
Október 13-án a Községháza 
tanácstermében megalakult az új 
képviselő-testület. A résztvevőket 
Magyar János megválasztott ön-
kormányzati képviselő, az új tes-
tület korelnöke köszöntötte. Meg-
állapította, hogy a testület hatá-
rozatképes, majd a jegyzőkönyv-
hitelesítők megválasztása és a 

napirend elfogadása után felkérte 
Balogh Bélát, a helyi választási 
bizottság elnökét, hogy tartsa meg 
tájékoztatóját az önkormányzati 
választás eredményéről. A válasz-
tási bizottság elnöke – egyebek 
mellett – elmondta, hogy a tör-
vénynek megfelelően, szabályo-
san zajlott a választás, rendkívüli 

esemény nem történt. A bizott-
ság elnöke ezt követően átadta a 
megbízólevelet a megválasztott 
polgármesternek, Szabóné Kar-
sai Máriának. A továbbiakban, 
mivel a választást követően két 
megválasztott képviselő – dr. 
Szerze Péter és Heidumné Szar-

ka Veronika képviselői mandá-
tumáról lemondott – a következő 
önkormányzati képviselők ve-
hették át megbízólevelüket: Sós 
Barnabás, dr. Kovács Brigitta, 
Magyar János, Bíró Sándorné, 
Józsa Emma és Mezei László. 

Ebes község új polgármeste-
re – Szabóné Karsai Mária 
– amint azt nagyon sokan 
tudják, 31 éve él Ebesen és 
16 éve dolgozik a polgár-
mesteri hivatalban. Közgaz-
dasági szakközépiskolában 
érettségizett, majd a Mis-
kolci Egyetemen üzemgaz-
dász diplomát, a Debreceni 
Egyetemen pedig igazgatás-
szervező diplomát szerzett. 
Angol nyelvvizsgával, köz-
igazgatási alap- és szakvizs-
gával, valamint anyakönyvi 
szakvizsgával is rendelke-
zik. 2007. szeptember–2010. 
március közötti időszakban 
megbízott jegyzőként irányí-
totta a hivatal munkáját. 

– Polgármester asszony az 
elmúlt években előző munka-

köreiben, ügyintézőként, ké-
sőbb jegyzőként igen sokszor 
tájékoztatta a lakosságot az 
Ebesi Hírlap hasábjain köz-
ügyekben. A 2010. október 3-i 

önkormányzati választáson az 
ebesi választók bizalmából a 
közügyek első számú felelőse 
lett Ebesen. Kérjük, tájékoz-
tassa az olvasókat az új ön-

kormányzat előtt álló legfon-
tosabb feladatokról, célkitűzé-
sekről.

– Először is köszönöm az 
ebesi választóknak a szemé-
lyemre adott szavazatokat. 
Pol gár mesterré választásom-
mal megkaptam a lehetőséget, 
hogy a programomban kitűzött 
célokat közös erővel megvaló-
síthassuk. Jelenleg, legfonto-
sabb feladatnak a folyamatban 
lévő beruházások lebonyolítá-
sát, a fejlesztésekhez szüksé-
ges önerő biztosítását tartom. 

– Ismereteink szerint az 
utóbbi másfél évtizedben nem 
volt könnyű a közigazgatásban 
dolgozók élete sem, és feltehe-
tően ezután is „keményen állni 
kell a vártán”. Tapasztalata 
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A megbízólevelek átvétele után 

a megválasztott önkormányzati 
képviselők, majd a polgármester 
eskütétele után a helyi választási 
bizottság elnöke gratulált az új 
képviselő-testületnek, azt kérve, 
hogy a testület tagjai a négy éves 
ciklus alatt esküjüknek megfe-
lelően dolgozva képviseljék az 
ebesi lakosokat.

Szabóné Karsai Mária 
köszöntője

A beiktatási eseményt követően 
az alakuló ülést Szabóné Karsai 
Mária polgármester asszony ve-
zette, aki köszöntőt mondott: 

„Tisztelt Képviselő-testület, 
Jegyző úr, tisztelt Vendégek! En-
gedjék meg, hogy néhány gondo-
latot megosszak Önökkel.

Először is szeretném megköszön-
ni a választásban részvevők munká-
ját. Úgy gondolom, nagyon jó mun-
kát végzett valamennyi bizottság 
és a helyi választási iroda is. Kö-
szönöm azok támogatását is, akik 
végig mellettem álltak a választást 
megelőző hónapokban, hetekben és 
segítették terveim, elképzeléseim 

megvalósítását. A megválasztott 
képviselőknek gratulálok, munká-
jukhoz jó egészséget, együttműkö-
dést és sok sikert kívánok! 

Tisztelt Jelenlévők! Nagy meg-
tiszteltetés számomra, hogy Ebes 
lakossága úgy döntött, hogy az 
elkövetkező négy évben polgár-
mesterként végezhetem a munká-
mat. Munkám során igyekszem 
hasznosítani az önkormányzás-
ban és a közigazgatásban szer-
zett eddigi tapasztalataimat és 
minden erőmmel azon leszek, 
hogy minél jobban rászolgáljak 
az Ebesiek bizalmára. Vélemé-

nyem szerint a jó önkormányzati 
vezetés alapja a nyitottság, nyil-
vánosság és a partnerség. Ennek 
szellemében nagyon fontosnak 
tartom a lakosság korrekt tájé-
koztatását, a hivatal, az intézmé-
nyek, önkormányzati cégek és a 
képviselő-testület együttműködé-
sét, annak érdekében, hogy Ebes 
egy fejlődő, egységes, összetartó 
település legyen. 

Hiszek abban, hogy közösen 
végzett munkával, tisztességgel, 
határozott, de demokratikus veze-
téssel sokat tehetünk azért, hogy 
Ebesen minden lakos jól érezze 
magát. E gondolatok mentén kérek 
minden jelenlévőt, hogy támogas-
sanak munkámban. Bizonyítsuk 
be, hogy a fiatalokból álló képvise-
lő-testülettel, demokratikus, ember 
közelibb vezetéssel nagyobb ered-
ményeket tudunk elérni!

Az SzMSz módosítása, 
alpolgármesterek választása, 

döntés a tiszteletdíjakról
A továbbiakban dr. Hajdu Mik-

lós jegyző az SZMSZ módosítá-
sára tett javaslatokat ismertette. 
Az új jogszabályok szerint a kép-
viselő-testület létszámát 11-ről 6 

tagúra kell csökkenteni. A testületi 
munka segítése céljából 2 alpol-
gármester megválasztására hang-
zott el javaslat. Az egyhangúlag 
megszavazott módosítást követő 
kihirdetési szünet és a szavazat-
számláló bizottság megválasztása 
után – titkos szavazással – a tes-
tület tagjai közül alpolgármesterré 
választotta Sós Barnabás képvise-
lőt, valamint – külső tagként – Ko-
vács Gergelyt. Az alpolgármeste-
rek Szabóné Karsai Mária polgár-
mester előtt esküt tettek. 

Ezt követően a testület – az 
érintettek részvétele nélkül – a 

polgármester illetményéről, majd 
az alpolgármesterek tiszteletdíjá-
ról döntött. Az előterjesztésben 
elhangzott, hogy a polgármes-
ter illetményét és költségtérí-
tését törvény szabályozza. Az 
előterjesztés alapján a testület 
a polgármester illetményét és a 
költségtérítésének összegét – a 
polgármester asszony kérésére 
– a szabályozás alsó határán ál-
lapította meg. Az eddigi gyakor-
lat szerint döntöttek az alpolgár-
mesterek tiszteletdíjáról és költ-
ségtérítéséről is. Sós Barnabás 
alpolgármester tiszteletdíját az 
előző ciklus alpolgármesterének 
díjtétele szerint, a külső tag al-
polgármester tiszteletdíját pedig 
csökkentett mértékben állapította 
meg a képviselő-testület. 

Az önkormányzat 
bizottságainak 
megválasztása 

Szabóné Karsai Mária polgár-
mester javaslatára az új képvise-
lő-testület tovább módosította az 
SZMSZ-t és az alábbiak szerint 
döntött az új bizottságok létreho-
zásáról:

Pénzügyi Bizottság
Képviselő-testületi tagok: dr. 

Kovács Brigitta elnök, Józsa 
Emma, Mezei László, külső ta-
gok: Kis Sándor, Balogh László.

Egészségügyi és Szociális 
Bizottság 

Képviselő-testületi tagok: Bíró 
Sándorné elnök, Magyar János, 
külső tag – Erdei Andrásné.

Mezőgazdasági-, 
Környezetvédelmi-, Turisztikai- 

Oktatási- és Sport Bizottság
Képviselő-testületi tagok: Me-

zei László elnök, Józsa Emma, 
Magyar János, külső tagok Tóvizi 
Erika, Tóthné Pincés Éva.

A bizottságok megválasztása 
után a HVB elnöke előtt a nem 
önkormányzati képviselő tagok is 
esküt tettek.

Egyéb napirendi témák

Polgármesterré választását kö-
vetően az összeférhetetlenség 
miatt Szabóné Karsai Mária nem 
töltheti be az Ebes Fejlődéséért 
Közalapítvány elnöki tisztét, 
ezért a testület Rózsahegyiné 
Juhász Évát választotta meg a 
kuratórium elnökévé. Egyhangú-
lag döntött a testület az iskolabő-
vítés szükséges önerő összegének 
módosításáról. Ezt követően dr. 
Hajdu Miklós tájékoztatta a kép-
viselőket, hogy hat hónapon belül 
felül kell vizsgálni az önkormány-
zat szervezeti és működési sza-
bályzatát, amelyhez folyamatosan 
lehet módosítási javaslatokat 
indítványozni. A jegyző felhívta 
a figyelmet arra is, hogy a testület 
megalakulástól számított 30 na-
pon belül a képviselőknek – borí-
tékba zárva – vagyonnyilatkoza-
tot kell tenniük.

Az új képviselő-testület ülé-
sének végén úgy döntött, hogy a 
tavaly őszi tapasztalatok alapján 
és költségkímélés céljából nem 
szervez a községben idén ősz-
szel lombtalanítást, így általános 
lomtalanításra továbbra is csak 
tavasszal kerül sor. 

A képviselő-testület egyetértett  
egy ebesi internetes közösségi 
portál létrehozásával, illetve egy 
önkormányzati postaláda fel-
állításával a hivatal épülete előtt. 
Mindkét formában bárki eljuttat-
hatná véleményét, ötleteit és ja-
vaslatait.

Az új képviselő-testület ünne-
pélyes megalakulásáról video-
felvétel készült az önkormányzat 
archívuma számára. 

 (B. F.)

(folytatás az 1. oldalról)

Az alpolgármesterek eskütétele

Az új képviselők eskütétele
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szerint mi a legnehezebb az 
önkormányzati munkában?

– Javaslom, hogy először ne 
a nehézségekről beszéljünk, 
hanem arról, hogy a minden-
napi élet hozta problémákat 
mennyire hozzáértő szakem-
berekkel és milyen ügyfélba-
rát gyakorlattal igyekszünk 
megoldani. Minden ügyfe-
lünknek, valamennyi hozzánk 
fordulónak a saját ügye a leg-
fontosabb. Az egyedi ügyek 
intézése során alakul ki a la-
kosság véleménye a hivatal, 
az önkormányzat munkájáról. 
Az önkormányzat munkájáról. 
Meggyőződésem szerint az 
Ebesi Polgármesteri Hivatal és 
az intézmények munkatársai jó 
színvonalon dolgoznak. Sze-
retnénk ezt megtartani a négy-
éves ciklus során, kiegészítve 
és erősítve egy nyitottabb ön-
kormányzati tevékenységgel.

– Miben nyilvánul meg az 
említett nyitottság az önkor-
mányzati munkában?

– Ez egy kétirányú folyamat, 
amelyben az első lépést ne-
künk kell megtennünk a lakos-
ság felé. Többek között azzal, 
hogy rendszeresen megtartjuk 
a település legnagyobb nyilvá-

nos fórumait, a falugyűléseket, 
melyeken megismerhetjük a 
lakosság igényeit és folyama-
tosan beszámolhatunk az ered-
ményekről. Feladatunk, hogy 
őszintén beszéljünk az eset-
leges nehézségekről is, hogy 
később közösen kereshessünk 
megoldásokat a továbblépésre. 

– Milyen gyakorisággal és 
mikor tartanának falugyűlése-
ket?

– Konkrétan erről még nem 
tárgyaltunk a testület tagjaival, 
de úgy gondolom, minden év-
ben kell tartanunk falugyűlést, 
melynek a legalkalmasabb 
időpontja a zárszámadás utáni 
március-április hónap lehetne. 
Ekkor ugyanis már konkrétan 
be tudunk számolni az előző 
évi munkáról és a megvalósí-
tandó tervekről is. Természete-
sen szükség szerint év közben 
is tarthatunk falugyűlést, ha 
egy vagy több fontos téma, 
esemény ezt indokolja.

– Az önkormányzathoz folya-
matosan érkezik információ a 
lakosok részéről. Ki és hogyan 
kezeli majd ezeket a jelzéseket?

– Miután „kifelé” meggyő-
zően megtettük az első lépést, 
lehetőséget kell adnunk min-
den ebesi lakosnak arra, hogy 
folyamatosan elmondhassa 

véleményét, javaslatait. Ehhez 
több nyilvános fórumra van 
szükség. Ezért üdvözlöm Sós 
Barnabás alpolgármester úr ja-
vaslatát egy jól működő inter-
netes fórum indítására, illetve 
a hivatal előtt egy „lakossági 
postaláda” felállítására. Meg-
vizsgáljuk a testületi ülések-
ről, illetve nagyobb nyilvános 
eseményekről a televíziós 
közvetítés lehetőségét is, ami 
elsősorban pénzkérdés. To-
vábbi nagy lehetőség a lakos-
ság tájékoztatására a minden 
ebesi háztartásba eljutó Ebesi 
Hírlap, amelyben olvasói leve-
lezési rovatot hozunk létre, le-
hetőséget adva ezáltal a lakos-
sági vélemények közzétételére. 
Tapasztalatom szerint nagyon 
sokan olvassák az újságot, és 
reményeink szerint ezzel elér-
jük, hogy megismerhető lesz 
néhány új ötlet és lakossági 
vélemény.

– Hogyan értékeli Ebes je-
lenlegi helyzetét, miként képze-
li a település jövőjét?

– Egy fejlődő település irá-
nyítását veszem át azzal az 
eltökélt szándékkal, hogy a 
folyamatban levő fejlesztések 
nem torpanhatnak meg. Fe-
lelősségteljes gazdálkodással 
biztosítanunk kell, biztosítani 

fogjuk az önerőt a fejleszté-
sekhez. Egy fiatal, lendületes, 
nagy eredményekre képes kép-
viselő-testület segíti a munká-
mat. A bennük rejlő erő megfe-
lelő szakmai felkészültséggel 
és óriási aktivitással párosul. 
Nagyon bízom bennük.

Milyen jövőt képzelek? Pol-
gármesterként törekedni fogok 
arra, hogy az ajtóm mindig 
nyitva álljon az ebesiek előtt. 
Legfontosabb célom egy de-
mokratikusabb, nyitottabb és 
emberközelibb önkormányzat 
létrehozása. Az elnyert pro-
jektek megvalósítása közben 
továbbra is körültekintően kell 
figyelnünk az újabb pályázati 
lehetőségeket. A közös mun-
kához szeretnénk elnyerni a 
vállalkozások, civil szerve-
zetek és minden ebesi lakos 
bizalmát, elérni együttműkö-
désüket, közreműködésüket. 
Azokét is, akik nem mentek el 
szavazni, vagy nem ránk adták 
le szavazataikat. A kampány-
nak vége, most már a mun-
kán a sor. Hiszek abban, hogy 
közösen végzett munkával, 
szorgalommal, demokratiku-
sabb vezetéssel sokat tehetünk 
azért, hogy Ebesen minden la-
kos jól érezze magát.

Bokor Ferenc

(folytatás az 1. oldalról)

Október 16-án szombaton 
délután zsúfolásig megtelt az 
ebesi Művelődési Ház nagy-
terme, az Idősek Világnapja 
és az Idősek Klubjának 25 
éves évfordulójára rendezett 

ünnepségen, melyet az Ebesi 
Idős Emberekért Közalapít-
vány és Ebes Község Önkor-
mányzat Idősek Klubja szer-
vezett.

Az ünnepség megnyitá-

saként az idős emberek kö-
szöntésére ismeretlen szerző 
versét Csontosné Posta Mária 
gondozónő adta elő az Idősek 
Napja címmel. A vers után, 
Szabóné Karsai Mária Polgár-

mester Asszony ünnepi beszé-
det mondott, melyben kiemel-
te az idős emberekről való 
gondoskodás fontosságát és 

Ünnepség az Idősek Világnapján
Elszaladtak az évek felettünk…

(folytatás a 4. oldalon)

„Nyitottabb önkormányzat létrehozása a célom…”
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megköszönte az Idősek Klub-
ja dolgozóinak a több éves ön-
zetlen munkáját: „A mai nap 
duplán ünnep. Ünnepeljük az 
Idősek Klubja alapításának 25 
éves évfordulóját, valamint 
kicsit megkésve, de annál na-
gyobb szeretettel köszöntöm a 
község időskorú lakosságát az 
Idősek Világnapja alkalmából. 
Az idősek világnapján álljunk 
meg egy pillanatra életünk ro-
hanó zajában és köszöntsük 
tisztelettel azokat, akik hosz-
szú élet munkáját és rengeteg 
tapasztalatát tudhatják maguk 
mögött. Élettel teli bölcsessé-
güket, szeretetüket és gondos-
kodásukat mindnyájan érez-
zük, hiszen Önök tanítottak 
és neveltek minket, fiatalokat. 
Feladatunk lehetővé tenni 
az öregkorhoz méltó életet, 
támaszt nyújtani és segíteni 
Önöket, hogy a megérdemelt 
pihenés évei örömteliek le-
gyenek.”

A nyugdíjasok tiszteletére a 
gyerekek műsora következett. 
Iskolánk első osztályos ta-
nulói verssel köszöntötték az 
idős embereket, majd a dráma 
tanszak tanulói Lázár Ervin: 
Vacskamati virágja, című jele-
netét adták elő Bálintné Bagdi 
Ibolya felkészítő pedagógus 
vezetésével.

Községünk legidősebb la-

kosait köszöntötte Szabóné 
Karsai Mária Polgármester 
Asszony, Sós Barnabás Alpol-
gármester Úr, és Bíró Sándor-
né Képviselő Asszony. Ebben 
az évben töltötte be a 90. élet-
évét Pribilinszky Sándor, Ba-
logh Józsefné Erzsike néni 91 
éves, Nagy Jánosné Mariska 
néni pedig 92 éves. Ezúton is 
még egyszer kívánunk nekik 
és minden ebesi nyugdíjasnak 
nagyon jó egészséget, boldog-
ságot és sok örömöt a minden-
napokban.

Az ünnepség az Idősek 
Klubja tagjainak és dolgozó-
inak előadásával folytatódott. 
Először Gál Antalné Ilonka 
néni, Zsíros-Simon Mária: Az 
idő és én című versét mond-
ta el, Nagy Gyuláné Juliska 
néni, Benedek Elek: A kutya 

meg a nyúl című meséjét adta 
elő, majd nótacsokorral szó-
rakoztattuk a közönséget. Az 
előadásra nagy izgalommal és 
szeretettel készültünk, az el-
múlt két hét alatt naponta pró-
báltunk. A lelkesedés töretlen 
volt a fellépők részéről, meg is 
lett az eredménye, mert nagy 
tapsot kaptunk a közönségtől, 
akik velünk együtt énekeltek. 

Az ünnepség igazi fénypont-
ja Karcagi Nagy Zoltán nóta-
énekes és a táncosok előadása 
volt. Az előadó most lépett fel 
először Ebesen, de valószínű-
leg nem utoljára, mivel mű-
sorával nagy sikert aratott. Az 
előadóval közösen együtt nótá-
zott a közönség, a táncosok, pe-
dig megtáncoltatták a nézőket 
is, akiket nem kellett kétszer 
kérni egy kis csárdásozásra.

Az idősek köszöntésére 
szervezett ünnepségen az igazi 
jókedv, öröm, jó hangulat volt 
a jellemző. Meglepetésként 
Emléklapot kaptak ajándékba 
a jelenlévők Ebes Község Ön-
kormányzata nevében, amely 
az Idősek Klubja 25 éves ala-
pításának alkalmából készült. 
Az ünnepség végén az Idősek 
Klubjában szerény megven-
dégeléssel kedveskedtünk a 
megjelenteknek. Megköszö-
nöm a szervezésben résztve-
vők lelkes munkáját, az ebesi 
lakosoknak pedig, hogy ilyen 
sokan (kb. 130 fő) megtisztel-
ték az ünnepségünket.

* * * 

Az Idősek klubjában 2010. 
november 11-én, csütörtökön 
délután 13 órától újra indítjuk 
a ma gyar nóta kedvelők klub-
ját! Kiegészítve a tevékeny-
séget, várunk minden érdek-
lődőt, aki szívesen töltené el 
idejét jó társaságban, és nóta-
hallgatás közben, vagy utána, 
szívesen kártyázna, kézimun-
kázna, de aki csak egy kicsit 
beszélgetni szeretne, mert so-
kat van egyedül, azt is szíve-
sen várjuk, egészen 17 óráig!   

Erdei Andrásné
az Ebesi Idős Emberekért 

Közalapítvány elnöke,
intézményvezető

(folytatás a 3. oldalról)

Négy Hajdú-Bihar megyei 
óvoda jutott hozzá festékhez 
a nyári felújítási időszakban 
a Platinum Kid Jótékonysági 
Programon keresztül, köztük 
az ebesi Benedek Elek Óvoda.

Csaknem 9000 kisgyerme-
ket érint országszerte az a jó-
tékonysági program, amelynek 
keretében magyar fal- és kerí-
tésfestékekre lehetett pályázni 
óvodáknak idén tavasszal. A 
bócsai Poli-Farbe festékgyár 
által meghirdetett program 
keretében összesen több mint 
száz óvoda pályázott sikere-
sen, köztük tizenhárom Bács-
Kiskun megyei intézmény. A 
támogatásnak köszönhetően 

megszépültek az ebesi Bene-
dek Elek Óvoda falai is a fel-
újítási időszakban. A Platinum 
Kid szobafesték ezüstöt is tar-
talmaz, így megakadályozza, 
hogy a falakon elszaporodja-
nak a baktériumok és gombák, 
ráadásul oldószer- és szagmen-
tes, illetve könnyen lemosható 
falakat eredményez, ezáltal 
tökéletesen alkalmas az óvo-
dák szépítésére és az egészség 
megóvására. Az óvodában 156 
kisgyermeket vesz most körül 
tiszta, biztonságos környezet 
hála a Poli-Farbe Kft. adomá-
nyának.

Érintett óvodák a megyé-
ben: Hajdúnánási Óvoda 8. 

sz. óvoda, Halmozottan Sé-
rült Gyermekekért Közhasznú 
Alalpítvány – Hajdúdorog, 

Benedek Elek Óvoda – Ebes 
Debreceni Egyetem Gyakorló 
Óvodája – Hajdúböszörmény.

Ezüstös festékhez jutott – pályázattal – az óvoda
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Köszönőlevél
Kedves Barátaim!
Köszönöm szépen a rám leadott szavazatokat! Gondos 
megfontolás után döntöttem a visszalépés mellett. Egy 
képviselő testületben az élet minden területét képviselnie 
kell valakinek, ezért úgy gondoltam nincs szükség ott – 
velem együtt – három egészségügyi dolgozóra. Szerettem 
volna megadni a lehetőséget más irányultságú jelöltek ér-
vényesüléséhez, a testület hatékonyabb működése érdeké-
ben.
Mindnyájuknak jó munkát kívánok!

Heidumné Szarka Veronika
 védőnő.

„Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá.”
Fekete István

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt és Szeretteit az Ebesi Közteme-
tőben 2010. november 1-jén, hétfőn 11 órakor tartandó csen-
des, kegyeleti, halottak napi megemlékezésre! Várjuk a mél-
tósággal emlékezni kívánó hozzátartozókat, érdeklődőket!

Ebesi Községgondnokság Kft.

Vízóracsere igazolása
Kérem azon lakosokat, akik rá vannak kötve a szennyvíz-
csatornára, hogy amennyiben ingatlanukon vízóracsere 
történik, a vízóra cseréről szóló igazolást, a régi vízóra 
záró, valamint az új vízóra kezdő állásával legyenek szíve-
sek a Községgondnokság Kft. irodájába (Rákóczi u. 12.) 
behozni, hogy az adatokat felrögzítsük és a szennyvízdíj 
számlát ez alapján tudjuk kiállítani. Köszönettel:

 Guevara Eszter ügyvezető
Ebesi Községgondnokság Kft.

Temetői buszjáratok november 1-jén
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2010. november 1-jén 
Ebes Község Önkormányzata autóbusz járatot indít Ebes, Köz-
ségháza (Gyógyszertár) indulási helyről a Debreceni Közteme-
tőbe és a Hajdúszoboszlói Temetőbe. 

Az autóbuszok indulási ideje:

Debrecenbe közlekedő autóbuszok: 

Ebes, Községháza (Gyógyszertár) előtti megállóból a Debreceni 
Köztemető Főkapujáig: 800 óra, 900 óra, 1200 óra, 1400 óra.

Debreceni Köztemető Főkapujától Ebes, Községháza (Gyógy-
szertár) megállóig: 1000 óra, 1100 óra, 1300 óra, 1630 óra.

Hajdúszoboszlóra közlekedő autóbuszok: 

Ebes, Községháza (Gyógyszertár) előtti megállóból a Hajdúszo-
boszlói Temető kapujáig: 1200 óra. 

Hajdúszoboszlói Temetőtől Ebes, Községháza (Gyógyszertár) 
megállóig: 1500 óra.

Az autóbusz járatok igénybevétele ingyenes.

Polgármesteri Hivatal

Felhívás
Tisztelt Ebesi Lakosok!

A tavaszi árvizek után újabb katasztrófával kell szem-
benéznie az országnak. Az ajkai vörös iszap tározó gát-
jának szakadása azonban minden tekintetben nagyobb 
károkat okozott. Tönkrement szennyező iszappal el-
öntött lakások, szennyezett földek, és ami legnagyobb 
tragédia eddig 9 ember életét vesztette.

Kolontáron és Devecseren az élet újraindítása na-
gyon nehéz lesz, házakat kellett lerombolni, az embe-
rek értékei, ingóságai odavesztek.

Kérném a lakosságot, hogy fogjunk össze és segít-
sünk a vörös iszap károsultjain!

Ennek érdekében gyűjtést szervezünk. 
Várjuk és kérjük a lakosságtól, hogy aki tud lehetősé-

geihez mérten, segítsen.
Várjuk a feleslegessé vált bútorokat, használati tár-

gyakat, ruhaneműt, tisztítószereket, tartós élelmiszert. 
Az adományok gyűjtésének helye és ideje: 

Idősek Klubja 4211 Ebes, Kossuth u. 34. 
2010. október 25-29. 08-18 óráig

Aki pénzadománnyal szeretne segíteni az a következő 
számlaszámra fizetheti be a felajánlott összeget. A ma-
gyar kormány által a vörösiszap tragédia áldozatainak 
javára, a helyreállításra létrehozott bankszámlaszám:

11794022-22222222
A legegyszerűbben hívható 1749 segélyszám híváson-
ként 200 Ft támogatást jelent. A T-Mobile, Telenor, Vo-
dafone, illetve Invitel, T-Home és a UPC hálózatából is 
egyaránt lehet hívni a 1749 segélyszámot.

Másik szám a 1752 nemzeti segélyvonal, amelyik a 
30-as és vezetékes hálózatból is hívható, így híváson-
ként 250 Ft támogatás adható.

Bízva a lakosság segítő szándékában, tisztelettel és 
köszönettel:

Szabóné Karsai Mária
polgármester
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Almáskertben jártunk
Mosolygós, érett almáktól roskadozó gyümölcsfák között sé-

tálhattunk 2010. október 06-án a Derecskei almáskertben. Ezen a 
szép, napsütéses őszi délelőttön óvodánk népes gyermekserege – a 
felnőttekkel együtt – autóbusszal kelt útra, hogy láthassa, hogyan 
szüretelik, szállítják, tárolják, óvják a jégesőtől a gyümölcstermést. 
Az almaszedést mi is kipróbáltuk és meg is kóstolhattuk az almát, 
amit szedtünk. A hazafelé úton hátizsákunkat az ajándékba kapott 
szép nagy alma, szempilláinkat pedig a kellemes fáradtság nehezí-
tette. Izgalmas, tanulságos délelőtt volt! 

Truczkainé Kovács Edit
óvodapedagógus

Óvodásainknak 2010.októ-
ber 4-én, az Állatok Világnapja 
alkalmából igen kellemes és 
látványos élményekben lehe-
tett részük.

Ezen a napon ifj. Kiss Mi-
hály és édesapja szívesen tettek 
eleget felkérésünknek és lovas 
kocsival mindent csoportot 
megkocsikáztattak. A kocsi-
kázások után még egy megle-
petést is tartogattak számunk-
ra. Gyönyörű csikós ruhában 

lovasbemutatót láthattunk az 
óvoda udvarán, majd egy kis 
lovagoltatásra is jutott idő.

Köszönjük nekik a felejthe-
tetlen  és  színpompás élményt.

Még ennek a napnak a dél-
utánján az óvoda előtti betonos 
részen és a bejárat előtt meg-
csodálhatták és meg is simo-
gathatták óvodásaink egymás 
kedvenc kis állatait. Láthat-
tunk kiscicákat, kiskutyákat, 
fürjeket, hörcsögöket, tengeri-

malacokat, levelibékákat, csi-
gákat és pónilovat kiskocsival.
Köszönjük e nap minden részt-
vevőjének, hogy hozzájárultak 

az élményekben bővelkedő 
programok megvalósulásához.

Nagy Sándorné
„ZÖLD”  munkaközösség vezető

Október 4 – Állatok Világnapja

Állatsímogató

Szekerezés

Lovasbemutató

ÜGYELETI BEOSZTÁS A DERECSKEI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI KERÜLET HAJDÚSZOBOSZLÓI TERÜLETÉN
2010. október 30. – 2010. november 07-ig  

Ellátás módja Időpont Állatorvos neve Telephelye Tel. sz. Mobilszám

Hatósági ügyelet Okt.-November 
30.-.31.-01. DR. NYÍRI SÁNDOR Derecske, Malom u. 2. 54/ 410- 252 06-70-376-1148

Szolgáltatást ellátó DR. SASS GERGŐ Hszoboszló, Attila u. 23. 06-70-708-5352

Hatósági ügyelet November 06.-
07. DR. ILKU MIKLÓS Sáránd, Bagosi u. 44. 374-012 06-70-376-1149

Szolgáltatást ellátó DR. KÁLMÁN ATTILA H-szoboszló, Erkel F u. 79. 06-30-9-250-391

HÉTVÉGI RENDELŐI ÜGYELET:

DR. SASS IMRE, 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ, ATTILA U. 23. 06-30-239-7885

DR. JUHÁSZ PÉTER 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ, KINIZSI U. 28. 06-30-240-7085

Dr. Vágó László kerületi főállatorvos



EBESI HÍRLAP • 2010. október (2) 7

Benedek Elek születésnapjához 
közel egyhetes programsorozattal 
emlékeztünk meg a magyar gyer-
mekirodalom egyik legkiválóbb 
alkotójáról.                  

A szokásostól kicsit később, 
október 11. és október 15. között 
rendeztük meg a népmese hetét a 
községi könyvtár és a művelődé-
si ház szervezésében. A program 
népszerűségét jelzi egyrészt, hogy 
a népmese hete országosan kike-
rekedett a népmese hónapjává, 
valamint a programokra látogató 
gyerekek növekvő száma. Ebesen 
a népmese hete rendezvénysorozat 
több mint 10 programját összesen 
984 óvodás és iskolás gyermek lá-
togatta.

Az óvodások és iskolások já-
tékos mesefoglalkozásokon is-
merhették meg a mesék titkait, 

de ezek mellett Reschofsky Gyuri 
zenés – verses gyermek koncert-
jén és Kóka Rozália bukovinai 
székely származású mesemondó 
meseelőadásán is részt vehettek. 
Az olvasás órája keretében nagyok 
olvastak kicsiknek, népszerűsítve 
a mesehallgatás és olvasás örö-
mét. A népmese hetén került sor az 
„Utazás a mesék birodalmába” és 
a „Festőinas 2010” rajzpályázatok 
meghirdetésére és eredményhirde-
tésére. A rajzpályázatokra össze-
sen 110 alkotás érkezett, amelyek 
november végéig megtekinthetőek 
a könyvtárban.

Jövőre is várunk szeretettel 
mindenkit a népmese hete rendez-
vénysorozaton, de addig is figyel-
jétek a rendezvényeinket, hívunk, 
várunk mindenkit a könyvtárba!

Kissné Vass Rozália

„A citera száraz fája” címmel 
nyílt új időszaki kiállítás a Szé-
chényi Ferenc Tájmúzeumban 
október 9-én.

A kiállítást a Zene Világnapja 
alkalmából – Kissné Vass Ro-

zália ügyvezető köszöntése után 
– dr. Mező Judit népzenekutató 
nyitotta meg a következő sza-
vakkal:

„…az Alföld jellegzetes pa-
raszti hangszeréből, a citerából 
egy igen tekintélyes mennyisé-
get tár elénk az ebesi Széchényi 
Ferenc Tájmúzeum. Különleges 
ez az alkalom, mert ez a fia-
tal múzeum fennállása óta első 
ízben rendez népi hangszerki-
állítást. Ezzel a sok és sokféle 
citerával várja a látogatókat, bi-
zonyítva, hogy Ebesen is fontos-
nak tartják a néphagyomány, a 
népdalkincs, a népi hangszerek, 
köztük a citera, és a citerázás ha-
gyományainak ápolását. Aki ezt 
a kiállítást végignézi, a kiállított 
citerák láttán hiteles képet kap a 
hangszer múltjáról és jelenéről, 
ezáltal meggyőződhet a citerá-
zás itteni, generációk óta tartó 
népszerűségéről is.”

A nemrég fiatalon elhunyt ifjú 
Vigh Sándornak állít emléket 
a múzeum ezzel a kiállítással, 
hiszen a 153 darabból álló gyűj-
teményének 60 darabját lehet 
megtekinteni.

A változatos külsejű hangsze-
rek között a legrégebbi és leg-
egyszerűbb az 1894-ből szárma-
zó vályúcitera, de mellette lát-
hatunk kisfejes citerákat, hárfa 

vagy hegedű formájú citerákat, 
illetve az ebesi Dobi Sándor által 
készített darabokat is.

A megnyitót az ifj. Vigh Sán-
dor által alapított Püspökladányi 
Törő Gábor Hagyományőrző 

Népdalkör éneke tette emléke-
zetessé. Hallhattunk Hor to bágyi 
pásztordalokat és La dány kör-
nyéki népdalokat, természetesen 
citera kísérettel.

A kiállítás 2011. január 16-
ig tekinthető meg. Szeretettel 
várunk minden érdeklőt!

Eignerné Bartusz Andrea 
múzeumvezető

Új időszaki kiállítás a múzeumban

Népmese hete 2010

 Pitti Katalin Kovács Erzsi
 operaénekes énekes

Erzsébet és Katalin napi gálaest – 2 részben
Házigazda: Kiszely Zoltán színművész

2010. november 27-én, szombaton 18 órától
Művelődési házban

4211 Ebes, Kossuth u. 32.
Jegy ár: 2200 Ft, az előadás napján: 2500 Ft.

Jegyek válthatóak:
Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.  

– Ebes, Ady E. u. 6–8.
Bridge Pont Információs és jegyiroda – Debrecen, Kálvin tér 

– belső udvarház I. emelet, Debrecen Pláza
Támogatóink:

Boldog Névnapot, Művésznő!

BUDA FERENC

Farkasok 
„Homo homini lupus”

Mióta világ a világ, 
főbe a fejsze belevág, 
ember embernek farkasa, 
öröktől ádáz ordasa. 
Ordasok bár a farkasok, 
hozzánk képest irgalmasok, 
egymáshoz jók, hűségesek, 
okosak, illedelmesek, 
nem ölnek, csak ha éhesek.
Persze megesik, szentigaz:  
köztük is gonoszra akadsz, 
hisz néha – gondolj csak bele! – 
farkas farkasnak embere.

(Buda Ferenc Kossuth-díjas 
költő október 23-a alkalmából 
tett ebesi látogatására.)

Olvasói levelek 
Kedves Olvasóink! Olvasói levelezési rovatunkba várjuk a község 
életével kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat, véleményeket, 
minden hó 15-éig a szerkesztőség címére: Ebesi Művelődési Ház, 
4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. és e-mailben: ebesmuvhaz@gmail.
com. Reméljük, új rovatunkkal számos hasznos információval 
gazdagodik az Ebesi Hírlap. Üdvözlettel:
 Kissné Vass Rozália és Bokor Ferenc
 ügyvezető, kiadó  felelős szerkesztő
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2010. október 15-én került 
megrendezésre Debrecenben 
a Bolyai Matematika Csa-
patverseny megyei/körzeti 
fordulója. A verseny mottó-
ja: „Az igazat érteni, a szépet 
érezni, a jót gyakorolni kell.” 
A versenyt először 2004 
őszén rendezték meg Buda-
pesten középiskolai tanárok 
kezdeményezésére, a meg-
mérettetés azóta országos 
rendezvénnyé szélesedett.  
Az idén a versenyen iskolánk 
négy csapata indult az 5-6-
7-8. évfolyamból. Egy csa-
patot négy tanuló alkotott. A 
megoldandó feladatok a csa-
pattagok együttműködésére 
épültek. Iskolánk legeredmé-
nyesebb csapata a 7. a osztály 
Ebesi Reál nevű csapata lett, 
amely a 49 csapat közül a 7. 
helyen végzett. (Az országos 
versenybe az 1-6. helyezett 
jutott.) A csapat tagjai: Drá-
vai Gergely, Kanyó Márton, 

Misák László és Szoboszlai 
Boglárka. Felkészítő tanár: 
Balogh Éva tanárnő. Köszön-
jük, hogy ezzel is dicsőséget 
szereztek Ebesnek, öregbí-
tették az ebesi Arany János 
Magyar-Angol Kéttannyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
hírnevét.

Érckövi Katalin 
iskolaigazgató

Ebesi Hírlap  
Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja

Felelős kiadó: Kissné Vass Rozália 
Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.  

 Felelős szerkesztő: Bokor Ferenc 
E-mail: bokor.fsajto@t-online.hu  

 Szerkesztőség:  
Ebesi Művelődési Ház 

4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 52/788-614. 
Mobil: 06-20/251-69-87 

E-mail: ebesmuvhaz@gmail.com  
Tipográfia:  

Abari Gusztáv. E-mail: info@typostudio.hu  
Nyomda:  

Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen 
E-mail: fabiandigit@t-online.hu

Történelem korrepetálást, érett-
sé gi re, felvételire felkészítést 
vállalok. Házhoz is megyek. 
06-30/682-9553

Apróhirdetés

KGFB 2011! Újra itt a biztosítóváltás szezonja!
Már csak pár nap és a gépjármű 
felelősségbiztosítással foglalko-
zó biztosító társaságok kihirde-
tik a 2011-re vonatkozó díjaikat.

Az új törvényi szabályozás szerint – az eddigi húsz éves gyakorlat-
tól eltérően – jövőre a díjszámítás alapja a hengerűrtartalom helyett 
a személygépjármű teljesítménye lesz. Olcsóbb, vagy drágább lesz 
Önnek a kötelező biztosítás 2011. január 1-től? Nem tudja? Segí-
tünk. 

Váltson most olcsóbb kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra! 

Flotta biztosítások kezelésé-
ben is több éves tapasztalattal 
rendelkezünk, legyen az kis-
vállalkozói, vagy fuvarozói 
flotta!

Egy gyors kalkulációval akár 
több ezer Ft-ot spórolhat!

Keressen minket és 14 biztosító ajánlata közül választhatja ki az Ön 
számára a legkedvezőbbet!

Elérhetőségeink:

MKVK Biztosítási Alkusz 
 Kovács Attila
Tel:  36-20-520-0468
Web: www.mkvkalkusz.hu
Email: attila.kovacs@mkvkalkusz.hu
Cím: 4211 Ebes, Tóth Á. u. 38.

ALLIANZ HUNGÁRIA

Gépjármű biztosítások
Lakásbiztosítások

Vagyon biztosítások
Életbiztosítások

Magánnyugdíj pénztár
Banki szolgáltatások

Az ön képviselője:
LÉVAI ZOLTÁN
06/30-819-1029
06/70-702-1174

Pénzügyi megoldások  
A-tól Z-ig!

„Én táncolnék veled”
    – Ingyenes nosztalgia táncklub

Október 30. Szombat 19 óra
19:00  Néptáncház Bíró Judittal 
21:00  válogatás a '70-es, '80-as, '90-es évek és 

napjaink slágereiből
Helyszín: Művelődési ház

Szeretettel várjuk a gyerekeket, fiatalokat és az idősebb 
korosztályt is egy ismerkedős, hangulatos estére. 

Ételt és italt mindenki kedve szerint hozhat magával.

Bővebb felvilágosítás a szervezőktől:
 – Sós Barnabás (tel.: 366-972)
 – Ebesi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Zene: – Kovács Dávid

Értékes helyezés  
a ma te ma ti ka ver se nyen


