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A TARTALOMBÓL...

A korabeli események helyszí-
nén érezhette magát az, aki részt 
vett a március 15-i ünnepségen a 
falu szívében. Az eső szemerkélt, 
a lelkes 7. osztályosok felelevení-
tették az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc történéseit, az 
ünneplőket pedig – ha csak per-
cekre is –, de összekötötte a haza-
szeretet érzése.

A köszöntő és a Himnusz el-
éneklése után, az iskola 7. osztá-
lyos tanulóinak színvonalas ünnepi 
műsorát tekinthették meg az egy-
begyűltek. Ezt követően Szabóné 
Karsai Mária polgármester asszony 
ünnepi beszéde következett. Beszé-
dében kiemelte: „Ma, amikor min-
denki harcot vív a napi megélheté-
sért, a munkahelye megtartásáért, 
a családja boldogulásáért, ebből a 
napból erőt tudunk meríteni ma-
gunknak, hisz ugyanazon értékekre 
van ma is szükségünk, és ezek közt 
a legfontosabb az összefogás.” A 
múlt-jelen-jövő összefüggése kap-
csán rávilágított arra: „Ha jelenün-
ket a múltunkból fakadó tudással 
éljük, nem kell félnünk a jövőtől. 
Erre tanít minket a március 15-e 
ünnepe. Szerencsésnek mondhatjuk 
magunkat, mert a magyar nemzet 
polgáraiként büszkén nézhetünk a 
múlt tükrébe, erőt meríthetünk be-
lőle a jövő kihívásaihoz. Ha erősen 
él bennünk egy szebb, szabadabb 
jövő reménye, és képesek vagyunk 
együtt, egymásra támaszkodva ne-
kirugaszkodni a megvalósításnak, 
méltók lehetünk, méltók leszünk 
1848 örökségéhez. Ez ad értelmet 
az ünnepségeknek, ez ad értelmet 
a koszorúzásoknak, a közös elmél-
kedésnek.” Az ünnepi beszéd után 
a kitüntető címek és elismerő ok-

levelek átadása következett. Ebes 
Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2011. évi Pro Villa (Ebes 
Községért) kitüntetés arany fokoza-
tát adományozta özv. Horváth Fe-
rencnének, aki évtizedeken át ve-
zette az ebesi óvodát, majd elsőként 
vállalt katolikus hitoktatást, illetve 
minden erejével támogatta a Római 
Katolikus Templom felépülését. 

Ebes Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2011. évi Pro 
Villa (Ebes Községért) kitüntetés 
arany fokozatát adományozta Je-
szenszky Ivánnak, a Kitelepítettek 
című dokumentum–regény szer-

zőjének, akit az 1950-es években 
Ebesre deportálták. Segítségével 
testvértelepülési kapcsolat épült 
ki Ebes–Meilen helységek között, 
illetve szerepet vállalt az ebesi 
Széchényi Ferenc Tájmúzeum 
egyedülálló kiállításának létreho-
zásában. A Pro Villa kitüntetéseket 
Szabóné Karsai Mária polgármes-
ter asszony adta át.

A Hajdú–Bihar Megyei Polgár-

őr Szövetség javaslata alapján Dr. 
Túrós András, az Országos Pol-
gárőr Szövetség elnöke a polgár-
őr érdemérem 10. éves fokozatát 
adományozta Balogh Béla, Hamza 
István, Varga Imre, Nagy Attila, 
Fodor Sándor és Balogh László 
polgárőröknek, megköszönve ez-
zel az áldozatkész munkájukat és 
a polgárőr mozgalom iránti elköte-

lezettségüket. Az okleveleket és az 
érdemérmeket Szűcs Béla, a Haj-
dú–Bihar Megyei Polgárőr Szö-
vetség alelnöke adta át a díjazottak 
részére. 

Ezt követően az önkormányzat 
és intézményei, a civil szervezetek, 
a pártok képviselői elhelyezték a 
megemlékezés virágait.

Bakota Árpád, a debreceni Cso-
konai Színház színművészének 
szavalatát követően a Szózattal zá-
rult az ünnepi megemlékezés. 

A községi ünnepség társren-
dezvényeként az ebesi Széchényi 
Ferenc Tájmúzeumban a „Szülő-
földünk térképei” című kiállítás 
megnyitójára került sor. 

A kiállítást Kiss Istvánné, a püs-
pökladányi Karacs Ferenc Múzeum 
vezetője és Kovács Zsolt, térképész 
nyitotta meg. Az érdeklődők ízelí-
tőt kaphattak egy rendhagyó tárlat-
vezetés során a térképészet fejlő-
déséről az ókortól kezdve egészen 
napjainkig. A különleges katonai 
térképek, a történelmi kronológiai 
térkép mellett, igazi érdekességnek 
számított Ebes község központjá-
nak maketten történő megjeleníté-
se, amely Börcsök Attila, rajztanár 
és lelkes kis tanítványainak keze 
munkáját dicséri. A kiállítást 2011. 
május 15-ig lehet megtekinteni.

KBCS

„Az ősök példamutatása minket is 
kötelez!” – március 15-i megemlékezés

Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapjaEbes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja
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2011. március 23-án tartot-
ta soron következő ülését Ebes 
Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete, amelyen 
dön töttek egyebek mellett az 
önkormányzat elkövetkezendő 
négy évének gazdasági program-
járól, tájékoztatót hallgathattak 
meg a jelenlévők a HA-VER 
Kft. eddig végzett tevékenységé-
ről, illetve ezek tapasztalatairól, 
valamint tárgyalta a testület a 
Szervezeti és Működési Szabály-
zat felülvizsgálatát is.

A képviselő-testület 
2010-2014-es ciklusra szóló 

gazdasági programja
Szabóné Karsai Mária polgár-

mester asszony az első napirendi 
pont ismertetése előtt beszámolt a 
jelenlevőknek a február havi lejárt 
idejű határozatok végrehajtásáról. 

A beszámoló után tájékoztatta 
a jelenlévőket arról, hogy a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény 
értelmében a képviselő-testület-
nek az önkormányzat gazdasági 
programját az alakuló ülést követő 
hat hónapon belül el kell fogad-
nia. A gazdasági program lényege, 
hogy az Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a ciklusának idő-
tartama alatt egy egységes, előre 
meghatározott célrendszer szerint 
működjön. A gazdasági program 
az önkormányzat részére olyan 
célkitűzéseket határoz meg, amely 
fi gyelembe veszi a költségvetési 
lehetőségeket, összhangban van a 
helyi társadalmi, gazdasági adott-
ságokkal, illetve illeszkedik a kis-
térségi területfejlesztési koncep-
cióhoz. A gazdasági programnak 
tartalmaznia kell a jövőre szóló 
fejlesztési elképzeléseket, elő kell 
segítenie a munkahelyteremtés 
feltételeit. Fontos a költségvetés 
végrehajtása során az önkormány-
zat folyamatos pénzügyi egyensú-
lyának és stabilitásának biztosítá-
sa, illetve a szigorú gazdálkodási 
fegyelem megtartása. Az ésszerű, 
takarékos gazdálkodást kell mind-
végig szem előtt tartani, legfonto-
sabb célja a pénzügyi politikának 
a költségvetési egyensúly megőr-
zése. Az önkormányzati vagyon 
legfőbb funkciója a közszolgálta-
tások és a megfelelő infrastruktúra 
biztosítása (pl.: utak, közterüle-
tek, intézmények), érvényesít-
ve a vagyonból vagyon elvet. A 
gazdaságfejlesztés és a munka-
helyteremtés kapcsán elhangzott, 
ezen a területen a legfontosabb 
cél az iparterület továbbfejleszté-
se. A kis-és középvállalkozásokat 
ösztönözni, segíteni szükséges. 
A munkahelyteremtés elősegíté-
se kapcsán érdekeltté kell tenni a 

helyi vállalkozásokat arra, hogy 
új munkahelyeket teremtsenek, 
illetve a meglévőket tartsák fent. 
A helyi vállalkozókat be kell von-
ni az önkormányzat közigazgatási 
területén végzett beruházásokba. 
Nagyon fontos, hogy az ebesi 
munkahelyeken lehetőség szerint 
az ebesi lakosok dolgozhassanak. 
A jövőbeli beruházásokkal kap-
csolatban polgármester asszony 
fontosnak tartja a megfelelő rang-

sor kialakítását. Mindamellett, 
hogy a pályázatok jó lehetőséget 
kínálnak egy-egy beruházáshoz, 
mindig fi gyelembe kell venni azt, 
hogy az önkormányzat részéről a 
megfelelő önerőt biztosítani szük-
séges. Azokat a fejlesztéseket, 
programokat kell előtérbe helyez-
ni, amelyek a lakosság jelentősebb 
körét érintik, illetve új munka-
helyeket teremtenek. A jövőbeli 
fő feladatok a folyamatban lévő 
projektek (iskola bővítés-felújítás, 
ISPA projekt, ivóvíz program) be-
fejezésén túl a járdaépítési és fel-
újítási, útépítési munkák, parkolók 
kialakítása a Rákóczi utcai orvosi 
rendelőnél, Ebes-Hajdúszoboszló 
közötti kerékpárút kiépítésének és 
a 4. számú főút négysávosításának 
szorgalmazása, piaccsarnok építé-
se, belvízelvezető rendszer továb-
bi fejlesztése, bentlakásos szoci-
ális otthon építése köré csoporto-
síthatók. A közbiztonság területén 
változatlanul a legfontosabb a jó 
közbiztonság megőrzése és fenn-
tartása. Mint eddig, a továbbiak-
ban is fontos a polgárőrség és a 
rendőrség megfelelő együttmű-
ködése. Az önkormányzat köte-
lezően ellátandó feladatai közzé 
tartozik az egészségügyi alapellá-
tás biztosítása. A településen ezen 
a területen az egyik legfontosabb 
feladat egy gyermekorvos alkal-
mazása. A környezet védelme és 
a település tisztasága érdekében 
az önkormányzat, mint eddig is, 
gondoskodik a kommunális hul-
ladék elszállításáról, a szelektív 

hulladékgyűjtésről. Évente egy-
szeri alkalommal megszervezi a 
lomtalanítási akciót. Minden év-
ben létrehoz az önkormányzat egy 
környezetvédelmi alapot, amely 
fedezi a fásítási program, a dűlő-
utak karbantartásának költségeit. 
Mindezek mellett megszervezi a 
fák szakszerű gallyazását, a vi-
rágosítást és a közterületi parkok 
tisztán tartását. Ezenkívül meg-
vizsgálja energiatakarékosság 

szempontjából a megújuló ener-
giaforrások hasznosításának lehe-
tőségét. A szociális gondoskodás 
tekintetében a képviselő-testület 
fontosnak tartja a szociális alapel-
látások biztosítását. Cél egy olyan 
szociális háló kiépítése, amely 
megfelelő biztonságot nyújt a 
lakosságnak. A településen az 
Alapszolgáltatási Központ látja 
el a szociális gondoskodás körébe 
tartozó feladatokat. Fontos sze-
repe van az elesettek, a rászoruló 
családok támogatásában, a házi 
segítségnyújtásban, a szociális 
étkeztetés megszervezésében. Az 
önkormányzat csatlakozik a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázathoz, 
amely a hátrányos helyzetű fi ata-
lok felsőoktatásban való részvé-
telét támogatja. Az oktatás tekin-
tetében a következő évek legfon-
tosabb célja az Európai Unió által 
kialakított normákhoz való igazo-
dás. Fontos elvárás, hogy az óvo-
dai és az általános iskolai oktatás 
kellő alapot biztosítson a közép- 
és felsőfokú tanulmányok foly-
tatásához. A legfontosabb, hogy 
az ebesi gyermekek olyan ver-
senyképes tudásra tegyenek szert, 
amellyel a későbbiekben a munka-
erőpiacon jó eséllyel indulhatnak. 
Kiemelt feladat továbbá az, hogy 
az intézmények kihasználtságának 
növelésére megfelelő lépéseket 
tegyen az önkormányzat. A sport 
és az egészséges életmód napja-
inkban egyre nagyobb népszerű-
ségnek örvend. Az önkormányzat 
egyik fő feladata a tömegsport 

népszerűsítése és feltételeinek 
javítása. Ennek érdekében a már 
megítélt pályázati támogatásokból 
különböző fejlesztéseket kell esz-
közölni (sportház belső felújítása, 
strandröplabda és baseball pálya 
kialakítása). Ezen felül további 
cél a különféle sportrendezvények 
gyakoribb szervezése, a sportpá-
lya megvilágításának kialakítása, 
valamint a sportegyesületek pá-
lyázati tevékenységének segítése. 
Az önkormányzati munka tekinte-
tében megvalósítandó feladat egy 
demokratikusabb, nyitottabb hiva-
tal létrehozása. Ennek érdekében 
igény szerint, de legalább évente 
egy alkalommal falugyűlést kell 
tartani, ahol a lakosság jelezheti a 
felmerült problémákat a település 
vezetőinek. A közigazgatás meg-
felelő színvonalának biztosítása 
érdekében meg kell teremteni a 
szolgáltató jellegű közigazgatást, 
az elektronikus ügyintézés lehető-
ségét, a tárgyi feltételek javítását, 
illetve törekedni kell a közintéz-
mények akadálymentesítésére. 
Előtérbe kell helyezni az Európai 
Uniós pályázati lehetőségek ma-
ximális kihasználását, természe-
tesen a szükséges saját erő bizto-
sításával. Ápolni és bővíteni kell 
a testvértelepülési kapcsolatokat. 
A helyi lakosok felé megfelelő 
kommunikációt kell kialakítani 
(internetes oldal fejlesztése, helyi 
újság színvonalának emelése, he-
lyi rádió beindításához szükséges 
feltételek megteremtése). Nagyon 
fontos cél a civil szervezetek lehe-
tőség szerinti támogatása, hiszen 
ezen szervezeteknek közösség-
formáló szerepük van a község 
életében. A Nagypark rendbetétele 
kiemelt feladat annak érdekében, 
hogy a park kapja vissza régi sze-
repét. A képviselő-testület Ebes 
2010–2014-es ciklusra szóló gaz-
dasági programját egyhangúlag 
elfogadta.

A Szervezeti és Működési 
Szabályzat felülvizsgálata

Dr. Hajdu Miklós jegyző arról 
tájékoztatta a képviselő-testüle-
tet, hogy a helyi önkormányzati 
választások után az alakuló ülést 
követő hat hónapon belül felül 
kell vizsgálni az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabály-
zatát (SZMSZ). Ebesen az ala-
kuló ülését a képviselő-testület 
2010. október 13-án tartotta, így 
az SZMSZ felülvizsgálatának 
határideje 2011. április 13-a. Az 
előterjesztés során fi gyelembe 
vételre került a Magyar Köztár-
saság Belügyminisztériuma által 
készített módszertani ajánlás is 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Új gazdasági programot fogadtak el
– beszámoló a képviselő-testület márciusi üléséről –
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– tájékoztatott Dr. Hajdu Miklós. 
A képviselő-testület működésé-
vel kapcsolatban felmerült az a 
kérdés, hogy a bizottságok nem 
képviselő tagjai milyen jogállás-
sal vehetnek részt az ülésen. Az 
előterjesztés alapján a jövőben, 
az úgynevezett külső bizottsági 
tagok tanácskozási jogot kapnak 
azon napirendek tárgyalásánál, 
amelyek annak a bizottságnak a 
hatáskörébe tartoznak, aminek a 
tagjai. Ezzel biztosítható az, hogy 
ezen személyek kvázi szakértő-
ként hozzászólhassanak a napi-
rendhez, továbbá ez a fajta szabá-
lyozás fi gyelembe veszi, hogy a 
külső bizottsági tagokat nem illeti 
meg az a széleskörű hozzászólási 
jogkör, mint a képviselő-testület 
tagjait. Ugyanilyen szabályozást 
alakítottak ki az önkormányzati 
intézmények vezetői és az önkor-
mányzat 100 százalékos tulajdo-
nában álló társaságok vezetőinek 
vonatkozásában is. A testületi ülés 
összehívására a polgármester aka-
dályoztatása esetén a képviselő-
testületi tag alpolgármester jogo-
sult. Ha olyan rendkívüli helyzet 
áll elő, hogy mindkét személy 
akadályoztatva van, akkor ezentúl 
a korelnök jogosult összehívni a 
testületi ülést. A jövőben a testület 
hatáskörébe tartozik annak elbí-
rálása, hogy az ülésen részt vevő 
állampolgár a napirendi pontok-
hoz azok tárgyalása során hozzá-
szólhat, ha a képviselők egyszerű 
többséggel döntenek erről. Ez 
idáig csak és kizárólag az ülés vé-
gén szólalhatott fel az ülésen részt 
vevő. A Szervezeti és Működési 
Szabályzatra vonatkozó módosító 
javaslatokat a képviselő-testület 
egyhangúlag megszavazta.

A szociális alapellátásokra 
vonatkozó változások 

ismertetése
A szociális igazgatásról és szo-

ciális ellátásokról szóló törvény 

változásairól Erdei Andrásné, az 
ebesi Alapszolgáltatási Központ 
intézményvezetője tájékoztatta a 
képviselő-testületet. A jogszabályi 
változás szükségessé tette a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó szo-
ciális ellátások helyi szabályairól 
szóló rendelet módosítását is. A 
szociális ellátások igénybevételé-
re benyújtott kérelemhez ezentúl 
csatolni kell az egészségi állapotra 
vonatkozó házi orvosi igazolást, 
valamint jövedelemnyilatkozatot 
is. Ha az ellátást igénylő személy 
cselekvőképtelen a kérelmet a tör-
vényes képviselője terjeszti elő. 
Korlátozottan cselekvőképes sze-
mély a törvényes képviselőjének 
beleegyezésével terjesztheti elő 
kérelmét, illetve abban az esetben 
önállóan is nyilatkozhat, ha a bí-
róság e tekintetben nem korlátozta 
cselekvőképességét. A kiskorúság 
miatt korlátozottan cselekvőké-
pes 16 és 18 év közötti személy-
nek a szenvedélybetegek részére 
nyújtott közösségi alapellátással 
összefüggésben tett jognyilatko-
zatához nem szükséges a törvé-
nyes képviselő beleegyezése. A 
jövőben házi segítségnyújtás ese-
tén, az ellátás igénybevételének 
kezdete előtt az intézményvezető, 
ennek hiányában a jegyző vizsgál-
ja a gondozási szükségletet. Az 
alapszolgáltatás térítési díjainak 
megállapításakor ezentúl a szol-
gáltatást igénybe vevő rendszeres 
havi jövedelmét, kiskorú esetén a 
családban egy főre jutó havi jöve-
delmet kell fi gyelembe venni. Ha 
az ellátást kérelmező olyan va-
gyoni és szociális helyzetben van, 
hogy a személyi térítési díjat nem 
tudja megfi zetni, abban az esetben 
a díj mérséklésére kérelmet adhat 
be. A kérelem elbírálására a kép-
viselő-testület jogosult. Az új sze-
mélyi térítési díjak megállapításá-
nál egységesen 5 százalékos térí-
tési díj emelést javasolt az intéz-
ményvezető. Az Alapszolgáltatási 
Központ 2011. évre megállapított 

intézményi térítési díjai az alábbi-
ak szerint változnak május 01-től: 
az étkeztetés intézményi téríté-
si díja reggeli esetén 125 forint/
adag, ebéd esetén 605 forint/adag. 
A házi segítségnyújtás intézményi 
térítési óradíj mértéke 460 forint. 
Az ebéd szállítás díja az ellátottak 
részére nem változik, 80 forintot 
kell fi zetni ezt követően is az étel-
szállításért. Az Idősek klubjában 
a bent tartózkodás térítési díja 50 
forint naponta. A szociális bizott-
ság támogatása mellett a képvise-
lő-testület egyhangúlag elfogadta 
a szociális rendelet módosítására 
vonatkozó előterjesztést, illetve az 
Alapszolgáltatási Központ térítési 
díjaira vonatkozó változásokat. 

Tájékoztató a HA-VER Kft. 
tevékenységéről

A negyedik napirendi pontban 
az ülésen részt vevők tájékozta-
tást hallgattak meg a HA-VER 
Kft. ügyvezetőjének, Polyák Fe-
rencnek, illetve a munkaszervezet 
vezetőjének, Magyar Endrének az 
előadásában. A HA-VER Hajdú-
sági Versenyképesség LEADER 
Helyi Akció Csoport a hátrányos 
helyzetű Észak-Alföldi régió-
ban tevékenykedik. Az 1.147 
km2-t lefedő, 94.191 fős vidéki-
es jellegű térséget hét település: 
Hajdúnánás, Hajdúdorog, Haj-
dúböszörmény, Hajdúszoboszló, 
Nagyhegyes, Ebes és Hajdúszovát 
alkotja. A szervezet a hét telepü-
lés vidékfejlesztéséért felelős, és 
hivatalosan lehetőséget kapott a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
kidolgozására. A stratégia meg-
alkotása előtt a csoport felmérte 
a helyi igényeket, adottságokat, 
illetve a beérkező projektötletek 
alapján készítette el a közel ötven 
fejlesztési célt tartalmazó tervét. 
A HA-VER Nonprofi t Kft. a Vi-
dékfejlesztési Minisztériummal, 
valamint a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatallal kötött 
megállapodások alapján végzi az 

Új Magyarország Vidékfejlesz-
tési Programmal kapcsolatos ta-
nácsadást, a támogatási kérelmek 
összeállításának segítését, teljes 
körű ügyintézését. A munkacso-
port célja a mikrovállalkozások 
fejlesztése, turisztikai tevékenysé-
gek ösztönzése, falumegújítás- és 
fejlesztés, valamint a vidéki örök-
ség megőrzésének elősegítése. 

Egyéb testületi döntések
 Az Ebesi Arany János Magyar-

Angol Kéttannyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény épületbővítéssel 
egybekötött rekonstrukciója során 
szükségessé vált az épületegyüt-
tes bejáratai fölött három előtető 
megépítése. A felmerülő plusz 
munkák miatt az iskola áprilisra 
tervezett műszaki átadás-átvétele 
előreláthatólag június 03-ra toló-
dik majd. A munkák elvégzése in-
dokolt, ezért a képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadta az iskola 
bővítésével járó pótmunkák fi nan-
szírozását.

Ezután tájékoztatás hangzott el 
arról, hogy a Belügyminisztérium 
által lehetőség nyílik az önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez kapcsolódó köz-
pontosított előirányzatból sport 
infrastruktúra-fejlesztésre, vala-
mint felújítások támogatására. A 
támogatás összege maximum 20 
millió forint lehet, amelyhez 20 
százalék önerőt az önkormányzat-
nak kell biztosítania. A fejlesztés 
keretében megvalósításra kerül-
hetne a pálya megvilágítása, vi-
zesblokk, edzőpálya, kondipark, 
futókör kialakítása, valamint a 
lelátó felújítása is. A pályázatot 
2011. április 01-ig kell benyújtani. 
A képviselő-testület az előterjesz-
tést elfogadta.

Zárt ülés
A képviselő testület zárt ülésen 

bírálta el a szociális kérelmeket.
KBCS

(Folytatás az 2. oldalról.)

Útjaink
Településünkön a szilárd burkolat-
tal nem rendelkező utak állapota 
katasztrofális. A jelentős meny-
nyiségű csapadék és a fagy által 
megrongált, az eredetileg is erősen 
kifogásolható minőségben helyre-
állított utak bosszantóak és az utak-
ra került rengeteg agyag megnehe-
zíti mindannyiunk életét. Ennek a 
problémának az orvoslása talán az 
előttünk álló egyik legnehezebb 
feladat. A tavaly nyáron végzett 
úthelyreállításra kötött szerződés 
nem tartalmaz garanciális kötele-
zettséget. A munkát végző Kft kép-
viselőjével egyeztetést folytattam, 
aki ígéretet tett arra, hogy az elkö-
vetkezendő hetekben térítésmente-
sen elvégzi az utak felületi javítá-
sát. Ezek a javítások, természetesen 

nem jelentik a végleges megoldást 
a problémára. A végleges megoldás 
az utak aszfaltozása lenne, amire az 
önkormányzat jelenlegi pénzügyi 
helyzetében nincs lehetőség. Eb-
ben az évben elkészül 6 darab utca 
útterve, és folyamatosan fi gyeljük 
az utak aszfaltozására a pályázati 
lehetőségeket.

Közfoglalkoztatás
A tartós munkanélküliek – elsősor-
ban az aktív korúak ellátására jo-
gosult, bérpótló juttatásban része-
sülő személyek – foglalkoztatása 
2011. évtől jelentősen átalakult. 
Három új közfoglalkoztatási for-
ma került bevezetésre, amelyhez 
igényelhető állami támogatás. 

Közfoglalkoztatási formák:
I.  Az önkormányzat által szervezett 

rövid időtartamú közfoglalkoztatás
  A rövid időtartamú közfoglal-

koztatás napi 4 órában, 2-4 hó-
napos időtartamban történik és 
csak bérpótló juttatásban része-
sülőket lehet foglalkoztatni.

  Rendelkezésre álló keret: 8 mil-
lió forint/év (munkabér+járulék )

  Létszám: 58 fő/ év 2011. márc. 
1-től  20 fő állt munkába

  Feladatkörök: konyhai kisegítő, 
óvodai kisegítő, takarító, park-
gondozó stb.

  Munkahelyek: helyi intézmé-
nyek, közterületek

II.  Az önkormányzat által szerve-
zett hosszabb időtartamú köz-
foglalkoztatás

  A hosszabb időtartamú  közfog-
lalkoztatás napi 8 órában,  2-12 
hónapos időtartamban történik, 
minden álláskeresőként nyilván-
tartott személy foglalkoztatható 
ebben a közfoglalkoztatási for-
mában, de elsősorban bérpótló 
juttatásba részesülők.

  Rendelkezésre álló keret: 3 mil-
lió forint/év (munkabér+járu-
lék)

  Létszám: 4 fő/év 2011. márc. 
01-től 5 fő állt munkába

  Feladatkörök: adminisztratív 
feladatok, karbantartó, idős gon-
dozó

Helyzetjelentés

(Folytatás a 4. oldalon.)
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BEIRATKOZÁS
Tisztelt Szülők!

Az Arany János Magyar-Angol Kéttannyelvű 
Általános Iskola és

Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
a 2011/2012. tanévre

2011. április 11-12-én 8-17 óra között
lehet beiratkozni.

Ekkor kérhetik a szülők gyermekük felvételét 
az általános iskola 1. osztályába és a napközis 
foglalkozásokra, illetve ekkor jelentkezhetnek 

a leendő első osztályosok a 
művészeti iskola tanszakaira.

A beiratkozáshoz, kérjük, hozzák magukkal:
  A gyermek születési anyakönyvi 

kivonatát.
 A gyermek TAJ kártyáját.
  1 db igazolványképet a 

diákigazolványhoz.
  Az iskolaérettséget tanúsító igazolást 

(az óvoda megküldi az iskolának).
Érckövi Katalin

igazgató

Az iskola új épületszárnyának átadása

2011. február 24-én, bár hideg volt és ha-
vazott, mégsem szegte kedvét azoknak a 
gyermekeknek és felnőtteknek, akik meg-
jelentek az iskola új épületszárnyának át-
adásán, majd segítettek a régi épületrészből 
az újba átpakolni a bútorokat, illetve külön-
féle taneszközöket. Szabóné Karsai Mária 
polgármester asszony kitért arra, hogy az 
iskola bővítés és felújítás jelentős mérföld-
kövéhez érkezett, hiszen a tanulók és a ta-
nárok birtokukba vehetik az új épületszár-
nyat. Itt kapott helyet egy nagy rajzterem 

szertárral, alsós neve-
lői szoba, számítás-
technika terem, egyéni 
fejlesztő csoportszoba, 
három általános nagy 
tanterem is. Az új rész 
kialakításával egy-
idejűleg átépítették a 
konyhát és az éttermet 
egyaránt. Felújították a 
vizesblokkokat, a ne-
velői szobát, valamint 
a kémia termet is. A 
munkák azonban ezzel 
nem fejeződtek be. Ezt 
követően a régi szárny 
felújítására kerül sor. 
Kicserélik az összes 

külső és belső nyílászárót, új beépített 
szekrényeket helyeznek el az irodákban és 
a folyosókon. Az iskola területén 27 parko-
lóhelyet alakítanak ki. A régi szárny felújí-
tásának ideje alatt az oktatás az új részben 
zavartalanul folytatódik. „Az iskola egyko-
ri diákjaként és most már polgármesterként 
arra kérek mindenkit, hogy e szép épületet 
óvja, védje, hiszen nagy öröm, hogy ezek-
ben a válságos időkben megvalósulhat ez 
a beruházás” – fejezte be beszédét polgár-
mester asszony. 

KBCS

 

 Munkahelyek: helyi intézmé-
nyek, polgármesteri hivatal

III.  Országos közfoglalkoztatási 
programok

  Az országos közfoglalkozta-
tási program  legfeljebb 12 
hónapig, teljes munkaidőben 
történhet, ebben a programban 
minden nyilvántartott álláske-
reső foglalkoztatható.

  Rendelkezésre álló keret: 
100%-os támogatás

  Létszám: 35 fő 2011. április 
01-től –2011. december 31-ig

  Feladatkörök: vasúti segéd-
munka

  Munkahelyek: busszal viszik a 
dolgozókat a helyszínre.

  A rövid és a hosszabb időtarta-
mú közfoglalkoztatás támoga-
tására a pályázatot Ebes Köz-
ség Önkormányzata is benyúj-
totta.  

  A szigorú pályázati feltételek-

nek az önkormányzat megfe-
lelt és a Munkaügyi Központ 
Hajdúszoboszlói Kirendelt-
ségének pozitív elbírálását 
követően, 2011. március 01. 
napjával elkezdődött a foglal-
koztatás. A közfoglalkoztatási 
program ez évben 2011. nov-
ember 31. napjáig tart folya-
matos foglalkoztatás mellett. A 
foglalkoztatásra felhasználható 
pénzösszeget a Munkaerőpiaci 
Alap közfoglalkoztatási támo-
gatások 2011. évi előirányzata 
terhére a munkaügyi központ 
határozta meg, s ennek függ-
vényében tudtuk  megtervezni 
egész éves létszám igényünket.

  Sikerült csatlakoznunk az 
országos közfoglalkoztatási 
programhoz, melynek kere-
tében a Budapesti székhelyű 
MÁV KERT Kft. munkalehe-
tőséget biztosít az Ebesen élő 
bérpótló juttatásban részesülő, 
illetve álláskereső személyek 

részére az országos „Vasút-
tisztasági” közmunkaprogram-
ban. Vasútkarbantartó segéd-
munkára (vasúti sínek mentén, 
vasúti töltésen kaszálás géppel, 
bozót-és cserjeirtás, zöld hul-
ladék gyűjtése, szemétszedés) 
35 fő férfi  dolgozót tudnak 
alkalmazni. A dolgozók fel-
vétele folyamatban van, még 
orvosi alkalmassági vizsgálat 
lesz és 2011. április 1. napjával 
megkezdődik a munka, amely 
várhatóan 2011. december 31. 
napjáig tart.

Iskola bővítés-felújítás
Az Általános Iskola kivitelezési 

munkáinak munkaterület átadás- 
átvétele 2010. augusztus 19-én 
megtörtént. 2011. februárjában az 
új épületszárny elkészült, haszná-
latra alkalmas állapotban a kivi-
telező átadta az épületrészt. Az új 
szárnnyal egy időben a régi igaz-

gatási szárny is átadásra került, így 
az iskola birtokba vehette a közel 
1600 m2-es épületet.

A műszaki átadás során felme-
rültek olyan hibák és hiányossá-
gok, melyeket a kivitelező a vég-
határidőig folyamatosan pótol és 
javít. Annak érdekében, hogy a 
tanítás zavartalanul folyhasson a 
meglévő épületben, a kivitelezés 
ütemezését ehhez kellett igazítani, 
így szükség volt az új szárny át-
vétele a hiányosságok ellenére is. 
Ezek a hiányosságok nem befolyá-
solják az épület használhatóságát, 
éppen ezért ideiglenes használat-
bavételi engedélyt is kapott az en-
gedélyező hatóságtól. 

Az új szárny birtokbavételét 
követően elkezdődhetett a régi 
épületegyüttes felújítása-átalakí-
tása. A munka bontással, valamint 
gépészeti és elektromos vezetékek 
kiépítésével kezdődött. 

Szabóné Karsai Mária
polgármester

Galgóczi Mihály felperes és Mezei János László alperes között lezajlott peres eljárás alapján a Hajdú-Bihar Megyei 
Bíróság az alábbiak közzétételére kötelezte az alperest:

„A bíróság megállapítja, hogy Mezei János László alperes azzal, hogy az általa 2010. június hónapban írt és Ebes község 
területén terjesztett »Tisztelt Választópolgárok, Ebesiek!« című szórólapon azt állította és híresztelte valótlanul, hogy Gal-
góczi Mihály felperes, mint Ebes község polgármestere »A törvény által előírt feladatait, fogadóórákat, közmeghallgatást 
nem tart«, megsértette a felperes jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát.”

Személyhez fűződő jogok megsértése miatti 
nyilvános elégtételadás

(Folytatás a 3. oldalról.)
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Az ebesi ovisok régóta kíván-
csiak arra, hogy honnan kerül 
az asztalra a kenyér és a kifl i. 
Ezért az egyik tavaszi, esős na-
pon a katica csoport gyermeke-
ivel, az óvodavezetővel és egy 
kedves anyuka segítségével el-
látogattunk a helyi pékségbe. A 
döcögős, de annál izgalmasabb 
autóút nagyon tetszett az ovisok-
nak. Megérkezésünkkor a fi nom 
illatok mellett szíves fogadtatás-
ban volt részünk. Megismerked-
tünk a kenyérsütés folyamatával, 

eszközeivel, melyet a gyerekek 
szájtátva fi gyeltek. A pékség tu-
lajdonosai frissen sült meglepe-
téssel búcsúztak tőlünk. Az óvo-
dába visszaérkezve izgatottan 
kóstoltuk a frissen sült kenyeret.
Ezúton is megköszönjük a lehe-
tőséget, hogy e régi mesterség 
rejtelmeibe betekintést nyerhet-
tünk.

Kocsis Andrea 
és 

Kovácsné Jóni Andrea
óvodapedagógusok

Hogyan készül az ebesi kenyér?
Március 22. a Víz Világnapja.
Ennek a jeles napnak a méltó 

megünneplésére óvodánkban ver-
senyeket szerveztünk.

Meghirdettünk egy rajzpályá-
zatot, melynek témája a VÍZ volt. 

Másik versenyünk az „ÖL-
TÖZZÜNK KÉKBE!” címet 
kapta. 

Minden csoportban lelkesen 
készülődtünk erre a napra. Na-
gyon sok ötletes és szép alkotás 
született, melyek készítése köz-
ben sok szó esett a víz fontossá-
gáról, védelméről. 

Az elkészült alkotásokból kiál-
lítást rendeztünk az óvoda előte-
rében.

E jeles nap délelőttjén kicsik 
és nagyok összegyűltünk , majd 
óvodánk vezetője Czeglédiné 

Herczeg Ildikó köszöntötte a 
kékbe öltözött gyermekeket és 
felnőtteket. 

Köszöntője után néhány tanul-
ságos gondolattal felhívta fi gyel-
münket a víz fontosságára, majd 
a Pillangó csoportos gyerekek 
előadásában meghallgattunk egy 
verset a vízről. Minden csoport 
az „ÖLTÖZZÜNK KÉKBE!” 
versenyen való lelkes részvételért 
elismerő oklevelet kapott. 

Ezután a rajzpályázaton részt-
vevő gyermekek egyenként átvet-
ték az alkotásuk jutalmául kapott 
okleveleket.

A megemlékezés után közösen 
megcsodáltuk a gyermekek kiál-
lított munkáit. 

Az óvoda „Zöld” 
munkacsoportja 

A Víz Világnapja

ÓVODAI BEÍRATÁS A BENEDEK ELEK ÓVODÁBAN
Értesítem a szülőket, hogy a 2011/2012 nevelési év óvodai 

beíratására
2011. április 27–28-án 8.00–16.00 óráig  kerül sor. 

A fent jelzett időpontban azok a gyermekek írathatók be, akik 2012 
május 31-ig betöltik a harmadik életévüket.

A Közoktatási Törvény 24.§ (3) alapján kötelező óvodába beíratni (legalább napi 4 órában köteles óvodai neve-
lésben részt venni) eddig még óvodába nem járt 5 éves gyermeket.
Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) lehetőség szerint a gyermekével együtt érkezzen és hozza magával: a gyer-
mek születési anyakönyvi kivonatát.

Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető

Tisztelt Lakosság!
Az Ebesi Idős Emberek Közalapítvány által szervezett Jótékony-
sági Batyus Farsangi Nyugdíjas Bál 2011. február 26-án került 
megrendezésre. A rendezvény megszervezésével 56 ezer Ft tiszta 
bevételünk lett, melyet az októberi rendezvényünkre használunk 
fel. Köszönetet mondok Mihályi Miklósnénak, aki 20 ezer Ft tá-
mogatást adott alapítványunknak. Nagy Lajos ebesi festőművész 1 
db pasztell festményt, Dézsi Julianna, az Arany Oroszlán Étterem, 
a Wágner Bt, a Szoboszló COOP Kft., a Süteményes Kuckó pedig 
több ezer forint értékű ajándéktárgyat ajánlott fel a tombolasorso-
láshoz. Továbbá köszönetet mondok mindazoknak, akik a pártoló-
jegy vásárlásával, tombola tárgyakkal támogatták bálunkat, és nem 
utolsó sorban azoknak, akik a szervezésben segítettek. A bált jö-
vőre is meg rendezzük, mert nagyszerű alkalom a fi atal korosztály 
bevonására, a magyar nóta és zene ápolására, a közösségépítésre. 

Erdei Andrásné, a Kuratórium elnöke     

Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Családsegítő Szolgáltatás által tar-
tott havonkénti ruhaosztás a korábban közölt 2011. április hónaptól 
eltérően, technikai okok miatt előreláthatóan 2011. május hónaptól 
indul újra. A pontos időpontról a későbbiekben fogunk tájékozta-
tást adni.
Megértésüket előre is megköszönve:

Erdei Andrásné 
Alapszolgáltatási Központ vezetője
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Meghívó 
közbiztonsági fórumra
A Hajdúszoboszlói Rendőrkapi-
tányság, az Ebesi Polgárőr Köz-

hasznú Egyesület és Ebes Község 
Önkormányzata tisztelettel meg-
hívja a község minden lakosát 

2011. április 14-én 17:00 órától
A Művelődési Ház 

nagytermében tartandó 
Közbiztonsági Fórumra. 

A Fórum tervezett programja:
17:00  A Fórum megnyitása
  A megjelenteket köszönti: 

Szabóné Karsai Mária 
polgármester asszony

17:10  Ebes község közbiztonsági 
helyzete, bűnmegelőzési 
tanácsok mindenkinek

 Előadó:  Dr. Gali Sándor 
r alezredes

17:40  A gyalogos és kerékpáros 
közlekedés szabályai, a 
KRESZ változásai

 Előadó:  Fehér Gyula 
r. százados

18:10  A Drogprobléma, tanácsok 
pedagógusoknak és 
szülőknek, eszközbemutató

 Előadó:  Karácsony Béla 
r. százados

18:40  Az Ebesi Polgárőr 
Egyesület bűnmegelőzési 
tevékenységének 
bemutatása

 Előadó:  Balogh László 
egyesületi elnök

18:55  Mechanikus és elektronikus 
vagyonvédelmi 
eszközökről tájékoztatás és 
bemutató

 Előadó:   Papp László 
SZVMSZK 
technikai alelnök 

19:25 Kérdések és válaszok
19:45 A Fórum zárása 

Megjelenésükre feltétlenül 
számítunk!

KÉK HÍREK

Rendőrségi hírmondó
Ebes település közigazgatási területén 2010.02.28. és 2011.03.23. közötti időszakban 3 bűncselekmény 
történt, 2 lopás és 1 rongálás. Az adatokból egyértelműen látható, hogy a bűncselekmények többségét a 
vagyon elleni bűncselekmények, azon belül is a lopások teszik ki, melyek az alábbiak voltak:
 2011. 03. 09-én ismeretlen személy az Ebes, Petőfi  utcán lévő egyik házba lopott lakáskulcs használa-

tával bement és onnan kozmetikai szereket, hajráfokat tulajdonított el. 
 2011. 03. 11-én 09:00 és 16:00 óra közötti időben ismeretlen személy a Fő utca egyik lakóházának 

kerítését kibontotta, majd a kert végében lévő két darab nagyméretű fenyőfát a földből kiszedte és 
hátrahagyta. 

 2011. 03. 12-re virradóan ismeretlen személy a Tavasz utca egyik lakóházának melléképületében 
lévő garázsába bement és a lezárt állapotban leállított személygépkocsi bal oldali első ablakát betörte 
és az utasteret felforgatta, de abból nem tulajdonított el semmi. A garázsból viszont szerszámokat tu-
lajdonított el.

Kérem a lakosságot, hogy aki a fenti eseményekkel kapcsolatban bármilyen érdemleges információval 
rendelkezik, az hívja a település körzeti megbízottjait, polgárőreit vagy a rendőrkapitányság ügyeletét az 
alábbi telefonszámokon:
Mészáros József r. tzls. csoportvezető +36-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls.  körzeti megbízott +36-30/382-6584
Tóth János r. ftőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6581
Szántó Erik r. tőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6575
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott még nincs
Vass Szabolcs r. tőrm. körzeti megbízott még nincs
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Ügyelete  06 52/558-510 vagy 107, illetve 112 in-

gyenesen hívható kapcsolási számok
Ebesi Polgárőr Egyesület  +36-30/621-6976

A körzeti megbízottak fogadóórát tartanak minden szerdán 16:00 és 18:00 óra közötti időben a 
Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt.

Végezetül néhány aktuális tanácsot szeretnék megosztani Önökkel, hogy elkerüljék az áldozattá válást: 
 Táskáját mindig tartsa testi őrizetében, lehetőleg a kezében vagy a teste előtt az ölében, azt még rövid 

időre se hagyja őrizetlenül!
 Szórakozóhelyre csak olyan tárgyakat, okmányokat és annyi értéket vigyen magával, amire feltétlenül 

szüksége van, így ha mégis meglopják, a lehető legkisebb anyagi kár éri.
 Iskolába, szakköri foglalkozásra, egyéb szabadidős tevékenység helyére szintén csak olyan tárgyakat 

vigyen magával, amelyre feltétlenül szüksége van. Értéktárgyait zárja öltözőszekrénybe, ennek hiányá-
ban adja át a foglalkozást vezetőnek, illetve tanárnak.

 Legyen óvatos a közterületen is! Pénztárcáját, mobiltelefonját és egyéb értékeit ne tartsa mások számá-
ra látható és elérhető helyen! A táskáját, annak zsebeit minden esetben zipzárazza vagy gombolja össze, 
a pénztárcát ne a vásárolt dolgok tetején tárolja! 

 Kerékpárt csak megbízható személytől vásároljon! Ne vásároljon utcai árustól, italboltban és annak 
környékén. Legyen gyanús, ha túl olcsón kínálják megvételre, s tegyen azonnal bejelentést a rendőr-
ségre! Gondoljon arra, hogy a bűncselekményből származó dolog megvásárlója is bűncselekményt – 
orgazdaság, bűnpártolás – valósít meg, illetve a tolvajtól történő vásárlás tovább ösztönzi a lopásokat 
és lehet, hogy legközelebb Önt lopják meg!

 Ha bármilyen gyanús körülményt (lassan haladó, esetleg kivilágítatlan jármű, házakba bekopogtatók, 
bekérezkedők, házról házra járók, különféle tárgyakat olcsón megvételre kínálók, gyanús zajok, kutya-
ugatás, stb.) észlel, ne késlekedjen, jegyezze fel a részleteket (például a rendszámot) és tegyen azonnal 
bejelentést a fenti telefonszámok valamelyikére, akár neve elhallgatásával is, mert csak így közösen 
szoríthatjuk vissza a bűncselekményeket lakókörnyezetében.

Tisztelettel:
Dr. Gali Sándor r. alezredes mb. kapitányságvezető

Tisztelt Lakosok!
Ebes Község Önkormányzata idén is megpályázza a Gyermekétkeztetési Alapítvány (GYEA) által−a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal (MVH) közreműködésével−2011 márciusában kiírt, „EU Élelmiszersegély 2011” elnevezésű pályázatot, melynek eredményeként 
községünkbe ismét tartós élelmiszerből álló adomány érkezhet. A támogatást az Önkormányzat idén 2200 fő személy számára igényli meg, 
azonban ez a szám még nyertes pályázat esetén is változhat.

A munkánk megkönnyítése érdekében a csomagosztással kapcsolatos előzetes munkálatokat szeretnénk elkezdeni. Ennek érdekében 
igyekszünk minden háztartásba az adományok megigényléséhez szükséges pályázati adatlapot eljuttatni. Amennyiben valamely család részére 
nem lett nyomtatvány küldve, úgy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató (Kossuth u. 14.) intézményében lehet azt beszerezni.

A pályázat megnyerése esetén, csak azok a személyek lesznek jogosultak a csomagok átvételére, akik életvitelszerűen Ebesen élnek és ezt a 
lakcímigazoló kártyájukkal igazolni tudják. A pályázati adatlapon kérjük feltüntetni az igénylők nevét, lakcímét, életkorát, illetve szíveskedjenek 
a nyomtatványhoz jövedelemigazolásaikat hozzácsatolni. Mivel a csomagok korlátozott számban érkeznek községünkbe, így az elbírálás 
beérkezési sorrendben fog történni. Az igénylőlapokat a Családsegítő Szolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgáltató ügyfélfogadási idejében 
az intézmény előterében kihelyezett dobozba, az ügyfélfogadási időn kívül eső időszakokban pedig az Egészségház kerítésén kifüggesztett 
postaládába helyezzék el.

További felvilágosítás és információnyújtás:
Gyermekjóléti Szolgáltató (Ebes, Kossuth u. 14), tel.: 52/ 788-495 – Családsegítő Szolgáltatás (Ebes, Kossuth u. 14.), tel.: 52/ 788- 494.

w
w

w
.e

b
e
s
.h

u
w

w
w

.e
b
e
s
.h

u

w
w

w
.e

b
e
s
.h

u

6 7

teljes Ebesi újság március 2011_CS5 másolata.indd   6teljes Ebesi újság március 2011_CS5 másolata.indd   6 2011.03.31.   17:57:142011.03.31.   17:57:14



Múzeumi tudod-e?
Kedves Gyerekek!
A Széchényi Ferenc Tájmúzeum útjára indítja „Múzeumi Tudod-e?” 

című kvíz-sorozatát. 
Ha mind a 4 fordulóban részt veszel és helyesen válaszolsz a kérdésekre, 

nemcsak hasznos ismeretekkel bővítheted tudásodat, hanem értékes nyere-
ménnyel is gazdagabb lehetsz!

A megoldásokat a Széchényi Ferenc Tájmúzeumba hozhatjátok be sze-
mélyesen, vagy e-mailben küldhetitek el a következő címre: ebesmuzeum@
gmail.com. Beérkezési határidő: 2011. április 30.

A helyes válaszokat az Ebesi Hírlap következő számában olvashatjátok. 
A 4 fordulóban részt vevő, helyes megfejtést beküldők között év végén 
sorsolást tartunk. 

Az első fordulóban Ebes helytörténetével ismerkedhetsz meg!
Segítséget kaphatsz: Haja István: Ebesi Krónika (Ebes, 1996.) című 

könyvéből, mely megtalálható a Községi és az Iskolai könyvtárban, a www.
ebes.hu című honlapon, illetve a múzeumban.

I. FORDULÓ
 1. Mikor említik először Ebes nevét a források?
 2.  Mikor pusztult el az egykori Ebes falva, és kik pusztították el?
 3. Milyen elnevezésű völgyek találhatók Ebesen?
 4. Milyen családok birtokolták egykor Ebest?
 5. Mikor érte el Ebest a vasúti közlekedés?
 6. Mikor lett Ebes önálló község? 
 7. Sorold fel Ebes testvérvárosait!
 8. Mikor épült fel a Szent Lőrinc katolikus templom?
 9.  Mikor nyitotta meg a Széchényi Ferenc Tájmúzeum kapuit?
10. Mi a múzeum állandó kiállításának címe?
11.  Milyen emlékmű található a református templom kertjében?
12.  Mikor rendezték meg a Szocialista községek országos találkozóját 

Ebesen?
13.  Ebesen volt a hortobágyi zárt kényszermunkatáborok egyike. Mettől 

meddig (év) tartották fenn?
+1  Ki írta Kitelepítettek című regényt? És milyen kapcsolata van Ebessel?

A Benedek Elek Óvodánk évek 
óta jó kapcsolatot ápol az Ér mi-
hály falvi Református Óvodával. A 
nevelési intézmény megalapítás-
kor a segítségünkkel sikerült be-
rendezni két csoportszobát a gye-
rekeknek. A karácsonyi ünnepek 
előtt Emődy Dani bácsi, a „Pro 
Patria” Alapítvány Kuratóriuma 
elnökének a közreműködésével az 
ebesi óvodás gyermekek és szüle-
ik által összekészített ajándékokat 
sikerült ismét eljuttatni a Refor-
mátus Egyház által fenntartott 
intézménybe. Ekkor született meg 
bennünk a gondolat, hogy a játé-
kok és édességek mellett használt 
gyermekruhákkal és cipőkkel is 
támogathatnánk a szegény sorsú, 
rászoruló gyermeket. A felhívá-
sunkra nagyon sok adomány érke-
zett a szülőktől, amelyet március 
9-én az Ebesi Polgárőr Egyesület 
támogató segítségével kiszállítani 

az érmihályfalvi óvodába. Mo-
solygó gyermek szempárok és fel-
nőttek köszönő szavait szeretnénk 
tolmácsolni az érmelléki reformá-
tus intézménybe eljuttatott adomá-
nyokért. A Benedek Elek óvoda 
gyermekeinek szülei, nagyszülei, 
dolgozói által összegyűjtött ru-
haneműk, édességek és az Arany 
János Általános Iskola használt 
monitorai hatalmas meglepetést, 
ugyanakkor nagy segítséget jelen-
tett a romániai nagyközségben élő 
óvodás és iskolás gyermekeknek. 
Az érmihályfalvi óvoda nyugal-
mat árasztó, rendkívül barátságos 
közeg. A gyermekek tisztelettudó-
ak és fegyelmezettek, a dolgozók 
vendégszeretőek és hálásak min-
den jó szóért. Az ott tapasztaltakat 
két szóval lehet leírni EMBER-
SÉG és SZERETET!

Kovácsné Jóni Andrea 
Balogh László

Ismét segítettünk!

Emődy Dániel a debreceni ta-
nítóképző főiskolán szerzett dip-
lomát. 1957-től egészen nyugdí-
jazásáig, összesen 40 évig tanított 
Ebesen, szinte egész tanári pálya-
futását itt töltötte el. Tanítóként, 
technika tanárként két generá-
ciónyi diákot tanított és nevelt. 
1971-től a községi általános isko-
lában úttörővezető volt; a csapat 
kiemelkedő teljesítményét három 
alkalommal is elismeréssel jutal-
mazták. Az iskolai sportélet aktív 
szervezője volt; 1989-től a 221. 
sz. Arany János hagyományőrző 
felfedező turistacsoport vezetője. 
Több hazai és nemzetközi tábort, 
számos kirándulást is szervezett.

A község ifjúságának nevelésé-
ben, szabadidős tevékenységeiben 
fontos szerepet vállaló pedagó-
gus munkásságát Ebes Község 
Önkormányzata az első Pro Villa 
kitüntetéssel ismerte el 2000-ben. 
Pedagógusi hivatása mellett ön-
kéntes segítői munkát is végzett 

a Pro Patria Alapítvány debreceni 
tagozatának elnökeként: a hatá-
ron túli magyarok megsegítéséért, 
magyarságuk megőrzésének elő-
segítéséért, az összetartozás erő-
sítéséért nem kevés erőfeszítést 
és anyagi áldozatot hozott és hoz 
mind a mai napig. Hagyományőrző 
tevékenysége is jelentős: Simonyi 
József emlékezetének tiszteletére a 
Debreceni Simonyi Napokat szer-
vezi több éve, és emellett a Regio-
nális Simonyi Napok rendezését is 
magára vállalta, mely határon túli 
településeken kerül megrendezésre 
már több éve. Kiemelkedő peda-
gógusi és civil tevékenységéért – 
több elismerés mellett – megkapta 
a Magyar Köztársaság Arany Ér-
demkeresztjét. Jelenleg Debrecen-
ben él családjával, s az említettek 
mellett Ebes iskolatörténetének 
feldolgozásával is foglalkozik.

János Judit 
Régész-történész, Széchényi 

Ferenc Tájmúzeum

Emődy Dániel (1938–)

tanító, tanyai iskolaigazgató

Helytörténeti arcképcsarnok

HÚSVÉTI ÜGYESKEDŐ 
 

kézműves délutánok 
 

2011. április 21-én és 22-én 14 órától  
 várjuk a kicsiket és nagyokat az Ebes Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. szervezésében a következő programokon: 

 
 Április 21-én, csütörtökön a Községi Könyvtárban: 

-Tojás- és mécses tartó 
-Tavaszköszöntő ablakdísz készítése 

  
Április 22-én, pénteken a Múzeumban: 

-Vidám tyúkok 
- Célbanyuszi 

-Tojásfestés (főtt vagy kifújt tojást mindenki hozzon 
magával) 

-Kérdezz - felelek! 
-Locsolóvers író-, mondó verseny 

 

A délutánt kincskeresés zárja. 
 

Részvételi díj: 200.- Ft 
 

 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
Készüljünk együtt a húsvétra! 

 
 

 
További információ az 52/ 366- 136- os telefonszámon vagy 

személyesen a Községi Könyvtárban kérhető. 
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Első alkalom: 2011. április 19. Művelődési ház 
A foglalkozások ideje: szerdánként 17.00 – 17.45 
Bővebb felvilágosítás: Kissné Vass Rozáliánál, 
a 06-20/251-6987 telefonszámon kérhető. 

 

 

BBabamasszázzsal egybekötött   
bbaba--mmama torna  indul  

a Művelődési ház szervezésében  
gyógytornász szakember vezetésével. 

Részvételi díj: 600 Ft/alkalom 

SZIVATTYÚ SZERVIZ
Hivatalos márkakereskedő és szerviz

Ebes, Ifjúság u. 7. sz.
SZATMÁRI TIBOR  – Tel.: 06-30/9067-806

Vállalom: 
  szivattyúk javítását,
  alkatrészek beszerzését
  szivattyúk forgalmazását

Az Ebesi Hírlap februári szá-
mában már beszámoltunk arról, 
hogy az Ebesi KKSE februári 
közgyűlésén tisztújításra került 
sor, Kis Sándor elnök személyé-
ben. Az újonnan megválasztott 
elnököt kérdeztük a sportegye-
sülettel kapcsolatos jövőbeni 
terveiről, célkitűzéseiről.

Kissné Vass Rozália: – Elő-
ször is a csapat jelenlegi helyze-
téről kérdezném, hogyan állnak 
pillanatnyilag?

Kis Sándor: – A bajnokság 
első két meccsén sajnos sérül-
tekkel tűzdelve tudtunk csak ki-
állni. Ez az eredményen meg is 
látszott, de a harmadik mérkő-
zésen, az elmúlt héten már meg-
szerezte az új csapatfelállás az 
első pontokat, melynek nagyon 
örültünk. Minden sérültünk fel-
gyógyult, és a későbbi meccse-
ken már a standard csapatunk-
kal tudjuk felvenni a harcot az 
ellenfeleinkkel.

K.-né V. R.: – Kikkel erősö-
dött a csapat és melyek az új 
célkitűzések?

K. S.: – A csapatunkat erősíti 
Szatmári Csaba, aki válogatott 
szintre emelte a tudását, egyko-
ron és a DVSC–TEVA labda-
rúgó csapatának erőssége volt. 
Ez azért is fontos, mert a ve-
zetőségnek van egy erős törek-
vése arra, hogy ebesi kötődésű 

labdarúgók futballozzanak a 
csapatunkban. Nagyon örülünk 
annak továbbá, hogy megnyer-
tük a vezető edzői pozícióra 
Magyar György mesteredzőt, 
illetve Kun Gyula trénert, akik 
új színt hoznak a Sportegye-
sületünkbe mind szakmailag, 
mind emberi hozzáállásukkal. 
Úgy gondolom, hogy az a terv, 
amit az elnökség kitűzött, je-
lesül 1-2 éven belül stabil él-
vonalhoz tartozó megyei első 
osztályú csapatunk legyen, el-
érhető, a mesteredzők által el-
indított munka miatt. Büszkék 
vagyunk arra, hogy a serdülő és 
az ifi  csapatunk is stabil kerettel 
dolgozik, szeretném kiemelni 
Nagy Sándor és Szabó Tamás 
edzők munkáját.

K.-né V. R.: – Említette a feb-
ruári számban az új tehetség-
gondozó programot, az után-
pótlás nevelést. Milyen elképze-
léseik vannak ezen a területen? 

K. S.: – Személyesen meg-
tekintettem több edzést, ahol 
láttam a fi atal ebesiek örömét, 
és a gyermekek pozitív hozzá-
állását a labdarúgáshoz. Ez azt 
a gondolatot indította el már 
hetekkel ezelőtt a sportegyesü-
let vezetésében, hogy egy mini 
Ebesi Fociakadémiát indítsunk 
el. Az ebesi Mini Akadémia már 
óvodásaink között elindul ápri-

lis 1-től, különböző korcsopor-
tokban az általános iskola felső 
tagozatáig szelektálva a fi atal 
tehetségeket. Szatmári Csaba 
válogatott labdarúgó fog a gyer-
mekekkel foglalkozni. Az Aka-
démia a Sportegyesület keretein 
belül működik, tervünk az, hogy 
a DVSC Labdarúgó Akadémiá-
val szoros szakmai együttműkö-
désben és szerződésben kíván-
juk megoldani a gyermekek testi 
és lelki fejlődését.

K.-né V. R.: – Mire számít-
hatnak az ebesi szülők, mikor 
indul el a program és hogyan 
lehet rá jelentkezni?

K. S.: – Az óvodában illetve 
az iskolában áprilisban elindul 
az akadémia kiválasztó körút-
ja, ahol Szatmári Csaba és az 
elnökség meglátogatja az Óvo-
dát, illetve az Általános Iskolát, 
valamint a szülői közösségeket, 
és a jelentkezés feltételeiről 
tájékoztatja a gyermekeket. A 
jelentkezéseket mind a fi úk és 
lányok részéről várjuk ezeken a 
rendezvényeken. A jelentkezési 
lapokat és bővebb tájékoztatást 

az intézmények vezetőinél lehet 
átvenni.

K.-né V. R.: – Milyen vál-
tozásokkal találkozhat az, aki 
most látogat ki, vagy szeretne 
kilátogatni a meccsekre?

K. S.: – Személyes célom-
nak tartom, hogy minél több 
szurkolót tudjunk magunk mel-
lett hazai meccseinken, ezért 
biztatok mindenkit arra, hogy 
használjuk ki a vasárnap dél-
utánokat, kisebb gyermekeinket 
a játszótéren, nagyobb gyerme-
keinkkel a futballpálya szélén 
biztassuk serdülő, ifjúsági és 
felnőtt csapatunkban játszó fi a-
inkat. A Sportegyesület megfe-
lelő kultúrkörnyezetet tud biz-
tosítani a szurkoláshoz, illetve 
kilátogatókat kulturált büfével 
várjuk. Az elmúlt hetek hóna-
pok kemény munkáját látom a 
csapatunkon, mind a hozzáál-
lásuk, erkölcsi tartásuk és szak-
mai fejlődésük terén.

Sok kitartást és további ered-
ményes munkát kívánunk Önök-
nek!

Kissné Vass Rozália

Az Ebesi Községi Közhasznú Sportegyesület jövője
Hogyan látja az új elnök?

Citera és népi ének szakkör 
indul a Művelődési ház 

szervezésében 6 éves kortól – 
óvodások számára is – Agárdi Éva 

népzenetanár vezetésével.

Első alkalom: 2011. április 6. 
Művelődési ház

A foglalkozások ideje: szerdánként 14.30–15.30.

Bővebb felvilágosítás: 
Kissné Vass Rozáliánál,

a 06-20/251-6987 
telefonszámon kérhető.
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2011. április 9. szombat 9 órakor

Tavaszi Nagytakarítás 
Gyülekező: Művelődési ház előtt: Április 9. szombat 9 órakor

Felszerelés: Időjárásnak megfelelő öltözet 
(kesztyűt és zsákokat biztosítunk)

Eső esetén az akció egy héttel később, április 16-án lesz 
megtartva 9 órakor

Ebesen április 9-én szombaton 
már 3. alkalommal kerül meg-
rendezésre a Tavaszi Nagy-
takarítás elnevezésű szemét-
gyűjtő akciónk, környezetünk 
tisztasága érdekében. Öröm-
mel várjuk a civil szervezetek, 
intézmények, kereskedelmi 
egységek bekapcsolódását is 
programunkba. Számukra a pénteki napon is lehetőség nyílik 
5-10 perces munkával, a portájuk előtti szemét felszedésére, 
példamutató szándékukra és jelzésükre zsákot és kesztyűt biz-
tosítunk. A tavalyihoz hasonlóan nagyon sokban hozzájárulhat 
a lakosság is közös akciónkhoz, ha a házuk előtti zöld területet, 
növényeket, járdákat és vízelvezető árkokat gondozzák, vala-
mint a sárfelhordás során, az úttest szélén maradt föld-por réte-
get leseprik. Köszönjük!
Akciónkban részt vesznek:
Ebesi Polgárőr Egyesület
Ebesi Sportbarátok Egyesület
Benedek Elek „Zöld” Óvoda 
 Arany János Magyar-Angol Kéttannyelvű ÖKO Általános 

Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Ebesi Községgondnokság Kft.
AKSD
Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egyesület
Ebesi Önkormányzat

Szervezők:

Sós Barnabás 
(tel.: 52/366-972, 

30/905-1830)

Balogh László
 (tel.: 30/621-1911)

A R A N Y - O R O S Z L Á N 
D I V AT - A J Á N D É K

Áprilisi akció!

–20% 2011. ápr. 01–ápr. 30-ig
női, férfi , gyermek felsőre!

Mindenkit szeretettel vár a Félpénzes gárdája
Jutka és Zsuzsika

Április 23. Szombat 9 óra

Egészséges 

Életmód Klub 

Biokertészet, egészséges 
táplálkozás, környezetvédelem

Helyszín: Művelődési ház-kisterem 
9-10 óra:  Reformtáplálékok és egészség: virágpor, 

méz, propolisz, csírák. Előadó: Sós Barnabás 
(tel.: 52/366-972, 30/905-1830)

10-12 óra: Tavaszi munkálatok a biokertben
 Előadó: Dr. Seress Zoltán (tel: 52/366-209)

– Szervező: Ebesi Kulturális Közhasznú Nonprofi t Kft.
Kissné Vass Rozália (tel.: 52/788-614, ill.20/251-6987)

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2011. április hónap

1. Péntek Dr Socol Ilona 
2. Szombat Dr Szerze Róbert 
3. Vasárnap Dr Csontos Gyula
4. Hétfő Dr Szerze Róbert
5. Kedd Dr Békési Zoltán
6. Szerda Dr Békési Zoltán 
7. Csütörtök Dr Békési Zoltán 
8. Péntek Dr Békési Zoltán 
9. Szombat Dr Békési Zoltán 
10. Vasárnap Dr Békési Zoltán 
11. Hétfő Dr Békési Zoltán
12. Kedd Dr Socol Ilona 
13. Szerda Dr Csontos Gyula
14. Csütörtök Dr Csontos Gyula 
15. Péntek Dr Socol Ilona 
16. Szombat Dr Szerze Róbert
17. Vasárnap Dr Csontos Gyula

18. Hétfő Dr Szerze Róbert 
19. Kedd Dr Csontos Gyula
20. Szerda Dr Csontos Gyula
21. Csütörtök Dr Csontos Gyula 
22. Péntek Dr Socol Ilona 
23. Szombat Dr Socol Ilona 
24. Vasárnap Dr Szerze Péter Ifj.
25. Hétfő Dr Szerze Péter Ifj.
26. Kedd Dr Szerze Péter Ifj.
27. Szerda Dr Szerze Péter Ifj.
28. Csütörtök Dr Szerze Péter Ifj.
29. Péntek Dr Socol Ilona 
30. Szombat Dr Socol Ilona 

Elérhetőségi mobiltelefon:
06 30 698 0043

Dr Varga Tamás
igazgató főorvos

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja

Felelős kiadó: Kissné Vass Rozália, Ebes Kulturális 

Közhasznú Nonprofi t Kft. 

• Felelős szerkesztő: Kanyóné dr. Borku Csilla. 

E-mail: borkucsilla@gmail.com • 

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 • 

Tipográfi a: Abari Gusztáv. www.typostudio.hu 

• Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen. 

E-mail: fabiandigit@t-online.hu

Vízvezeték- és készülékszerelés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Szerviz – lakásfelújítás – S.O.S. segítség
– vízvezeték, csaptelep, WC tartály javítása, cseréje
– vízóraszerelés
– duguláselhárítás 1 év garanciával
– mosó-, mosogatógép bekötése
– csőtörés utáni S.O.S. helyreállítás
– fürdőszoba, WC, konyha átalakítás
– fűtési rendszerek szervizelése
– árajánlat, anyagbeszerzés, bontás stb.

Érdeklődjön, tájékozódjon, hívjon!

Molnár László 
06-70/226-0888, 
06-30/401-2644
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 Sószoba Ebesen!
Támogassuk együtt az ebesi 

óvodában kialakítandó sószobát! 
Az év végi KGFB biztosítás 

váltással ebesi ügyfeleink nem 
csak a havi kiadásaikat tudták 
csökkenteni, hanem egyúttal a 
sószoba létrehozásának a költségeihez is hozzá tudtak járulni! 
Tehették ezt anélkül, hogy ez ügyfeleinknek egy forintjába is 
került volna! 

Éljen ezzel a lehetőséggel Ön is!

–  a sószoba gyermekének, unokájának és akár saját magának 
megoldást tud nyújtani asztmás, allergiás betegségeire, tü-
neteire

–  Ön csökkentheti a háztartása biztosítási költségeit
–  biztosítása díjából pedig támogatni tudja az alapítvány te-

vékenységét
Díjmentes szolgáltatásunk kiterjed a teljes körű kockázat fel-
mérésre és elemzésre, meglévő biztosítási szerződések felül-
vizsgálatára, átdolgozására.
Keressen minket és 20 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.

LAKOSSÁGI APRÓ HIRDETÉS
Kútfúrás, talajvíz-mentesítés, 
öntözéstechnika készítése. Ér-
deklődni: Szilágyi Károly Tel.:  
06-30/291-5091
Középiskolai tanár magyar 
irodalomból, nyelvtanból kor-
repetálást vállal. Érdeklődni 
lehet: 06/70-383-0577
Magyar nyelv és irodalom 
szakos tanár általános és kö-
zépiskolás diákok korrepetá-

lását vállalja Ebesen. Telefon: 
06-30/613-0742
Megkímélt állapotú sötétlila 
24-es lányka kerékpár és 38-as 
méretű egysoros görkorcsolya 
újszerű állapotban eladó. Tele-
fon:  06-30/354-9032
Debrecenben 51 m2-es, két-
szobás lakás felújított állapot-
ban eladó. Érdeklődni:  06/70-
389-3485

VÁGNER 2001 BT  
4211 Ebes, Fő u. 49.

Tel: 06-52/395-225,  06-30/555-1972

Kínálatunkból:
–  Poli-Farbe nemes vakolat és homlokzatfesték 

10 év színgaranciával.
– Számítógépes színkeverés,
– Terranova-Thermo-dam hőszigetelő rendszerek,
– Faápoló lazúrok, zománcfestékek, 
– Fehér és színes falfestékek nagy választékban,
– Víz-gáz fűtésszerelési anyagok,
– PVC idomok, csövek,
– Szerszámok, szerszámnyelek,
– Csavarok, szegek,
– Permetezők és permetező alkatrészek,
– Kerékpáralkatrészek,
– Kerti szerszámok,
– Csemperagasztók, vakolatok, cement kapható.

Ingyenes házhoz szállítás!

Nyitva tartás:
 Hétfő – Péntek 8.00–18.00 óráig
 Szombat 8.00–13.00 óráig.

Április 10. vasárnap 9 órakor

Kráter-tó-túra
Kerékpárral, futva és autóval

Utazás: Üzemképes kerékpárral.
Indulás:  Április 10. vasárnap: Arany J. Ált. Isk. előtt 9 órakor
Hazaérkezés: Délután 3-4 óra körül.
Résztvevők: 8 éves kortól
A túra távja: 2x15 km (földúton)
Felszerelés:  Időjárásnak megfelelő réteges öltözet, esőkabát, 

napvédő sapka, inni és ennivaló az útra. 
Szervezők: Sós Barnabás (tel.:366-972, ill.:30/905-1830)
  Ebesi Polgárőr Egyesület, 

Ebesi Sportbarátok Egyesület
A túrázókat ebéddel várjuk Nagyhegyesen. 

Tányért, poharat és evő eszközt mindenki hozzon magával!
Eső vagy sár esetén a túra egy héttel később lesz megtartva, április 

17-én vasárnap 9 órakor.

Várunk mindenkit, aki jó társaságra,
mozgásra és kikapcsolódásra vágyik!
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