
Szabóné Karsai Mária polgár-
mester és Kissné Vass Rozália 
ügyvezető igazgató köszöntőjét 
követően Márton Attila ország-
gyűlési képviselő, a konferencia 
védnöke nyitotta meg a rendez-
vényt.

2011. november 25-én az Ebes 
Kulturális Közhasznú Nonprofi t 
Kft. Széchényi Ferenc Tájmúzeu-
ma országos konferenciát rende-
zett „Sárba tiport kegyelet” cím-
mel, az ebesi kényszermunkatábor 
létrejöttének 60. évfordulója, va-
lamint a hortobágyi és észak-al-
földi kényszermunkatáborokba 
való elhurcolások emlékére. Az 
egész napos rendezvény az ebesi 
Arany Oroszlán Étterem nagyter-
mében került megrendezésre, ahol 
a nyitóelőadást dr. Püski Levente 
történész tartotta. Ezt követően dr. 
Hantó Zsuzsa történész, szocioló-
gus, a deportálásokkal kapcsolatos 
kutatások úttörője, dr. Breuer Pál 
a Recski Szövetség Hortobágyi 

tagozatának vezetője, egykori 
kitelepített, dr. Saád József szo-
ciológus, egykori kitelepített, a 
téma kutatója, dr. Dubay Miklósné 
Bozsó Éva a Hortobágyi Kény-
szermunkatáborokba Elhurcoltak 
Egyesülete tagja, egykori ebesi 
kitelepített előadásával zárult a 
délelőtti program. A rendezvény 
a Széchényi Ferenc Tájmúzeum 
kertjében koszorúzással, valamint 
a múzeumban rendhagyó tárlatve-
zetéssel folytatódott az „Ítélet nél-
kül – családok munkatáborokban” 
című állandó kiállítás megtekin-
tésével. A délután további részé-
ben módszertani tapasztalataikról 

számoltak be általános iskolában 
és középiskolában tanító pedagó-
gusok a téma tanításával kapcso-
latban. A konferencia zárásaként 
fi lmes ankét keretében Aradi-
Beöthy Péter: Út a semmibe című 
dokumentumfi lmjét tekinthették 
meg az érdeklődők, amely közös 
beszélgetéssel zárult.
A konferencia látogatottsága vára-
kozáson felüli volt, mintegy 200 
résztvevővel. Köszönjük minden-
kinek, aki megjelent, aki segítette 
a rendezvény megvalósulását, re-
méljük hozzánk hasonlóan min-
den vendégünk számára tartalmas 
és tanulságos nap volt.

Szeretet határokon át
6. oldal

Lőgyakorlat Debrecenben
 6. oldal

Ismét jó hangulatban 
segítettünk – 5. oldal

Átadták a Béke utcai 
játszóteret – 4. oldal

Beszámoló a képviselő-
testületi ülésről – 2–3. oldal

A TARTALOMBÓL...

„Sárba tiport kegyelet” 
 Emlékkonferencia az ebesi kényszermunkatábor létrejöttének 

60. évfordulója alkalmából 

Kedves Ebesiek!
Gyorsan repül az idő: lassan a 2011-es esztendő végére érünk. November vége, 
december hagyományosan a számvetés, s mellette az ünnepekre készülődés és 
az együttlét ideje. Tudom, sokaknak nem volt könnyű ez az év, sok munka, sok 
feladat áll mögöttünk. 

Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az 
ünnepeket. Leljék meg örömüket szeretteikben és embertársaikban, hogy az új esztendőt újult 
erővel kezdhessük.

E gondolatok jegyében kívánok Ebes Község Önkormányzat Képviselő- testületének 
nevében a község valamennyi lakosának áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és 
nagyon boldog új évet!

Szabóné Karsai Mária
polgármester

Kellemes  karácsonyi  ünnepeket  és  boldog  új  évet  kívánunk !

Tisztelt Kissné Vass Rozália és Munkatársai!
Ezúton szeretnénk megköszönni a pénteki rendezvényüket. Tartalmá-
ban, szellemiségében  méltó módon tisztelgett az elhunyt és az  élő 
kitelepítettek előtt. Külön fi gyelemreméltó és követendő példának 
tartjuk, hogy diákokat is meghívtak.
További munkájukhoz kívánunk egészséget, sikereket!

Üdvözlettel: Thierjung-Földi Zsuzsanna
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Kétszer ülésezett Ebes Község 
Önkormányzatának képvise-
lő-testülete novemberben. A 
hónap közepén, 16-án rendkí-
vüli ülést tartottak a falu veze-
tői, melyen döntöttek többek 
között arról, hogy a 4. számú 
főút és a Fő utca keresztező-
désénél található kerékpár-
tárolót térfi gyelő kamerával 
látják el és elfogadták a 2012. 
évi belső ellenőrzési tervet. 
November 30-án ismét ösz-
szeült a képviselő-testület. Az 
ülésen beszámolót hallhattak 
a megjelentek az önkormány-
zat 2011. évi költségvetésének 
harmadik negyedéves vég-
rehajtásáról, megtárgyalták 
továbbá a 2012. évi költségve-
tési koncepciót, illetve tájéko-
zódhattak a Hajdúszoboszlói 
Pedagógiai Szakszolgálat által 
ellátott logopédusi és pszicho-
lógusi feladatokról, valamint 
határoztak a Magyar Ökume-
nikus Segélyszervezettel való 
együttműködésről. 

A kerékpártároló őrzésével 
kapcsolatos lakossági kérelem 

megtárgyalása
Szabóné Karsai Mária polgár-

mester asszony arról tájékoztat-
ta a jelenlévőket, hogy mintegy 
száz lakos aláírásával beadvány 
érkezett a képviselő-testülethez 
a Roland Autóház előtti kerék-
pártároló őrzésével kapcsolato-
san. A kérelemben leírták, hogy 
a tárolóból már több kerékpárt 
is eltulajdonítottak, emiatt arra 
kérték az önkormányzatot, hogy 
a lopások megakadályozása és 
megelőzése érdekében meg-
fi gyelő kamerarendszert tele-
pítsen, vagy oldja meg annak 
őrzését. A hivatal szakemberei 
megvizsgálták a kamerarendszer 
kiépítésének lehetséges műszaki 
megoldásait, valamint a meg-
valósításhoz szükséges anyagi 
forrásokat. A képviselő-testület 
a SATRAX Kft. ajánlatát elfo-
gadva a november 30-i ülésen 
egyhangúlag támogatta a közel 
600 ezer forintos munkálatok ki-
vitelezését. 

A HA-VER Nonprofi t Kft. 
működésével kapcsolatos 

változásokról
Polyák Ferenc a HA-VER 

Nonprofi t Kft. ügyvezetője az-
zal a kéréssel kereste meg Ebes 
Község Önkormányzatának 
képviselő-testületét, hogy a 

LEADER Helyi Akciócsoportot 
érintő jogszabályi változások mi-
att kialakult nehézségek áthida-
lásában segítséget nyújtson. Az 
ügyvezető elmondta, hogy az év 
közben történt jogszabályi válto-
zás a munkaszervezet működését 
ellehetetleníti, emiatt veszélybe 
kerülhetnek a kistérségek több 
száz nyertes, illetve potenciális 
pályázatai. Az átmeneti zavar 
kiküszöbölése érdekében Polyák 
Ferenc a Helyi Akciócsoport 
által lefedett területek települé-
seinek anyagi segítségét kérte 
lakosságarányos megosztásban. 
Szabóné Karsai Mária hozzáfűz-
te, hogy az önkormányzat tagja 
a hét településből álló LEADER 
Helyi Akciócsoportnak. A cso-
port az elmúlt időszakot tekintve 
jól végezte a munkáját, amely-
nek eredményeképpen több sike-
res pályázat is megvalósulhatott 
a településen. A jelenlegi rend-
szer január elsejétől megválto-
zik, a jövőben a csoportok csakis 
egyesületi formában működhet-
nek tovább. Emiatt kereste meg 
az önkormányzatot a HA-VER 
Nonprofi t Kft. képviselője. Egy-
részt a Helyi Akciócsoport gaz-
dálkodási nehézségeit fi gyelem-
be véve kéri az önkormányzatot, 
hogy támogatásként mintegy 
110 ezer forintot biztosítson a 
számukra utólagos elszámolás 
mellett. Másrészt a jogszabály 
lehetőséget biztosít arra, hogy a 
jelenlegi Helyi Akciócsoportok 
egyesületi formában működhes-
senek a jövőben. Az új társaság-
hoz való csatlakozási szándékot 
az önkormányzatnak ismételten 
ki kell fejeznie. A csatlakozás le-
hetőséget teremt arra, hogy a te-
lepülés, a lakosok és a helyi vál-
lalkozók értesülhessenek az ak-
tuális pályázati lehetőségekről. A 
képviselő-testület a csoport ed-
dig elért eredményeire tekintettel 
egyhangúlag elfogadta mind a 
támogatásról, mind az újonnan 
megalakuló egyesülethez való 
csatlakozásról szóló határozati 
javaslatot.

November 30-án ismét össze-
ültek a falu vezetői, hogy megtár-
gyalják és határozzanak a telepü-
lést érintő ügyekben. 

Beszámoló az önkormányzat 
2011. évi költségvetésének 

harmadik negyedéves 
végrehajtásáról, illetve a 2011. 

évi költségvetési rendelet 
módosítása

Szabóné Karsai Mária polgár-
mester asszony elmondta, hogy 
az államháztartásról szóló tör-
vénynek megfelelően elkészült a 
2011. évi költségvetés harmadik 
negyedéves teljesítéséről szóló 
beszámoló. A takarékos és át-
gondolt gazdálkodás eredménye-
képpen – az egyre nehezedő kö-
rülmények ellenére is – sikerült a 
2011-ben elfogadott költségvetést 
teljesíteni – mondta a falu vezető-
je. Kiemelendő, hogy a helyi adók 
több mint 95 százalékban teljesül-
tek. További bevételek várhatók 
még a december 20-ig határidős 
iparűzési adók megfi zetésének 
kötelezettségéből. A felhalmo-
zási költségvetés kiadási oldalát 
vizsgálva elmondható, hogy több 
beruházás még az előző évben 
elkezdődött és a munkálatok át-
húzódtak erre az évre is. Az ISPA 
program keretében az önkor-
mányzat a szennyvízelvezetés be-
ruházását gyakorlatilag a félév vé-
gére befejezte, már csak a vízügyi 
hatóság engedélye szükséges az 
üzembe állításhoz. A másik jelen-
tős beruházás az iskola felújítása 
és bővítése volt, amely szintén 
befejeződött, csupán az eszköz-
beszerzés folyamata nem zárult 
le, de ez is még az idén realizá-
lódik. Kifi zették az előző vezetés 
által vállalt kötelezettségeket, így 
a Bocskai utcai járda és parkoló 
építéséből, a Gázláng utcai jár-
daépítésből, valamint a kátyúzási 
munkálatokból eredő költségeket. 
A normatív támogatások a jog-
szabályi előírásoknak megfelelő 
ütemben megérkeztek az önkor-
mányzat számlájára. A központi 
költségvetésből a településőr pá-
lyázaton, az iskolatej, illetve köz-
lekedési támogatásként mintegy 2 
millió 500 ezer forintot kapott az 
önkormányzat. A közhasznú mun-
kavégzésre további 3 millió 800 
ezer forint támogatást utaltak át, 
illetve megkapta az önkormányzat 
az ISPA beruházáshoz kapcsolódó 
önerőt. Az önkormányzat és in-
tézményeinek pénzellátása az első 
félévben a hitelfelvétellel zavarta-
lan volt. A fordított ÁFA fi zetési 
kötelezettség miatt az év elején 
felvett 50 millió forint fejleszté-
si hitelt az önkormányzat a félév 

végére visszafi zette, ám a követ-
kező időszak szintén ÁFA fi zetési 
kötelezettsége miatt újabb 32 mil-
lió forint hitel felvételére kény-
szerült. Végezetül polgármester 
asszony hozzáfűzte: jelen pilla-
natban úgy tűnik, hogy takarékos, 
átgondolt gazdálkodással a 2011. 
évi költségvetés teljesíthető, de 
ehhez az év hátralévő részében 
is csak a legfontosabb kiadások 
teljesíthetők. A képviselő-testület 
a Pénzügyi Bizottság támogatá-
sa mellett mind a háromnegyed 
éves beszámolót, mind a 2011. évi 
költségvetési rendelet módosítá-
sát egyhangúlag támogatta.

Megtárgyalták az 
önkormányzat 2012. évi 

költségvetési koncepcióját
Az államháztartásról szóló 

törvény rendelkezik arról, hogy 
a jegyző által készített költség-
vetési koncepciót a polgármester 
november 30-ig a képviselő-tes-
tület elé terjeszti – tájékoztatott 
Szabóné Karsai Mária. Mint köz-
tudomású, a közigazgatás, így 
az önkormányzatok is jelentős 
változások előtt állnak, amelynek 
részletei és időpontjai még nem 
ismeretesek, így a jelenlegi infor-
mációk alapján tudjuk tervezni a 
költségvetést. A kormány a 2012. 
évi költségvetés tervezésekor 1,5 
százalékos GDP növekedést vett 
alapul, 2,5 százalékos államház-
tartási hiánycél és 4,2 százalékos 
infl áció mellett. Mindezek fi gye-
lembevételével kell elkészítenie 
az önkormányzatnak a 2012. 
évi költségvetési koncepcióját. 
A közszféra keresete a jelenlegi 
helyzet szerint jövőre is változat-
lan marad, így tehát sem a köz-
tisztviselői illetményalap, sem 
a közalkalmazotti bértábla nem 
változik. Emelkedik viszont az 
általános forgalmi adó mértéke 25 
százalékról 27 százalékra. A mi-
nimálbér 78 ezer forintról 92 ezer 
forintra, a garantált bérminimum 
94 ezer forintról 108 ezer forintra 
emelkedik majd. A szo ciá lis tör-
vény szeptemberi módosításának 
következtében a korábbi gázár és 
távhő támogatás beépült az ön-
kormányzati lakásfenntartás tá-
mogatási rendszerébe. Az új, ked-
vezőbb feltételek következtében 
jelentősen megemelkedik az e tá-
mogatásban részesülők száma. Az 
állami források mellett az önkor-
mányzat legjelentősebb bevétele 
a helyi adókból származik. Legje-
lentősebb bevétel az iparűzési adó 

A gazdálkodás stabilitását meg kell őrizni
– beszámoló a képviselő-testület novemberi üléseiről –
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megfi zetéséből keletkezik. 2012. 
évben az 1,6 százalékos, azaz 
változatlan adómértékkel számol 
az önkormányzat. A felhalmozá-
si kiadások között a 2012. évben 
mindenképpen számolni szüksé-
ges a piac beruházás önerejével, 
illetve az önkormányzat ez évi 
beadott pályázataihoz kapcsolódó 
saját forrás biztosításával (útépí-
tések, belvízrendezés, Alapszol-
gáltatási Központ korszerűsítése, 
LEADER pályázatok). A jövőben 
is ki kell használni a pályázatok 
kínálta lehetőségeket, hitelt csak 
a fejlesztések fi nanszírozásához 
szabad felvenni, el kell kerülni 
az önkormányzati vagyon felélé-
sét. A legfontosabb, tájékoztatott 
a polgármester asszony, hogy a 
fi zetőképességét megőrizze a te-
lepülés. Elsődleges szempont egy 
kiegyensúlyozott költségvetés 
összeállítása, a jövő évi végrehaj-
tás során az önkormányzat folya-
matos pénzügyi egyensúlyának, 
stabilitásának biztosítása, a szigo-
rú gazdálkodási fegyelem betar-
tása. A Pénzügyi Bizottság támo-
gatása mellett a képviselő-testület 
egyhangúlag támogatta a 2012. 
évi költségvetési koncepciót.

Beszámoló a logopédiai 
és pszichológiai feladatok 

ellátásáról
A Hajdúszoboszlói Pedagógi-

ai Szakszolgálat két szakembere, 
Zsigmond Mónika logopédus és 
Kovács Anna pszichológus szep-
tem ber óta foglalkozik a települé-
sen élő gyermekek problémáinak 
orvoslásával. Jelenleg logopédiai 
ellátásra 43 óvodás- és 35 iskolás-
korú gyermek szorul. Az ellátásba 
a súlyossági szempont fi gyelem-
bevételével 39 gyermek került be. 
A szakember felhívta a fi gyelmet 
arra, hogy a kevésbé súlyos be-
szédzavarral küzdő gyermekek 
várólistára kerültek, de senki nem 
esett ki a látóköréből és a szeptem-
berben első osztályt kezdő nagy-
csoportos óvodások ellátására is 
sor kerül majd. Kovács Anna pszi-
chológus arról tájékoztatta a kép-
viselő-testületet, hogy tíz gyermek 
pszichoterápiás ellátását végzi és 
további tizennégy gyermek várja, 
hogy problémájával foglalkozzon 
a szakember. Ezen kívül október 
közepe óta heti négy órában az 
Alapszolgáltatási Központban is 
várja a mentális betegséggel küz-
dő személyeket a szakember. A 
képviselő-testület tagjai szerint 
nagy előrelépésnek számít az, 
hogy az eddig ellátatlan terüle-
tekre jól felkészült szakemberek 
segítségét sikerül igénybe venni, 
így a szülőkre háruló többletterhek 
jelentős mértékben csökkentek. 

A Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezettel való 

együttműködés lehetőségéről 
tárgyaltak

Az Ökumenikus Segélyszer-
vezet Debreceni Szociális Köz-
pontjának vezetője Figeczki 
Tamás arról tájékoztatta a képvi-
selő-testületet, hogy a szervezet 
fő céljai között a szenvedélybe-
tegek segítése és preventív fel-
adatok ellátása szerepel. Ezeket 
a feladatokat tudnák ellátni a 
településünkön is. Kiemelt fi -
gyelmet fordítanak az univer-
zális prevencióra, azaz olyan 
egészségszemlélet és életmódbe-
li szokásrendszer kiépítése a cél, 
amellyel megelőzhető a drog- és 
alkohol problémákkal járó szen-
vedélybetegség kialakulása. A 
napirenddel kapcsolatban fo-
galmazódott meg Sós Barnabás 
alpolgármester részéről, hogy 
kiemelt szerepet kell fordítani a 
fi atal generáció felvilágosításá-
ra, amelyet az együttműködés 
keretében a Segélyszervezet ha-
tékonyan tudna ellátni. A képvi-
selő-testület, valamint az Egész-
ségügyi és Szociális Bizottság 
nevében annak vezetője, Biró 
Sándorné is örvendetesnek és 
mindenképpen támogatandó tö-
rekvésnek tartja a szolgálat által 
kínált lehetőségeket.

A „City Terminal” projekttel 
kapcsolatos kérdések 

megvitatása
A MASTODOM Program-

szervező és Területfejlesztési 
Kft. a „City Terminal” projekt 
keretén belül olyan nyilvános 
internet eléréssel rendelkező 
terminál felállítását tervezi a te-
lepülésen, melynek segítségével 
a lakosok ingyenesen hozzáfér-
hetnek az őket érintő elektroni-
kus információkhoz, elősegítve 
ez által az önkormányzati ügy-
intézést, illetve lehetőség nyílik 
az internet széleskörű haszná-
latára. A projekt teljes költségét 
pályázati forrásból a MASTO-
DOM Kft. viseli. Az önkor-
mányzatnak csak a terminál fel-
állításához szükséges helyiséget 
és az elektromos áramot kell 
biztosítania. A képviselő-testület 
a Pénzügyi Bizottság támogatá-
sával egyhangúlag megszavazta 
a terminál felállításának támo-
gatását.

Zárt ülés
Zárt ülésen tárgyalta a képvi-

selő-testület az első lakáshoz jutó 
és szociális kérelmekhez kapcso-
lódó beadványokat. 

KBCS 

Önkormányzati hírek
„Ünnepi forgatag”

Idén első alkalommal – hagyo-
mányteremtő szándékkal – az 
önkormányzat lehetőséget bizto-
sított helyi vállalkozók számára, 
hogy az Arany Oroszlán Panzió 
és Étterem előtt, karácsonyi vá-
sár keretében árulhassák a ter-
mékeiket. Bízunk benne, hogy 
a karácsonyi vásár elnyerte 
tetszésüket és minél többen 
ellátogatnak a sátrakhoz.

Fásítás
November hónapban az önkor-
mányzat a fásítási programja 
keretében 172 darab facseme-
tét biztosított a lakosság szá-
mára annak érdekében, hogy 
településünk minél zöldebb és 
otthonosabb legyen. Ezúton 
köszöni az önkormányzat 
Domokos Gergely Úrnak a 
programhoz nyújtott szakmai 
segítségét.

Népszámlálás 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
határidőben lezajlott és befeje-
ződött településünkön a 2011. 

évi népszámlálás. Köszönjük a 
lakosság együttműködését, ame-
lyet a feladat elvégzése során 
tanúsított. Terveink között sze-
repel, hogy a településre vonat-
kozó közérdekű hivatalos ada-
tokat a Központi Statisztikai Hi-
vataltól megkérjük és mindenki 
által hozzáférhetővé tesszük az 
önkormányzat honlapján.

Kitüntető díjak
Felhívjuk a lakosság fi gyelmét, 
hogy december 31-ig bárki ja-
vaslatot tehet az önkormányzat 
által alapított „Ebes Község 
Díszpolgára” címre és „Pro Vil-
la” (Ebes Községért) kitüntetés-
re. A vonatkozó önkormányzati 
rendeletek (1/2010. (I. 29.) Ör. 
sz. és 1/2000. (I. 19.) Ör. sz.) 
szabályozzák az elismerések 
adományozásának rendjét. A 
hivatkozott rendeletek megta-
lálhatók a www.ebes.hu hon-
lap önkormányzat / rendeletek 
menüpontban.

Szabóné Karsai Mária 
polgármester

Dr. Hajdu Miklós jegyző

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

az Arany János
Magyar – Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

karácsonyi koncertjére,
amelyre

2011. december 21-én (szerdán) 17 órától
az ebesi református templomban

kerül sor.

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!
Minden héten csütörtökön 14-15 óráig Védőnői Fogadóórát 
tartunk az Egészségházban.
A fogadóóra keretében feltehetik kérdéseiket a gyermek testi 
és lelki fejlődésével kapcsolatban, a diákok kérdezhetnek az 
egészséges táplálkozásról, diétáról; szerelemről, párkapcsolat-
ról, fogamzásgátlásról, és más, őket érdeklő és érintő témákkal 
kapcsolatban.
Éljenek a lehetőséggel!
Agárdiné Zseni Hilda Védőnő: 70/ 203-93-58
Heidumné Szarka Veronika Védőnő: 30/318-76-92
w
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Szabóné Karsai Mária pol-
gármester és Kissné Vass Rozá-
lia Ebes Kulturális Közhasznú 
Nonprofi t Kft. ügyvezető igazga-
tója ünnepélyes keretek között 
átadta a Béke utcai játszóteret 
november 2-án.

A településen évről évre nő a 
gyermeklétszám, ebből adódóan 
a játszóterek iránti igény is. Há-
rom korcsoport igényeit kielégítő 
magas színvonalú játszótéri be-
ruházást valósított meg az Ebes 
Kulturális Közhasznú Nonprofi t 
Kft. 42,7 millió forintból, uniós 
támogatással. 

2011. szeptember 13-án kez-
dődött meg az FVM Európai Me-

zőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Alap keretében Falumegújítás és 
fejlesztés célterületen megvaló-
sult projekt, a Béke utcai játszótér 
építése. A közbeszerzési eljárás 
során a nyertes kivitelező az S-Tér 
Kft. lett, akik HAGS játékokból 
alakították ki a drótkötélpályás, 
egyedi játékvár kombinációt, ho-
mokozót, biciklis körforgót, több 
korcsoportos hintákat is tartalma-
zó, mintegy 13 db játéból álló új 
játszóteret. A pályázat magában 
foglalta még a padok, ivókút ki-
helyezését, sétány, kandeláberek, 
kerékpártámasz, valamint parko-
sított pihenőrész és kerítés kiala-
kítását is. 

Hagyományteremtő szándékkal, a 
jövőbeli együttműködés, a hasz-
nos párbeszéd reményében Civil 
Kerekasztal elnevezésű fórumon 
vettek részt a civil szervezetek 
képviselői és a község képvise-
lő-testületének tagjai november 
16-án. Az összejövetelen 13 civil 
szervezet és az Ebes Kulturális 
Közhasznú Nonprofi t Kft. kép-
viselte magát. A pár mondatos 
bemutatkozást követően lehető-
ség nyílt kötetlen beszélgetésre, 
amelyen a résztvevők elmondhat-
ták ötleteiket annak reményében, 
hogy a szervezetük munkájának 

segítségével a településen élőkhöz 
még közelebb juthassanak. Sza-
bóné Karsai Mária polgármester 
elmondta, az önkormányzat szá-
mára minden civil szervezet mun-
kája ugyanolyan fontos. Felvető-
dött az ötlet egy éves rendezvény-
terv összeállítására, amelyben 
minden szervezet feltüntethetné 
a 2012. év legfontosabb esemé-
nyeit. „Alázattal, jóindulattal és 
szeretettel mindent el lehet érni. 
Az összefogás erejében hiszek!” 
– zárta a fórumot Sós Barnabás 
alpolgármester.

KBCS

A tettek minősítik az embert, nem a szavak

Új játszótérrel – közösségi színtérrel gazdagodott Ebes község

KÖZLEMÉNY
A Magyar Posta Zrt. Debreceni Területi Igazgatósága értesíti Ebes köz-
ség lakosságát, hogy a településen működő Posta nyitva tartása 2011. 
december 1-től az alábbiak szerint módosul:

hétfő-csütörtök: 08:00–16:00 óra
péntek: 08:00–18:00 óra
szombat-vasárnap: zárva

Pénztárszolgálati rend:
hétfő-csütörtök: 08:00–15:30 óra
péntek: 08:00–18:00 óra
szombat–vasárnap: zárva

Tisztelettel: Torkos László üzemeltetési irodavezető

December 22. Csütörtök 16 óra
SZERETET karácsonyi falutúra

Útvonal:  Református templom (karácsonyi énekek, orgonazene) – Te-
mető (megemlékezés és gyertyagyújtás) – Műv.ház (melege-
dő, teázás és süteményezés) – Ebes utcáin éneklés – Katolikus 
templom (karácsonyi dalok, orgonazene)

Indulás, gyülekező:  December 22. csütörtök 16 óra Református 
templom

Hazaérkezés: este 8 óra körül
Résztvevők: 5 éves kortól
Felszerelés:  Időjárásnak megfelelő réteges öltözet, gyertya, 

mécses
Szervező:  Sós Barnabás Tel.: 30/905-1830
Segítők:   Református és Katolikus templom hívei, Önkor-

mányzat, Kulturális Kft, Sportbarátok Egyesü-
let, Civil szervezetek, Általános iskola, Óvoda, 
Községgondnokság, Polgárőrség, Barátok

2011. December 31. 23 óra 45 perc
Szilveszteri futás-kocogás az újévbe

Ünnepeljük együtt az újévet mozgással!
Indulás:  December 31. 23 óra 55 perckor: Arany J. Ált. Isk. elől
Érkezés: 2012. Január 1. 0 óra 5 perckor
Résztvevők: 5 éves kortól
Felszerelés: Időjárásnak megfelelő réteges öltözet, duda, jelmez 
Szervezők: Sós Barnabás E.S.B.E Tel: 30/905-1830
A futókat a Sportházban forró teával és alkoholmentes pezsgővel vár-
juk!

„…felemelkedik minden szív a népdal madarával,
amely örökké énekel…” (Andersen)

TOBORZÓ
AZ EBESI NÉPDALKÖR TAGSÁGÁBA!

Tisztelt Lakosok!
Az Ebesi Idős Emberekért Közalapítvány által 

2011. 10. 08-án rendezett
Idősek és a Zene Világnapja „Énekelni mindig jó”… című
rendezvényünkön kihirdetésre került, hogy megalakítjuk az

EBESI NÉPDALKÖRT.
Az ünnepségen nagy sikerrel fellépő Marosvölgyi Ágnes népdal, 

népzene, néptánc oktató tanárnő a művészeti vezetőnk.
Minden kedden 16:30 órától az Idősek Klubjában

(Ebes, Kossuth u. 34.) tartjuk a próbákat!
Várunk minden népdalkedvelőt, hogy csatlakozzon hozzánk, 

korhatártól függetlenül!
A szervezők nevében: Erdei Andrásné

Ebesi Idős Emberekért Közalapítvány elnöke

w
w

w
.e

b
e
s
.h

u
w

w
w

.e
b
e
s
.h

u
4



A 2011–12-es tanév a szépen 
felújított iskolánkban új lendület-
tel kezdődött. Már az első szülői 
értekezleten a szülők és a peda-
gógusok lelkesedésén látszott, 
hogy az idén is egy jó hangulatú 
bál szervezéséhez kezdünk. 

Végül 126 résztvevővel no-
vem ber 19-én 19 órakor elkezdő-
dött a bál.

A fellépők színvonalas műsora 
(Kozma Benedek, Kovács Ma-
ximilián, Makai Stella, Loncsák 

Dániel, Sarkadi Bettina, a Ken-
guru Akrobatikus Rock and Roll 
– Csízi Hajnalka Beke Béla, 
Csízi Ildikó, Vattai Levente –, 
Bíró Gergő, a Sivatag Ékkövei 
– Sóvágó Anett és Tarcsi Orso-
lya –, valamint a tanárokból álló 
néptánccsoport) és a vacsora 
után a jókedvről Sándor Zsolt ze-
nész gondoskodott hajnalig.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a szülők, pedagógusok, 
résztvevők segítségét, hogy egy 
újabb szép estét tudtunk együtt 
eltölteni. A bál bevétele, amit az 
iskola támogatására fordíthatunk 
275 ezer forint.

Akiknek a tombolasorsolá-
son felajánlott ajándékokért és a 
támogatásért köszönettel tarto-
zunk:

–  Thermal Hotel*** Gyógy- 
és Wellness Szálloda Füzes-
gyarmat

–  Ebesi Gyermekekért Alapít-
vány

–  Arany Oroszlán Étterem 
–  Kerekes Kft.
–  Forrás Áruház
–  Vágner Bt.
–  DVSC
–  Debreceni Jégcsarnok
–  Debreceni Kultúrpark
–  Vojtina Bábszínház
–  Csokonai Színház
–  Főnix Rendezvényszervező 

Non profi t Kft.
–  Hemo 2002 Kft.
–  Sándor Zsolt és felesége 

(Ori fl ame)
–  Szoboszlai Csaba és felesége
–  Borsos József és felesége
–  az osztályok, a szülők, a pe-

dagógusok, az iskola és az 
étterem dolgozói 

Ráczné Dajka Edit 
a Szülői Munkaközösség 

vezetője 

Ismét jó hangulatban segítettünk

Versenyeredmények
A Csapóerti Általános Iskolában 2011. november 25-én rendezett ver-
senyeken kiválóan szerepeltek az ebesi Arany János Magyar–Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI tanulói:

 Angol nyelvi vers- és prózamondó megyei verseny 
3. osztályosok:  I. helyezett Palcsu Zalán (3.b)
   II. helyezett Csízi Ildikó (3.b)
   Felkészítő tanáruk: Galgóczi Éva
   Különdíjas Kiss Zoltán (3.b)
   Felkészítő tanára:  Kathiné Sárkány Noémi

 Népdaléneklési megyei verseny
Alsó tagozat egyéni kategória:
   II. helyezett  Gali Petra (4.a)
   Különdíjas Kiss Csenge (2.a)
Alsó tagozat csoportos kategória:
   I. helyezett  Abai Evelin (4.a) – Gali Petra (4.a)
Felső tagozat csoportos kategória:
   I. helyezett  Aranyrigó énekegyüttes. Tagjai: 

Abai Evelin (4.a), Gali Petra (4.a), 
Kiss Csenge (2.a), Sarkadi Bettina 
(8.b), Veress Borbála (6.a), Görög 
Gábor (1.b), Lajtai Levente (2.a)

A népdalosok felkészítő tanára: Marosvölgyi Ágnes.
A versenyzőknek és a felkészítő tanároknak is gratulálunk, és további 
sikereket kívánunk!

Érckövi Katalin igazgató

Óvodások a szekéren 
Október 4-én, az állatok Világnapja alkalmából a tavalyi évhez 

hasonlóan ismét szekerezni ment az óvoda apraja és nagyja.

Csengőszóval érkezett meg a lovaskocsi ennek a napnak a reggelén, 
s mi megcsodálhattuk a hajtók pompázatos viseletét és a gyönyörű 
lovakat, melyek a gyereke kedvencei lettek. A csoportok elindultak a 
falu felfedezésére. Vidám nótaszó és kacagás kísérte az utat.

A kocsikázás után látványos lovasbemutatóval ejtette ámulatba 
ifj. Kiss Mihály és lova a gyerekeket és felnőtteket. A bátrabbaknak 
lehetősége nyílt egy kis állatsimogatásra és lovaglásra is.

Szeretnénk megköszönni ezt a feledhetetlen élményt és a szép napot 
Kiss Mihálynak, ifj. Kiss Mihálynak és segítőjüknek. 

Reméljük, hogy máskor is lesz részünk ilyen élményben.
Nagy Sándorné óvodapedagógus

A Fény születése…
Adventi program kicsiknek és nagyoknak

2011. december 17-én, szombaton a Művelődési 
házban

Program:
10.00 

„Fenyőfa” – Benedek Elek Óvoda óvónőinek 
gyerekműsora

10.30–12.30 és 14.00–16.00
Karácsonyi kézműves játszóház:

korongozás, fafaragás, mézeskalács díszítés, gyöngyfűzés, 
karácsonyi ajándék készítése 

13.00
Betlehemes műsor -

Arany János Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola 
és AMI 

13.30 
Lucázás, adventi dalok tanulása, táncház

A délelőtti programokra a belépő: 350.-  
A délutáni programokra a belépő: 350.-

Egész napos belépő: 500.- 
A vásárra a belépés díjtalan

***  ***  ***  ***  ***
A rendezvény ideje alatt 10 órától 16 óráig 

grillázs és mézeskalács készítő, foltvarró, tűzzománcos,  
fonottáru- gyertyás, foltvarró, fafaragó mesterek munkáiból, 
valamint virág-játék-ajándék készítők és az iskola és óvoda 

ajándéktárgyaiból összeállított karácsonyi vásárral 

várjuk látogatóinkat a Művelődési ház épületében 

Mindenkit szeretettel várunk!
Bővebb felvilágosítás a rendezvénnyel kapcsolatban az 52/366-136;
20/251-69-87 telefonszámokon, valamint személyesen a Művelődési 

házban és a Könyvtárban kapható.
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töt tetek össze számunkra. A sok 
örvendő gyermek nevében írok most 
köszönetet Nektek, bár ez a levél nem 
képes visszaadni a sok csillogó szem-
pár ragyogását.

Mindenki részesült az ajándé-
kokból, bár igyekeztünk úgy válo-
gatni, hogy a jobban rászorulók 
kicsit nagyobb csomagot kapjanak. 
Annyi bizonyos, hogy jó helyre ke-
rültek a ruhák és kiscipők. Kérlek, 
tolmácsold a köszönetünket a kol-
léganőidnek, a nagylelkű szülők-
nek és nem utolsósorban az ovis 
gyerekeknek is. Azt is elárulhatod 
a gyerekeknek, hogy mindenkinek 
nagyon tetszettek a rajzaik, meg-
nézegettük és majd kitesszük őket. 
Még egyszer köszönünk mindent, 
Isten áldását kérjük munkátokra és 
életetekre!

Molnár Lilla és az Aranykapu 
Református Napközi óvodásai és 

dolgozói

Köszönet nyilvánítás
Az Ebesi Polgárőr Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 
2010. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át társadalmi szervezetünk-
nek ajánlották fel. Az így összegyűlt 126.226 forintot működési költsé-
geink fedezésére kívánjuk fordítani.

Ebesi Polgárőr Egyesület  

Ismét kilátogatott az Ebesi Polgárőr 
Egyesület Ér mi hály falvára, az egy-
ház által fenntartott óvodába. Most 
sem mentünk üres kézzel, mivel 
kivittük a Benedek Elek Óvodában 
összegyűjtött gyermekruhákat, cipő-
ket és játékokat. A kinti intézmény-
nek régen dédelgetett álma volt egy 
fénymásoló beszerzése, amit mind 
az egyház, mind az oktatási és ne-
velési intézmények használni tud-
nának. Sikerült beszereznünk egy 
használt, de kitűnő állapotban lévő 
asztali másolót, valamint két szá-
mítógépes konfi gurációt is. Azt hi-
szem, sikerült megint meglepetést és 
örömöt szerezni a határ túl oldalán 
élő honfi társainknak, amit az általuk 
küldött köszönőlevélben kedvesen 
megfogalmaztak.

Balogh László elnök

Kedves Ildikó!
Csütörtökön megérkezett óvo dánk-
 ba a sok adomány, ame lyet Ti gyűj-

Lőgyakorlat Debrecenben

Mikulás váró

RENDŐRSÉGI HÍREK
Ebesen október 25. és december 2. közötti időszakban 3 bűncselek-

mény történt, 1 vasútbiztonsága elleni bűntett, 1 lopás és 1 rablás. A bűn-
cselekmények az alábbiakban voltak:

2011.10.23-án 18 óra 32 percet megelőző időben ismeretlen személy 
a Rákóczi utcai vasúti átjáróban elhelyezett SR 1 jelű félsorompóval 
kiegészített fénysorompó berendezés – B-jelű csapórúdját ismeretlen 
gépjárművel letörte.

2011. 11. 18-án vagy 19-én ismeretlen elkövető a Vedres-dűlőben 
lévő 027/130 helyrajzi számú út mellől 4 darab (kb. 70 mázsa) akácfát 
kivágott és eltulajdonította.

2011.11.22-én 20:00 órát megelőző időben – a feljelentés alapján – 
ismeretlen személy az Újsor utca egyik lakásába bement, majd az ott 
tartózkodó idős sértettet bántalmazta, és a lakásból 80.000 Ft készpénzt 
tulajdonított el. 

A fenti bűncselekmények mellett két (egy lopás, valamint egy rongá-
lás) tulajdon elleni szabálysértés is történt a településen: 

2011. 10. 28-án 16:00 óra és 2011. 11. 02-án 07:30 óra között is-
meretlen személy a Polgármesteri Hivatal főépületének bejárata mellől 
eltulajdonított egy európai uniós zászlót.

2011. 11. 05-én éjszaka ismeretlen személy a Hunyadi és a Nyugati 
utcák kereszteződésében kihelyezett „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” 
és „Útszűkület” közúti jelzőtáblákat az úttestre döntötte, valamint az ott 
lévő villanyoszlopra feltette az előzőleg a Fő és a Hunyadi utcák keresz-
teződésében a földből kihúzott reklámtáblát. 

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
Sági József r. tőrm. 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 ingyenesen 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, Szé-
chenyi tér 1. szám alatt.

Dr. Gali Sándor r. alezredes, rendőrkapitány

Szeretet határokon át

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2011. december hónap

1. Csütörtök dr. Socol Ilona 
2. Péntek dr. Socol Ilona 
3. Szombat dr. Socol Ilona 
4. Vasárnap dr. Socol Ilona 
5. Hétfő dr. Szerze Péter ifj.
6. Kedd dr. Socol Ilona 
7. Szerda dr. Socol Ilona 
8. Csütörtök dr. Socol Ilona 
9. Péntek dr. Szerze Péter ifj.
10. Szombat dr. Szerze Péter ifj. 
11. Vasárnap dr. Szerze Péter ifj.
12. Hétfő dr. Szerze Péter ifj.
13. Kedd dr. Szerze Róbert
14. Szerda dr. Szerze Péter ifj. 
15. Csütörtök dr. Szerze Péter ifj. 
16. Péntek dr. Szerze Róbert 
17. Szombat dr. Szerze Róbert
18. Vasárnap dr. Szerze Róbert

19. Hétfő dr. Csontos Gyula
20. Kedd dr. Csontos Gyula
21. Szerda dr. Csontos Gyula
22. Csütörtök dr. Csontos Gyula 
23. Péntek dr. Csontos Gyula 
24. Szombat dr. Csontos Gyula
25. Vasárnap dr. Csontos Gyula 
26. Hétfő dr. Békési Zoltán
27. Kedd dr. Békési Zoltán
28. Szerda dr. Békési Zoltán 
29. Csütörtök dr. Békési Zoltán 
30. Pénterk dr. Békési Zoltán
31. Szombat dr. Békési Zoltán

Elérhetőségi mobiltelefon:
06 30 698 0043

Dr Varga Tamás
igazgató főorvos

2011. december 2-án Mikulás váró ünnepséget rendezett az Ebes Kulturális 
Közhasznú Nonprofi t Kft. A Művelődési házban közel 50 kisgyermek 

szüleivel, nagyszüleivel várta együtt a nagyszakállú Mikulást

Pető László sportlövő segítségével elméleti és gyakorlati foglalkozás 
keretében ismerkedtek a fegyverhasználattal az ebesi „kispolgárőrök”
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LAKOSSÁGI APRÓ HIRDETÉS
Helyesírás! Az Ön gyermekének is gondot okoz a helyesírás? Nincs ideje vele 
foglalkozni? Magánórák kedvező áron: 06-30/613-0742

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

Jama Szépségszalon
(Ebes, Fő u. 8. sz)

Tudja már, mit vegyen barátainak, 
rokonainak Karácsonyi 

ajándékként?
Lepje meg szeretteit ajándékutalvánnyal, 
mely egész évben felhasználható a 
szépségszalon szolgáltatásaira!

Újdonságként ajánljuk vendégeink fi gyelmébe:
●  Fogékszer felrakás eredeti Swarovski kristályból. Fúrás és 

fájdalommentes, a fogakra nem ártalmas. „Szánj rá 5 percet és 
tedd divatossá mosolyod akár egy éven át.”

●  Egyedi ékszerkészítés. Nemcsak körmeiden viselheted kedvenc 
mintáidat, hanem az ékszereiden is (fülbevaló, medál, gyűrű).

●  3D szálas műszempilla. Az eddigi legtartósabb és 
legtermészetesebb műszempilla, melynek „viselése olyan könnyű 
mintha a saját pilláid lennének”

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet kíván a

Jama Szépségszalon!

Zsozso Dance 
Pub

Ebes, Ady Endre u. 24.

DISCO PÉNTEK SZOMBAT
A BELÉPÉS DÍJTALAN!!!

Barátságos kiszolgálás, árak, kulturált, igényes környezet, 
2 szinten.

Minden vasárnap 
Csapolt sör 150 Ft, Kőbányai sör 180 Ft, Kommersz 140 Ft 

INGYENES: 
biliárd, csocsó, pingpong, wifi  használat. Autós szimulátor! 

Kivetítőn: fi lm, meccs, forma1 vetítés, vagy bármi, amit 
szeretnétek. 

Névnapok, születésnapok, családi, munkahelyi 
rendezvényekre díjtalanul áll rendelkezésetekre a fölső szint 

vagy a földszinti külön terem. 
Bográcsozási, grillezési lehetőség a kerthelyiségben.

Szilveszteri Party!!!!!!     
100 m2-es Fűtött sátorban színpadon, élő zene, a felső szinten   

Disco
Ingyen Pezsgő.....tűzijáték.....

Fergeteges hangulattal várunk mindenkit szeretettel!

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
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Szilveszter az Arany Oroszlán étteremben
ajtónyitás 19 órakor

Forralt bor, kemencében sült pogácsa

Vacsora 

Mézes barackpálinka ● Piros lencseleves füstölt sajttal és snidlinggel
Vörösboros őzpörkölt burgonya krokettel ● Ropogós kacsacomb burgonya pürével és almás pezsgős 

káposztával ● Gesztenyés somlói galuska ● Páronként egy üveg pezsgő

tombola sorsolás

Éjfél utáni Svédasztal 

Korhely leves ● Roppanós virsli mustárral, tormával ● Debreceni töltött káposzta házi tejföllel

Mulatós Zene: Sándor Zsolt

Belépőjegy: 6.000 Ft/fő

Jegyek az étteremben vásárolhatók

Érdeklődni: 
Arany Oroszlán étterem, Ebes, Széchenyi tér 2.  52/366-129,  20/662-9040

Autójavítás? Helyből megoldjuk . . .

A Roland Autóház Kft. az alábbi szolgáltatásokkal áll rendelkezésükre:
 Škoda márkaker eskedés és szerviz
 Műszaki vizsga (előkészítéssel és javítással, személygépjárművekre,  kistehergépkocsikra 3,5 t-ig, 

típuskorlátozás nélkül a hét minden munkanapján.

 Márkafüggetlen szerviz  minden típusra; 

olajcsere-csomagok már bruttó 9.800,- Ft-tól (1400 cm3 alatti benzinmotorok esetén)

 Karosszériajavítás, fényezés (biztosítási ügyintézés, helyszíni kárfelvétel minden típusra)

Roland Autóház
Ebes, Fő u. 78. ● Tel: 52/565-500 ● www.rolandauto.hu ● info@rolandauto.hu
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