 
felhívásokat tettünk közzé, mely
ben fokozott óvatosságra intettük 
községünk lakosságát.

Az elmúlt év rendkívüli felada
tai közé tartozott az Ebesi Kul
tu rális Kht. által szervezett sír
emlékmű avatási ünnepségé
vel kapcsolatos őrző és figyelő
szol gálat ellátása. A kht. és a Pol
gár mesteri Hivatal felkérésé nek 
eleget téve október 11től októ
ber 14ig folyamatosan őriztük a 
múzeum udvarán felállított sír
emlékművet, és dr. Sólyom Lász
ló köztársasági elnök úr látogatá
sa során biztosítottuk az ünnep
ség helyszínét.

2007. évben 2042 órát töltöt
tünk a közterületeken annak ér de
ké ben, ami csökkenő taglét szám 
mellett 309 órával több, mint 
a 2006. évi közterületen meg
valósult szolgálatok óraszáma.

Sajnálatos módon az egyesü le
tünk taglétszáma évek óta csök
kenő tendenciát mutat. A pol
gárőrség jövője, fenntartása és 
az elért eredményeink szinten 
tartása érdekében az ebesi lako
sok tagfelvételét szorgalmazzuk, 
mert hisszük, hogy ha minden
ki csak egy kicsi áldozatot vállal, 
azzal hasznot hoz magának és az 
egész településnek.

Az egyesületünk 2007. évi gaz
dálkodására is a takarékosság, a 
támogatások ésszerű felhasználá
sa és célszerűség volt a jellemző.  

A szervezetünknek nincs ön ál
ló vagyona, tevékenységünket 
csak áldozni tudó és kívánó sze
mélyek, szervezetek és vállalko
zások felajánlásai, anyagi segít
sége révén tudjuk ellátni.

2007. évben az ebesi önkor
mány zat támogatási alapjából a 
működési költségeink fedezésé
re összesen 200 000 Ftot kap
tunk. Az önkormányzaton kívül 
400 000 Ft támogatást  kaptunk 
vállalkozóktól, cégektől és 
ma gán személyektől.

A bevételek között meg kell 
említenem a támogatóink szemé
lyi jövedelemadójának 1%ából 

átutalt 106 547 Ftot, a tagdíj
bevételből származó 19 200 Ft
ot, valamint a Nemzeti Civil 
Alapprogram pályázaton elnyert 
250 000 Ftot is, amelyből egy 
megfelelő számítógépet, nyomta
tót és egységes egyenruhát vásá
roltunk. 

A 2008as esztendő tervei 
kö zött szerepel a szolgálati sze
mély gépkocsi cseréje. A polgár
őr egyesületünk és annak min
den tagja igyekszik a vele szem
ben megfogalmazott elvárások
nak megfelelni. A 2008. évben 
sok feladatunk lesz, amelyeket – 
ismerve a tagságunk aktív tagja
inak pozitív hozzáállását – remél
hetőleg el is tudunk végezni.”

A meghívott előadók szó beli 
tájékoztatója után a testület tag
jainak hozzászólásai követ kez
tek. Galgóczi Mihály polgár
mester hiányolta a lakosság és 
az intézményvezetők jelenle
tét. Amely azt tükrözheti, hogy 
nincs nagyobb gond a közbizton
sággal a községben, hiszen „a jó 
közbiztonság olyan, mint a levegő, 
akkor vesszük észre, mikor nincs.” 
Felhívta a jelenlévők figyelmét a 
szórakozóhelyek körüli gondok
ra, melyek sok esetben a garáz
da folyamatok kiindulópontjai. 
Utalt a fák indokolatlan kitöré
sé re, megrongálására, valamint 
a mezőgazdasági gépjárművek 
okozta sárfelhordásra, amely 
to vább nehezíti az egyébként is 
meglévő sárkérdést a községben. 
Hozzászólásában megköszönte és 
elismerte a rendőrség és a polgár
őrség munkáját, a testület nevé
ben gratulált Nagy László kitün
tetéséhez. Mezei László képvise
lő véleménye szerint a polgárőr
ség támogatását befektetésként is 

kell kezelni, hiszen munkájukkal 
csökken a rongálások, károkozá
sok száma. Javasolta, hogy a dűlő 
utakról feljövő mezőgazdasági 
gépjárművek útvonalát közleke
dési táblákkal kellene szabályoz
ni. Heidumné Szarka Veronika 
képviselőasszony kérte, hogy 
figyelmeztessék azokat, akik a 
szilárd útburkolatú út mellett 
mégis a járdán kerékpároznak, 
ve szélyeztetve a gyalogosforgal
mat. Kapásné Nagy Amália kép
viselő az iskola környéki parkolási 
gondokat említette, amely olykor 
a pénz és gyógyszerszállítási for
galmat is akadályozza. Dézsi Juli
anna a mezőgazdasági gépjármű
vek számára egy gyűjtőút kijelölé
sét szorgalmazza, Agócs Attiláné 
utalt a két szervnek a hírlapban is 
kifejtetett tájékoztatási munkájá
ra, mely szintén elősegíti a bűn
megelőzési munkát. 

Gali Sándor felvetette, hogy a 
mezőgazdasági gépjárművel köz
lekedők számára egy fórumot kel
lene szervezni, ahol közösen kije
lölhetnének egy útvonalat a szá
mukra, és megállapodás szü let
hetne, hogy miként járul hat nak 
hozzá a gépek okozta sár fel hordás 
megszünteté sé hez, mert a Kos
suth, Hunyadi, Alkotmány utca 
végén komoly problémát jelent 
a dűlőutakról felhordott sár, s a 
közlekedésbiztonság mellett ront
ja az itt élők életminőségét is. 

A képviselők hozzászólásaikban 
elismerték a rendőrség és legfőkép
pen a polgárőrség  fontos és hasz
nos társadalmi munkáját, további 
sikeres munkát kívánva nekik és 
elfogadták a település közbizton
ságáról szóló beszámo lót.

R. Juhász Éva

Folytatás a 3. oldalról

Mindenki számára fontos a biztonság sáros 
kérdés

Minden rosszban van 
valami jó – mondja a köz
mondás, de ha az ebesi 
jelenlegi útviszonyokat 
nézzük, inkább azt mond
hatjuk, hogy minden jóban 
van valami rossz. Elkészült a 
település csatornázottságá
nak nagy része, ez azonban 
útfelbontással járt együtt.  
A lakosság jogos elvárása, 
hogy tudjunk közlekedni 
útjainkon, ne akadjunk el. 
A legproblémásabb a Bartók 
Béla, Kölcsey, Déli, Tavasz, 
Hárs utca.  A fagy átmeneti
leg segít a helyzeten, de egy
egy esőzés után könnyebb 
lenne csónakkal közlekedni, 
esetleg rizst termeszteni az 
utcákban, mint közlekedni. 
A kivitelező feladata lenne az 
eredeti állapotok visszaállí
tása a szerződés értelmében, 
de a beruházás befejezésé
nek határideje 2009 tavasza, 
azonban az út járhatóságát, 
a közlekedést addig is bizto
sítaniuk kell átmeneti meg
oldásokkal. A legnagyobb 
problémát az okozza, hogy 
az utcákban a kavicsfeltöltés 
eltűnt, csak a föld maradt 
meg, abból pedig sár lett. Az 
utakat felforgatták, és a kivi
telező nem vette figyelem
be, hogy kavics nélkül nem 
tudják újból járhatóvá ten
ni. Kérjük a lakosságot, hogy 
panaszaikkal, ilyen irányú 
problémáikkal a kivitelező 
képviselőjét Hollósi Endrét 
keressék a 30/3333757es 
telefonszámon. A lakos
ság jogosan igényli, hogy az 
utcákban lehessen közle
kedni. Több megkeresés is 
érkezett a hivatalhoz, ezért 
Ebes község önkormányza
ta is írásban szólította fel a 
kivitelezőt az utak mihama
rabbi rendbetételére. 

A település egyes utca
szakaszain a csatornázás 
mellett a mezőgazdasági 
gépjárművek sárfelhordása 
is problémát okoz. Ezeket 
az útszakaszokat a haszná
lók kötelesek tisztán tarta
ni, gondoskodni a felhordott 
sár eltakarításáról. Kérjük 
a mezőgazdasági gépjár
művek tulajdonosait, hogy 
fokozottan figyeljenek oda 
a sárfelhordásra.

R. Juhász Éva

Egy százaléknyi hírek
Az eddigi felajánlásokat megköszönve az Ebesen tevékenyke

dő alapítványok, egyesületek továbbra is várják a személyi jöve
delemadó 1 százalékát. Kérjük, hogy felajánlásaikat a következő 
adószámra hivatkozva tegyék meg. 

Ebes Fejlődéséért Alapítvány 18552698109 

Ebesi Idősemberekért Alapítvány 18557064109 

Ebesi Gyermekekért Alapítvány 18544718109

Ebesi Református Temp lomért Alapítvány  18548255109

Ebesi Katolikus Templomért Alapítvány 18551563109 

Ebesi Polgárőr Egyesület 18561830109

Ebes Községi Sportegyesület 19850449109

Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet
 18551264109
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A Széchényi Ferenc Tájmú
zeum minden év január 22én a 
Magyar Kultúra Napján emléke
zik és ünnepel: „Emlékezik arra, 
hogy 185 évvel ezelőtt 1823. janu
ár 22én Szatmárcse kén ezen a 
napon fejezte be Kölcsey Ferenc 
a Himnusz c. költeményét, mely 
a magyar nemzet himnusza lett. 
1989től pedig ez a nap a Magyar 
Kultúra Napja. A magyar kultú
rát ünnepeljük, és azokat az embe
reket, akik sokat tettek egykor, és 
tesznek ma is azért, hogy világhí
rű vé vált szokásaink, értékeink, 
hagyományaink, kultúránk ne 
veszítsen régi fényéből, az európai 
élvonalban maradhasson. Nem 
elég azonban csak megőrizni az 
elmúlt korok emlékét, gazdagíta
nia kell a jelen kornak is kulturális 
értékeink sorát, hiszen mi magunk 
alkotjuk tovább, és tesszük hoz
zá a megélt tapasztalatok „termé
keit” ahhoz az örökség hez, amit 
majd az utánunk jövők is remél
hetőleg értékelni fognak. Tanuljuk 
meg mi magunk is, hogyan viszo
nyuljunk a múlthoz, és hogyan a 
jövőhöz, de ne feledkezzünk el a 
jelenről, ami itt van, közöttünk él, 
figyelmet kö ve tel magának – füg
getlenül idő től, kortól, politikai 
helyzettől. Hiszen van jelen a kul
túra szempontjából is.” – Ezekkel 
a so rokkal köszöntötte a Széché
nyi Ferenc Tájmúzeum igazgatója 

Ró zsahegyiné Juhász Éva a 2008. 
január 26án a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából nyílt kiállítá
son a megjelenteket.

A Tájmúzeum igyekszik kiállí
tásait elsősorban a településen élt, 
vagy jelenleg is élő hagyományőr
ző, műgyűjtő és népi iparművé
szek, képzőművészek munkáiból 
megrendezni. Így van ez a jelenleg 
megrendezett kiállításnál is, ahol 
Nagy Lajos építész képzőmű vé
szeti alkotásaiban, „színek és 
for mák szabadon” címmel gyö
nyörködhettek és gyönyörködhet
nek a látogatók. A kiállítást Vida 
Lajos irodalomtörténész nyitot
ta meg, aki személyes, jó ismerője 

az alkotónak. A megnyitón szép 
számban gyűltek össze a bará
tok, ismerősök és az érdeklődők, 
akik betekintést nyertek az épí
tészet és az esztétika elválasztha
tatlan kapcsolatába, egyéni szín 
és formavilágába. A bemutatott 
képzőművészeti alkotások cso
dálatos színvilága nagy élményt 
nyújt a szemlélődőknek, s e kiál
lítással méltóképpen ünnepeljük 
a Magyar Kultúra Napját.

A kiállítást Kissné Vass Rozá
lia rendezte, mely 2008. már
cius 9ig látogatható a Széchényi 
Fe renc Tájmúzeum időszaki kiál
lí tótermében. 

Pásti Lajosné

Minden év decemberében  a 
Mikulás várás tájékán  rendez
zük meg a Karácsonyi Vásárt. 
Ebben az évben is szép és érté
kes tárgyak kerültek árusításra, 
melyet az ügyes kezű szülők és 
óvodai dolgozók készítettek. 

A bevételünk 94 380 Ft lett 
(csoportonként 15 730 Ft), mely
ből bőven jutott anyanyelvi játék, 
mesekönyv az óvoda fenyőfája 
alá! Hogy az óvodai karácsony 
még gazdagabb legyen, Magyar 
János képviselő 20 000 Ftot ado
mányozott óvodánknak, illetve 
egy ebesi tanárnő számítógépet 
ajándékozott az óvodásoknak. 
Kö szönjük a segítséget, az árusí
tást és a vásárlást.

Czeglédiné Herczeg Ildikó 
óvodavezető

Könyvtári pályázat a 
községi könyvtárban
„…Meghalt Mátyás király, oda 

az igazság!…” Az idei év első 
könyvtári pályázatának témája a 
Reneszánsz év. Az ehhez kapcso
lódó kérdéseket és szakirodalmat 
megtalálod a Községi könyvtár
ban. A pályázat 2008. febru
ár 27ig tölthető ki; a teadélután 
időpontja pedig 2008. február 28. 
16.00 óra. Minden pályázót sze
retettel várunk!

Tájékoztató
2007. július 1jétől a kistérsé

gi orvosi ügyelet telefonszáma 
egységesen 06306980043. Az 
ügyelet hétköznap este 19 órá
tól másnap reggel 7 óráig tart; 
szombaton, vasárnap és ünnep
napokon reggel 7 órától másnap 
reggel 7 óráig. Sürgős szükség 
esetén ezen idő alatt ezt a szá
mot kell hívni. Ebből követke
zik, hogy hétköznapokon reggel 
7 órától este 19 óráig a praxisok
nak kell biztosítani az elérhető
séget.

A II. és III. praxis (id. és ifj. 
Szerze Péter) e célból külön 
mobiltelefont üzemeltbe, mely
nek száma: 0630/9488493. Ter
mészetesen él a vonalas telefon is 
(366817), azt azonban csak a ren
delés ideje alatt: 8 órától 18 óráig 
érdemes hívni. Reggel hét órától 
nyolc óráig és este hat órától hét 
óráig a 0630/9488493as tele
fonszámot lehet hívni. Este hét 
órától illetve hétvégén pedig a 
kistérségi orvosi ügyeletet kell 
hívni. Kérjük az érintett lakoso
kat, hogy a telefonszámokat tárol
ják el a mobiltelefonokba vagy 
írják ki a telefonok mellé.

Dr. Szerze Péter id.

Változik a 
nyitva tartás
Tájékoztatjuk a kedves olvasó

kat és látogatókat, hogy a községi 
könyvtár és a múzeum nyitva tar
tási ideje február 1jétől megvál
tozik. Hétköznap 19 óra helyett 18 
órakor zár a könyvtár és a múze
um. Községi Könyvtár: hétfő: 
zárva, kedd: 15–18, szerda: 13–18, 
csütörtök:15–18, péntek: 13–18, 
szombat–vasárnap: 10–16 óráig. 
Széchényi Ferenc Tájmúzeum: 
hétfő: zárva, kedd: 10–18, szerda: 
10–18, csütörtök: 10–18, péntek: 
10–18, szombat–vasárnap: 10–16 
óráig. Tel.: 52/565093, e-mail: 
ebeskonyvtar@freemail.hu

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes területén. 

Elérhetőség mobiltelefonon: 06-30-698-0043
2008. február

9. Szombat Dr. Socol Ilona
10. Vasárnap Dr. Socol Ilona

11. Hétfő Dr. Békési Zoltán
12. Kedd Dr. Szerze Róbert
13. Szerda Dr. Socol Ilona
14. Csütörtök Dr. Békési Zoltán
15. Péntek Dr. Enyedi Attila

16. Szombat Dr. Szerze Péter Ifj
17. Vasárnap Dr. Szerze Péter Ifj.

18. Hétfő Dr. Enyedi Attila
19. Kedd Dr. Csontos Gyula
20. Szerda Dr. Socol Ilona
21. Csütörtök Dr. Szerze Péter Ifj
22. Péntek Dr. Szerze Péter Id.

23. Szombat Dr. Szerze Róbert
24. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

25. Hétfő Dr. Enyedi Attila
26. Kedd Dr. Szerze Róbert
27. Szerda Dr. Socol Ilona
28. Csütörtök Dr. Békési Zoltán
29. Péntek Dr. Enyedi Attila

Összeállította: Dr.Varga Tamás igazgató főorvos

a Magyar Kultúra Napja ismét vásár volt 
az óvodában
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ifjúsági színjátszó Kör indul
14 éves kortól 25 éves korig várunk minden amatőr színját

szás iránt érdeklődőt hétfői és csütörtöki napokon 16.30tól 
18.00ig a Művelődési Házban.

Helyzetgyakorlatok
Élethelyzet játékok
Kreatív játékok
Önismereti tréning

A foglalkozásokat Bálintné Bagdi Ibolya drámapedagógus 
vezeti. A színjátszó körön való részvétel 700 Ft/hó. Jelentke
zési határidő és első foglalkozás időpontja: 2008. február 25. 
Jelentkezni lehet Bálintné Bagdi Ibolyánál a 0670/9403951 és 
Kissné Vass Rozáliánál a 0620/2516987 számon.

Mindenkit szeretettel várunk!

Ebesi Művelődési Ház 
4211 Ebes, Kossuth u. 32–34. T.: 52/788-614

szabadidős, mozgás és táncművészeti 
foglalkozásainak ajánlata

Jógával a harmonikusabb és egészségesebb  
hétköznapokért!

A jógatanfolyam folytatódik alap és emelt szinten Kökény Ti bor 
jógamester vezetésével a Művelődési házban minden szerdán 
16.30–18.00 között. Részvételi díj: 600 Ft/alk.

Gyógytorna tartásjavító, izomerősítő, alakformáló

Minden korosztályt várunk re habilitációs és prevenciós fog lal ko zá
saink alkalmával a mű ve lő dési házba keddenként 18.00–19.00 között. 
Részvételi díj: 500 Ft/alk. A foglalkozá sokat Kirzsa Karolina gyógy
tornász vezeti.

Fehér Ököl Harcművészeti Egyesület

5 éves kortól 99 éves korig vár juk azok érdeklődését, akik szí ve sen 
töltik aktívan a szabadidejüket és kedvelik a keleti kultúrát. Részvételi 
díj: 2100 Ft/hó. Foglalkozások időpontja: hétfő és szerda: 18.00–20.00. 
A foglalkozásokat Kaszás Lajos 4 danos mester vezeti.

Női torna

Aerobic és callanetics elemek kel, változatos kondicionáló gya kor
latokkal tart foglalkozást minden héten, kedden bordásfalas gyakor
latokkal az iskolában, csütörtökön és szombaton 18.00–19.00 között 
a Művelődési Házban. Részvételi díj: 1000 Ft/hó. Foglalkozásokat 
vezeti: Katona Erika

Majorette ritmusérzék,  mozgáskultúra fejlesztés

Iskolás korú gyermekek részére tart majorette foglalkozást hétfői 
és szerdai napokon 14 órától a Művelődési Házban Tóthné  Szabó 
Gabriella táncpedagógus. Részvételi díj: 2000 Ft/hó.

Zsongvölgyi Hagyomány őrző Haditorna Egylet

A XIV. század kultúráját eleve nítik fel az egylet tagjai, azon be lül 
is elsősorban korhű lo vagi fegyverzet és ruházat készítésével, hasz
nálatával, valamint a korabeli táncok elsajátításával foglalkoznak. 
Foglalkozásokat kedden 19.00–21.00, szombaton 13.00–18.00 tar
tanak a Művelődési Házban. Az egylet vezetője: Horváth Sándor 
Corneille kapitány.

Mindenkit szeretettel várunk! Valamennyi érdeklődési körre, 
tanfolyamra még lehet jelentkezni! Jelentkezés és bővebb informá
ció: Művelődési Házban Kissné Vass Rozáliánál, tel.: 52/788614; 
0620/2516987 vagy személyesen a foglalkozásokon.

Ebesi Művelődési Ház 
4211 Ebes, Kossuth u. 32–34. 

tel.: 52/788-614

bóbita 
Meseszínház-

bérlet
Meseszínház bérlet sorozat 

óvodásoknak és kisiskolásoknak 
előadási napokon 14.30 órai kez
dettel. 

Következő előadás: 2008. feb
ruár 19., Écsi Gyöngyi:

A hétszínű búzaszem

Interaktív népmese, gyere
kekkel közös népi hangszeres 
feldolgozásban. Az előadásra 
érvényesek a meseszínház bér
letek és jegyek is válthatóak 300 
Ftos áron. Mindenkit szeretet
tel várunk!

Foltvarró 
szakkör

Az Ebesi Művelődési ház 
foltvarró szakkört indít ked
di napokon 16.30–18.30 óra 
között. Várunk minden ked
ves érdeklődőt, aki szívesen 
elsajátítaná, vagy szeretné 
jobban megismerni a folt
varrás csodálatos világát.

Részvételi díj: 500 Ft /alka
lom, amely magában foglalja 
az anyagköltséget. Szakkör
vezető: Rózsa Ist vánné folt
varrás készítő. Jelentkezés 
és bővebb fel világosítás: 
Kissné Vass Ro zália, a Műve
lődési Ház vezetőjénél tel.: 
20/2516987; 788614

Mindenkit szeretettel 
várunk!

Civil farsang meghívó
Szeretettel várunk minden olyan szórakoz
ni vágyót, aki szívesen farsangozik együtt az 
ebesi civil szervezetekkel az Ebesi Vendégvá
rók Egyesülete szervezésében. Időpont: 2008. 
február 16. Helyszín: Művelődési Ház, Ebes. 
Ebesi rettenetessel, fülefarka disznótoros 
pörkölttel, tombolával, büfével, meglepetés
sel várjuk kedves vendégeinket.

A jó hangulatról az Esztári Duó és Borsi Rózsa nóta
énekes gondoskodik.
Bálra a belépőjegy: 2000 Ft/fő, gyermekeknek 50%os 
kedvezmény. Juliannáknak és Zsuzsannáknak meg
lepetés, jelmezben érkezőknek ajándék!

Jöjjön, búcsúztassuk együtt a telet!
Jegyek elővételben válthatóak: Tóthné Pincés Évánál, az 
Ebesi Vendégvárók Egyesület elnökénél, Ebes, Rózsa u. 
1/A, tel.: 52/366548, 0630/2948794 és az Ebesi Alap
szolgáltatási Központban, Kossuth u. 32–34, Kissné 
Vass Rozáliánál a Művelődési Ház vezetőjénél, Kossuth 
u. 32–34., tel.: 52/788614, 0620/2516987

Program
10.00–16.00:  Húzzuk meg a malac fülét… Disz

nótoros vigadalom. Hurka, friss 
tepertő kóstolás, forralt borral. 
Farsangi arcfestés gyerekeknek

18.00–19.00: Báli vendégfogadás

19.00  Farsangi nyitótánc. Civil szervezetek 
produkciói. Jelmezes bemutatkozás

20.00  Vacsora. Vegyes pörkölt vendég
váró módra. Farsangi fánk

21.00tól hajnalig:  Bál. Esztári Duó. Névnaposok 
kö szön tése. Nótázzunk együtt Bor
si Rózsával

Várjuk szeretettel: az Ebesi Vendégvárók Egyesülete
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Akik a kereskedelmi televí ziók 
mellett a közszolgálati televízió 
közérdekű közleményeire is figyel
nek, láthatják, hogy milyen gali
bát tud okozni egy kivilágítatlan 
kerékpáros, vagy egy láthatósági 
mellény nélkül közlekedő gyalo
gos. Nem is olyan régen vettem 
részt egy közlekedési fórumon, 
ahol dr. Bíró Gyula közlekedés
rendészeti szakértő néhány meg
lepő adatot tárt a hallgatósága elé. 
2007ben egy kisebb falu lakos
sága vesztette életét közlekedé
si balesetben és egy kisebb város 
lakossága sérült meg azonos, vagy 
közel azonos közlekedési körülmé
nyek között. Az esetek elemzése 
során a szakértők azt a következ
tetést vonták le, hogy nagyon sok 
közlekedési baleset elkerülhető 
lett volna, hogy ha mi járműve
zetők be tar tot tuk volna a KRESZ 
idevo nat ko zó szabályait. Nagyon 
sok eset ben a baleset okai között 
ta lálják a gyorshajtást, az ittas 
ve zetést és az előzés apavető sza
bályainak a megsértését. Sajnos 
számos esetben a kerékpárosok és 
a gyalogosok az okozói a balese
teknek, de érthető okokból ők az 
elszenvedői ezeknek a nemkívána
tos eseményeknek. Mint ahogyan 
a gépjárműve ze tők KRESZ tudá
sa is megszür kül az évek során és 
marad a rutin és a megszokás, úgy 
a kerékpáro sok és a gyalogos ese
tében is tetten érhetők a közleke
dési sza bályok hiányos ismerete, 
és ez által ma gu kat és a közleke
dés többi részt vevőit is veszély

be so dorhatják. A kora reggeli és 
a késő esti órákban a községünk
ben közle ke dők tapasztalhatják, 
hogy a ke rékpárosok 99%a nincs 
kivilágítva, s ez a szabályszegés a 
kellemetlen téli közlekedési viszo
nyok miatt nagyon sok veszélyt 
rejt ma gában. Megérne egy elem
zést annak a sajnálatos ténynek a 
vizsgálata is, hogy a gépkocsijából 
kiszálló, valamivel korábban egy 
kivilágítatlan kerékpáros hatá
sára öklét rázó, és imát mormo
ló vezető miért pattan fel maga 
is egy olyan drótszamár nyergé
be, amelyen a vázon, a pedálo
kon és a kerekeken kívül semmi 
sem emlékeztet egy szabályosan 
felszerelt kerékpárra. Szóval van 
mit tennünk ezen a téren is, ezért 
azzal a kéréssel fordulok a kerék
párral közlekedőkhöz, hogy saját 
maguk és a közlekedés más rész
vevői érdekében a járműveiket sze
reljék fel az időjárástól függetlenül 
működő világító berendezéssel, és 
a látási viszonyok függvényében 
kapcsolják is be azokat.

Legyen mindig látható! Ebesi Művelődési Ház, 2008. február–május

Mézengúz mozibérlete
Ifjúsági bérletsorozat óvodásoknak csütörtöki és pénteki napo

kon 10 órai kezdettel. A bérlet 6+1 film megtekintésére jogosít fel, 
1500 Ftba kerül, amely magában foglal egy szenzációs ajándékfil
met, ezzel jutalmazzuk bérleteseinket.

1. Február 29. Mézengúz – amerikai animációs film
2. Március 13. Alvin és a Mókusok  – amerikai családi film
3. Március 28.  Macskafogó 2. – A sátán macskája – magyar 

animációs film
4. Április 11. Bűbáj – amerikai családi film
5. Április 25.  Vigyázz, kész, szörf – amerikai animációs film
6. Május 9.  Asterix az Olimpián – spanyol–német–francia 

kalandfilm
Ajándékfilm!
7. Május 22.  Bűvös körhinta – francia animációs film

Amennyiben az óvoda csak egyegy filmet szeretne megnézni, úgy 
a fentiekkel arányos kedvezmény – teltházas vetítés esetén – is meg
illeti. A bérlet a Művelődési Ház irodájában és az óvodában is meg
vásárolható február 12ig.

Mézengúz mozibérlet
Ifjúsági bérletsorozat kisiskolásoknak csütörtöki és pénteki napo

kon 14 órai kezdettel.

1. Február 29. Mézengúz – amerikai animációs film
2. Március 13. Alvin és a Mókusok  – amerikai családi film
3. Március 28.  Macskafogó 2. – A sátán macskája – magyar 

animációs film
4. Április 11. Bűbáj – amerikai családi film
5. Április 25.  Vigyázz, kész, szörf – amerikai animációs film
6. Május 9.  Asterix az Olimpián – spanyol–német–francia 

kalandfilm
Ajándékfilm!
7. Május 22.  Bűvös körhinta – francia animációs film

Csillagpor mozibérlet
Ifjúsági bérletsorozat felsőtagozatosoknak csütörtöki és pénteki 

napokon 16.30 órai kezdettel.

1. Február 29.  Beowulf – legendák lovagja – amerikai animá
ciós film

2. Március 13. Csillagpor – angol–amerikai kalandfilm
3. Március 28.  Macskafogó 2. – A sátán macskája – magyar 

animációs film
4. Április 11. Az arany iránytű – amerikai fantasy
5. Április 25. Híd Terabithia földjére – amerikai fantasy
6. Május 9.  Asterix az Olimpián – spanyol–német–francia 

kalandfilm
Ajándékfilm!
7. Május 22.  A nemzet aranya – Titkok könyve – amerikai 

kalandfilm

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! A mozi 180 férőhelyes. Ameny
nyiben az iskola csak egyegy filmet szeretne megnézni, úgy a fenti
ekkel arányos kedvezmény – teltházas vetítés esetén – is megilleti. 
A bérlet a Művelődési Ház irodájában és az iskolában is megvásárol
ható február 12ig. A bérleten kívül, előzetes egyeztetéssel lehető
séget kínálunk egyegy film egyedi, csoportos megtekintésére is. A 
jegyárak 300 Ft/fő/előadás. További információk és megrendelések: 
Kissné Vass Rozália Művelődési Ház vezetőnél, telefon:  52/788614; 
0620/2516987. Kellemes szórakozást kívánunk!

EBESI HÍRLAP
Ebes község önkormányzata időszaki lapja.

Felelős szerkesztő, kiadó: Ró zsa hegyiné 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: Genica Kft.
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sakkórák Ebesen
A sakkjáték talán a legrégeb

bi játékok közzé tartozik. Másfél 
évezredes hagyománya szinte a 
világ minden kultúrájában nyomot 
hagyott. A mai napra egy ne mes, 
békés, mégis kemény sport tá fej
lődött. Az elme, a ki tar tás és az 
akarat sportjává. E hagyományok, 
és a játék szeretete ösztönzött 
arra, hogy Ebesen népszerűsíte
ni kezdjem a sakkjátékot. Tavaly 
szeptemberben végül minden fel
tétel adottá vált, a kultúrház befo
gadta Ebes sakkszeretőit. Attól a 
naptól kezdve minden héten, pén
teki alkalommal kicsik és nagyok 
ülnek a pe pita táblák elé, hogy 
tudásukat gyarapítva, elmélyülje
nek e játék szépségeiben. Bizakod
va jelentem ki, hogy a kezdeti láz 
nem csillapodott. Sőt egyre töb
ben térnek be hozzánk, és csatla
koznak baráti körünkhöz.

Az Ebesi Sakkkör igyekszik jó 
kapcsolatot ápolni a HajdúBi
har Megyei Sakkszövetséggel és a 
környező települések sakkszak
osztályaival. E kapcsolatok gyü
mölcse lehet, hogy talán jövőre 
csatlakozhatunk a megyei sakk
csapat bajnoksághoz. Mindeh
hez jó felkészülést nyújtanak az 
idei év versenyei, ahová re mélem, 
minél több társam elkísér. A tava
lyi év záró momentumaként – egy 
kicsit a jövőre tekintve – megren
dezésre került az első házi verseny. 
A szép számú mezőny gyermek 
és felnőtt korcsoportban mér
hette össze tudását. A hét fordu
lós, svájci rendszerben zajló rapid 
(gyorsított) partik izgalmas küz
delmet hoztak. A gyerekek között 
Lukács András toronymagasan, 
maximális pontszámmal végzett 
az élen. A felnőttek küzdelme 
ennél jóval kiegyenlítettebb volt. 
Az első há rom helyezett azonos 
 pontot szerzett, és más helyezések 
között is csak a Buchholz számítás 
döntött. Kellemes nap volt ez!  Azt 
hiszem, hogy minden játékos jó 
érzésekkel, és szép emlékkel indult 
haza. Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani, Szabó Zsoltnak a Haj
dúBihar Megyei Sakkszövetség 
főtitkárának és a Püspökladányi 
sakkegyesületnek a bátorításért, 
támogatásért. Köszönet Kissné 
Vass Rozáliának, a Művelődési 
Ház vezetőjének, hogy az ebesi 
sakkélet kezdetét vehette. Tovább
ra is szeretettel várunk minden 
érdeklődőt, sportbarátot.  

A verseny végeredménye: gyerekek: Luk-
ács András 7,0 p, Tokai Ramóna 5,0 p, Kis Artúr 
3,5p Kis Bence 3,5 p, Bernáth Gergely 2,0 p, 
Misák László 0,5 p. Felnőttek: 1. Szabó Gyu-
la 5,0 p, 2. Heidum György 5,0 p, 3. Mészáros 
József 5,0 p, 4. Tóth Sándor 4,5 p, 5. Németh 
Ferenc 4,5 p, 6. Lu kács Miklós 4,0 p, 7. Tokai 
István 4,0 p, 8. Nagy Imre 3,0 p, 9. Nádházi 
László 3,0 p, 10. Kasza Zoltán 2,0 p, 11. Tokai 
Kristóf 1,0 p, 12. Nagy Zoltán 1,0 p.

Kovács József

Az elmúlt év tavaszán veszély
be került az Ebesi KSEben a baj
nokság megyei I. osztályban való 
folytatása. A gondot, mint oly sok
szor most is a pénz jelentette.  Az 
egyesület vezetői megmozgattak 
mindent azért, hogy ez ne követ
kezzen be. A nyár fo lyamán meg
keresték a vállalkozókat szpon zori 
támogatásokat remélve a bajnok
ság folytatásához. Az akció sike
resnek bizonyult, az egyesület a 
bajnokságot folytatni tudta és az 
évet pozitív pénzügyi mérleggel 
zárta, a 2007/2008as szezon őszi 
idényét pedig a 9. helyen fejezte 
be. A 2007es számos változást 
ered ményezett az egyesület éle
tében. Nagy Sándor nem vállalta 
tovább az edzői feladatokat, helyét 
Mészáros Tamás vette át. A 2006 
novemberében még kiesésre álló 
csapat az előző bajnokságot végül 
a 9. helyen zárta. 

Mészáros Tamást kérdeztem, 
hogy milyen változásokat hozott 
a vezető váltás a csapat munká
jában?

– Amikor átvettem a csapatot a 
14. helyen állt, egy nagyon komoly 
alapozás után, sikerült felzárkózni 
a 9. helyre. Ekkor kezdtük az ifj ú
sági csapatot is kézbe  venni, akik 
most a csapat gerincét alkotják.

A 2007/2008as tavaszi fordu
lóra januárban kezdtük el felké
szülést. A csapat összeállításában 
változás történt, mivel 2 ember 
nem akarta Ebesen folytatni a 
pályafutását, 1 fő pedig átigazolt 
másik csapatba, 1 fő pedig vissza
vonult. Mivel elég rövid idő állt a 
rendelkezésünkre, így kénytele
nek voltunk más településekről 
átigazolást eszközölnünk, mivel 
az ifi csapatból páran nem érez
ték még eléggé érettnek a felnőtt 
csapatba való játékot. Más tele
pülésen lévő csapatban más a 
követelmény, nagyobb a fegye
lem, kötelező az edzéseken részt 
venni. Mi elsősorban a helyi fiata
lokra támaszkodtunk, s ezután is 
ők szerepelnek első helyen abból 
a szempontból, hogy ők alkossák 
a csapat gerincét. De azt szeret
nénk kihangsúlyozni, hogy a játé
kosok nem kapnak egy fillért sem 
a játékukért, sem a helyi játéko
sok, sem a más településről átiga
zolt játékosok.

A felkészülés során heti 4 alka
lommal van edzés:  kedd–pén
tek futás, szerdán Katona Erika 
tart egy tornaedzést, szombaton 
pedig csak a játéké a főszerep. 
Feb ruártól márciusig hét edző
mérkőzés van betervezve, a baj
nokság március 9én kezdődik.

Itt kell megemlítenünk, hogy 
néhány helyi lakos támogatásá

val igénybe tudjuk venni a Kere
kes Kft. füves pályáját is. 

Célkitűzésünk, hogy a jelenlegi 
helyezéseket mindenféleképpen 
szeretnénk megtartani.

Nagyon sok újítást vezettünk 
be a csapat körül, érkezett 2 új 
ember.

Teljes fegyelmet kérünk és 
várunk el a csapattól. Ennek érde
kében a személyi konzekvenciát 
is fel kell vállalni a csapat érde
kében. Felhívtuk a figyelmet, és 
erőteljesen kihangsúlyoztuk a 
sportszerű életmódot, egyénen
kénti szerződéseket kötünk a lab
darugókkal. 

Elég fiatal a csapat, ezért sze
retnénk magasabb célkitűzéseket 
elérni 5 éven belül. Természete
sen, ha a körülmények és a felté
telek is adottak lesznek, jó lenne 
az NB IIIba felkerülni. 

Erre, ha a játékosok is úgy áll
nak hozzá, és  a vezetés is, megfe
lelő lesz reális esélyünk is van.

Nem csak edzőváltás történt az 
elmúlt évben, hanem megújult az 
egyesület vezetősége is. Kik az új 
tagok, hogyan zárta az egyesület 
a 2007. évet kérdeztem Kelemen 
Tamás egyesületi elnöktől?

 Kunkli Imre nem vállalta to vább 
az elnökségi felada tokat ezért Holb 
Péter és Lőrincz Csaba személyé
ben új vezetőségi ta gok kerültek az 
egyesületbe. 2007ben az egyesü
let bevétele 4 562 900 Ft, melyből 
2 600 000 Ft önkormányzati támo
gatás, kiadása pedig 4 261 000 Ft 
volt. Nagyobb tá mogatást kap
tunk a Kerekes Kft.től. Az egye
sületnek kell a ren delkezésére álló 
pénzeszközökből a sportház rezsi 
költségeit, a versenyeztetés, utaz
tatás, mosatás, bírói díjak, pálya
karbantartás kiadásait fedezni. A 
kép vi selőtestület január 23án 
meg tartott ülésén az önkormány
zat tárgyalta és elfogadta beszámo
lónkat a 2007. évi támogatásról A 
sportbál bevételéből melegítőket, 
egy ebesi vállalkozó adományából 
pedig mezeket és sportfelszerelé
seket vásárolt a csapat.  tájékoz
tatott Kelemen Tamás egyesületi 
elnök. 

Az egyesület most már hon
lappal is rendelkezik, melyet 
Holb Péter folyamatosan frissít. 
Mint az egyesület vezetőségi tag
ját arról kérdeztem, hogy milyen 
tervek várnak még megvalósítás
ra. Mivel községi sportegyesület 
a neve és nem futball klub kíván
nake máshol másképp is részt 
venni az ebesi sportéletben? 

Az új vezetőség műkö dése 
változást hozott az egyesület 
mű köd tetésében. Új elvárások a 
játékosok és a pénzügyi elszámo
lás felé: szigorúbb pénzügyi elszá
molás, takarékosabb gazdálkodás, 
szponzor keresés, az első sikeres 
foci bál megrendezése.

Az egyesület a 2008as évben 
szeretne részt venni a május else
jei és augusztus 20i focikupa 
megszervezésében és lebonyolí
tásában. Szeretnénk minél több 
sport rendezvény szervezésében 
feladatot vállalni. 

Szabadidejét és anyagi lehető
ségeit feláldozva Tokai István 
tart házi bajnokságot hétvégen
ként a fiataloknak. Nagyon szer
vezetten, nagyon jól teszi a dolgát. 
Példaértékű a munkája, amit a fia
talok között végez. Az egyesü
letnek is van olyan játékosa, aki 
nála nevelkedett fel. Az egyesü
let megpróbálja a lehetőségekhez 
képest támogatni őket. Nagyon 
jó lenne, ha meg tudnánk olda
ni, hogy elvállalja a serdülőcsa
pat edzői feladatait, s egyébként 
is neki köszönhetjük, hogy ez a 
három futballista idejött az egye
sületbe hozzánk játszani. 

A www.ebesikse.gportal.hu 
ol dalon elérhető az egyesület 
hon lapja, amit folyamatosan fris
sítek. Megtalálható rajta az eddigi 
meccsek eredményei és bajnok
ság mérkőzéseinek időpontja és 
számos hasznos információ. 

Igazán sikeres munkát és ered
ményeket akkor lehet elérni, ha 
vannak reális, elérhető célok, 
melyekért küzdünk. Az Ebesi 
Köz ségi Sportegyesület most ilyen 
célokat tűzött maga elé, re méljük 
sikerül elérni. Jó munkát!

R. Juhász Éva

Célok és tervek az Ebesi Községi 
sportegyesületben


