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Az emberek komfortérzetét nagy mértékben 
befolyásolja, hogy azon a településen, ahol élnek, 
milyen a szociális biztonság, illetve az egészség-
ügyi feladatok ellátása milyen színvonalon folyik. 
Biró Sándorné Katikával, az Egészségügyi-és 
Szociális Bizottság elnökével beszélgettünk a tele-
pülés egészségügyi helyzetéről, valamint szociális 
kérdéseiről.

A választások után kézenfekvő volt, hogy Ön, mint 
egészségügyi dolgozó, az Egészségügyi- és Szociális 
Bizottság elnökeként segíti a képviselő-testület mun-
káját. Az elmúlt időszakot tekintve tudta kamatoztat-
ni a gyakorlatban szerzett tapasztalatát?

Biró Sándorné: A 2010. évi önkormányzati vá-
lasztásokon az ebesiek többsége élt választójogá-
val, és voksukkal bizalmat szavaztak az újonnan 
megválasztott képviselőknek, illetve további lehe-
tőséget adtak azoknak, akik korábbi munkájukkal 
kiérdemelték a megbecsülést. Ezzel a lehetőséggel, 
bizalommal sajnos nem mindenki kívánt élni. Meg-
döbbenve olvastam ezek után mégis a 2011. évi ja-
nuár 21-i egészségügyi beszámolót, amelyet később 
a facebook közösségi portálra is feltöltöttek, hogy 
az Egészségügyi- és Szociális Bizottságot a testület 
„leggyengébb pontjának” titulálták. Úgy gondolom, 
ha azzal a bizalommal, amit az ebesi emberek sza-
vaztak nekik, éltek volna, akkor ezt a „gyenge pon-
tot” erősíthetnék mind a mai napig. A rosszindulatú 
megjegyzések és híresztelések ellenére úgy gondo-
lom, hogy a „fantom csoport” – ahogyan a Bizott-
ságot nevezték – hatékonyan, legjobb tudása szerint 
végzi a dolgát, és nem indított el pusztító lavinát. Ha 
ennek ellenére valaki mégis másként látja ezt, álljon 
félre, nehogy elsodorja! A kérdésre visszatérve, azt 
gondolom nagyon hasznos az önkormányzati mun-
kám során az a tapasztalat, amit az egészségügyben 
dolgozva szereztem.

Úgy érzem, ez egy tüske maradt Önben. Azt szok-
ták mondani, a negatívumokra az emberek mindig 
jobban „vevők”, mint a pozitív dolgokra. Mit tettek, 
tesznek annak érdekében, hogy a Bizottság, illetve 
a képviselő-testület jó megítélése a falu közössége 
részéről a vádak ellenére is megmaradjon?

Biró Sándorné: Tesszük a dolgunkat remélve 
azt, hogy az emberek érzik, számíthatnak ránk, ha 
szükséges. Azt azért senkinek sem szabad elfelednie, 
hogy a választást követően váratlan és nehéz pénz-
ügyi helyzettel szembesültünk. Nagy tervekkel, jó 
ötletekkel indultunk mindannyian. Egyetértettünk 
abban, hogy egyéni, valamint politikai érdekektől 
mentes döntéseket kell hoznunk. A falu és a lakosság 
érdekeit kell szem előtt tartanunk, előre tekintve és 
nem hátrafelé mutogatva. Ez egy folyamatos munka, 
amit nem lehet ciklusokra bontani, folytatni kell elő-
deink megkezdett tevékenységét legjobb tudásunk, 
meggyőződésünk szerint. Összefogással, egymással 
kommunikálva többet tehetünk a település gazdago-
dásához, fejlődéséhez. Az előző ciklusban elkezdett 
beruházásokat is sajátunknak kell tekinteni. Öröm 

látni az új iskola épületét, a piaccsarnokot vagy akár 
a szökőkutat. Igaz, hogy az előző vezetés nyújtotta 
be a pályázatok egy részét, de a kivitelezés, a mun-
kálatok lebonyolítása, illetve a költségek kigazdál-
kodása már a mi feladatunk volt. A legtöbb beruhá-
zás pályázatok útján valósult meg. Ezekre úgy kell 
tekinteni, hogy mindazok mellett, hogy az ebesiek 
kényelmét szolgálja, értéknövelő hatással is bír a 
helyiek ingatlanjaira nézve. A nehézségek ellenére 
szépen gyarapszik a település, az intézmények teljes 

anyagi biztonságban, jó színvonalon, jó hangulat-
ban végzik a munkájukat. Sőt, bátran kijelenthetem, 
mára már egy összecsiszolódott vezetés dolgozik az 
ebesiekért. 

A szociális terület az egyik legfelelősségteljesebb 
szegmense az önkormányzati tevékenységnek. Gon-
dolom nem egyszerű megtalálni az arany középutat, 
hogy valóban a rászorulók kapják meg a megfelelő 
segítséget.

Biró Sándorné: A szociális terület az egyik leg-
hálátlanabb feladat. Településünkön, mint ahogyan 
az ország más vidékein is a legnagyobb probléma 
az elszegényedés, melynek hátterében a munkanél-
küliség áll. Ez jövedelem kiesést, végső soron pedig 
létbizonytalanságot okoz. A jogszabályok ugyan elő-
írják, kinek mi adható, mégis nagy terhet és felelős-
séget ró ránk az, hogy az emberek magánéleti, anya-
gi problémáival foglalkozzunk. Az egészségügyben 
dolgozva azonban már megtanultam ezt kezelni. Ez 
a terület is hasonló kritériumokat feltételez, gondo-
lok itt a titoktartásra, diszkrécióra és a türelemre. Ha 
kell, százszor elmondjuk a kérelmezőnek, hogy az 
egyszeri segély nem jár folyamatosan, hanem amint 
az a nevében is benne van, egyszer-egyszer adható. 
A jogszabályban előírt szempontrendszert figyelem-
be véve is nehéz eldönteni, hogy ténylegesen ki az, 
aki rászorul egy-egy ellátási formára. Előfordulhat, 
hogy aki a legnagyobb bajban van, nem kér segítsé-
get, mert szégyelli azt. 

A szociális ellátások tekintetében milyen hatás-
körrel rendelkezik a Bizottság?

(Folytatás a 2. oldalon.)

Kálmán Sándor bácsi vérvételre érkezett 
Villás Emőkéhez
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Biró Sándorné: A bizottság 
hatáskörébe tartozik többek kö-
zött az átmeneti segélyek elbírá-
lása, amely a váratlan, rendkívüli 
élethelyzetbe kerülő embereken 
segít személyenként 4000 forint-
tal. Ezek mellett, ha a bizottság 
rendkívül súlyosnak ítéli meg az 
adott problémát, akár 10-15 ezer 
forintot támogatást is megítélhet. 
Az elmúlt évben 209 fő összesen 
836 ezer forint segítséghez jutott. 
A másik természetbeni támogatási 
forma a tűzifa támogatás, amellyel 
minden rászorulónak szeretnénk 
segíteni. Ilyen jellegű támogatás-
ban tavaly 326 háztartás részesült. 
A fa egyrészt az önkormányzat te-
rületéről lett kitermelve, mintegy 
1630 mázsa. Másrészt pedig sike-
res pályázat eredményeként kerül 
a rászorulókhoz. Az önkormány-
zat így 110 köbméter tűzifa vásár-
lására kapott 1.676.000 forintot, 
amelyhez az önkormányzat több 
mint 530.000 forint önerőt bizto-
sított. Reméljük, ezzel is sikerült 
egy kis melegséget becsempészni 
az otthonokba. Ezek mellett min-
den rászoruló család igényelheti 
a lakásfenntartási támogatást, 
amely 2012-ben 303 háztartás-
ban jelentett segítséget. Szintén 
rendszeres támogatási forma az 
5800 forint összegű gyermek-
védelmi kedvezmény, amelyben 
tavaly 358 gyermek részesült. 
Novembertől ezt az ellátási for-
mát Erzsébet utalvány formájá-
ban kapják meg a támogatottak. 
Óvodáztatási támogatás címen 
90.000 forinttal járult hozzá az 
önkormányzat 2012-ben az év-
kezdéshez. Az óvodai étkeztetés 
tekintetében elmondható, hogy 50 
százalékos térítési díj támogatás-
ban 39, míg térítésmentes étkez-
tetésben 61 kisgyermek részesül, 
amelyhez 5.040.000 forintot biz-
tosított az önkormányzat. Az álta-
lános iskolai étkeztetés során 50 
százalékos térítési díj támogatás-
ban 36, míg térítésmentesen 116 
gyermek kap – 14.345.000 forint 
összegben – támogatást. A szep-
temberi beiskolázáshoz 258 gyer-
meknek segített az önkormányzat 
645.000 forinttal. A jövő nemze-
déket támogatva csatlakoztunk a 
Bursa Hungarica Önkormányzati 
Ösztöndíj Programhoz. Nem tit-
kolt cél az, hogy a fiatalokat tá-
mogassuk erőnkhöz mérten mi is 
a továbbtanulásban. Azt gondo-
lom, minden gyermek tehetséges 
valamiben, csak fel kell fedezni 
és támogatni kell azt. Tizenöt 
felsőfokú tanulmányát folytató 
ebesi diákot tudtunk ilyen for-
mán támogatni, összesen 117.500 
forinttal. Továbbra is fontosnak 
tartjuk, hogy az ebesi fiatalok te-

lepülésünkön maradjanak. Tavaly 
két kisgyermekes fészekrakó há-
zaspárnak segítettünk 400-400 
ezer forinttal, hogy új otthonukba 
beköltözhessenek. De gondoltunk 
időseinkre is, hiszen év végén ka-
rácsonyi ajándékként 1.105.000 
forintot, valamint 1-1 csomag 
szaloncukrot osztottunk szét kö-
zöttük. 893 nyugdíjasnak sikerült 
ezzel az apró figyelmességgel 
szebbé varázsolni az ünnepét. 

A szociális ellátás jogszabály-
ban rögzített kötelezettségén túl, 
úgy gondolom ennek a területnek a 
kulcsszava az empátia. Ebesen egy 
nagyon jól szervezett intézmény-
rendszer működik a szociális terü-
letek erősítésére, amelynek mun-
katársai szívvel-lélekkel végzik a 
gyakran nem könnyű feladatukat. 
Mi a véleménye az Alapszolgálta-
tási Központ tevékenységéről?

Biró Sándorné: Úgy gondo-
lom, hogy az Alapszolgáltatási 
Központ nagyon jó lefedettséggel 
végzi a munkáját. Fő céljuk a szo-
ciális biztonság megőrzése, mely 
szoros együttműködést feltételez 
a családdal, a gyermekjóléti szol-
gálattal, a védőnőkkel és a házi-
orvosokkal egyaránt. Mindezen 
közreműködők részvételével ha-
marabb sikerül feltárni és orvosol-
ni a krízishelyzetbe jutott szemé-
lyeket, családokat. Az Alapszol-
gáltató Központ Erdeiné Zsuzsa 
vezetésével sokrétű feladatot lát 
el. Nagy segítséget jelent az idő-
seknek abban, hogy önálló élet-
formájukat fenntarthassák. Tá-
mogatják azokat, akik életkoruk, 
egészségi állapotuk, létfenntartá-
sukat veszélyeztető élethelyzetük 
vagy életkörülményeik kedvezőt-
len alakulása miatt átmenetileg 
rossz anyagi helyzetbe kerülnek. 
A szociális étkeztetést az Arany 
Oroszlán étterem konyhája bizto-
sítja 70 főnek. 28 személy részére 
a gondozónők szállítják ki a laká-
sukra az ételt, a nappali ellátásban 
részesülő 19 idős pedig az Idősek 
Klubjában kulturált körülmények 
között fogyaszthatja el az ebédjét. 
Házi segítségnyújtás keretében 16 
idős személyt látnak el az inté-
zet dolgozói. Ezen ellátási forma 
megfelelő színvonalon történő 
működésében is oroszlánrészt 
vállal az önkormányzat, hiszen a 
jelenlegi állami normatívával nem 
működhetne olyan hatékonyan 
az ellátás, mint most. Az önkor-
mányzat tavaly jelentős összegű 
támogatást nyújtott a házi segít-
ségnyújtás jó színvonalú, zavarta-
lan működéséhez. Mindenképpen 
meg szeretném jegyezni, hogy 
a januári jogszabályi változások 
miatt a szociális feladatok jelentős 
része átkerült a Járási Kormány-
hivatalhoz, amelynek képvisele-
tében dr. Józsa Anita ügysegéd 

nagy segítségére van a lakosság-
nak kiigazodni a jog útvesztőjé-
ben. Azon vagyunk mindannyian, 
hogy közösen, karöltve a felettes 
szervekkel megoldjuk a felmerülő 
problémákat.

A településen a sokat vitatott 
közfoglalkoztatás hatékonyan 
működik. Sok családnak jelent 
megélhetést ez az átmeneti foglal-
koztatási forma addig, amíg nem 
alakul valamilyen állandó munka-
lehetőség. Hogyan összegezhető a 
közfoglalkoztatás tavalyi évi ala-
kulása a településen?

Biró Sándorné: Az aktív ko-
rúak ellátásán belül 11 személy 
rendszeres szociális segélyt, míg 
a foglalkoztatást helyettesítő tá-
mogatást 106 álláskereső vette 
igénybe tavaly, amelyhez az ön-
kormányzat 4.788.123 forinttal 
járult hozzá. A közfoglalkoztatás 
is sikeresnek mondható a telepü-
lésen. A programban átlagosan 
mintegy 35 fő vesz részt napi 6-8 
órában foglalkoztatva. Azt gon-
dolom, így hozzájárulunk ahhoz, 
hogy könnyebbé tegyük a csalá-
dok megélhetését, és az intézmé-
nyeink színvonalasabb, hatéko-
nyabb működését is elősegítjük 
ezáltal. Az önkormányzatnak 
az erre a célra fordítható állami 
normatív támogatást 20 száza-
lékkal kellett kiegészítenie, ami 
2.261.019 forintot jelentett 2012-
ben. A MÁV-Kert Kft. 35-40, míg 
Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási 
Társulat 8 személynek biztosított 
folyamatos munkát és megélhe-
tést tavaly. 

A szociális terület mellett a Bi-
zottság hatáskörébe tartozik az 
egészségügyi ellátáshoz tartozó 
feladatrendszer. Hogyan értékeli e 
terület tevékenységét?

Biró Sándorné: Azt gondolom, 
a két terület összefügg, nem lehet 
éles határvonalat húzni közöttük. 
Gondoljunk csak arra, hogy önkor-
mányzati feladat a közgyógyellá-
tás és az ápolási díj megállapítása, 
amely az egészségügyi állapottal 
szoros összefüggést mutat. Jelen-
leg településünkön 27 személy 
végzi súlyosan fogyatékos vagy 
tartósan beteg 18 év alatti személy 
ápolását. 11-en fokozott ápolást 
igénylő súlyosan fogyatékos sze-
mély ápolásával tölti főállásban 
a mindennapjait. Éves szinten az 
önkormányzat 2.567.484 forinttal 
segített a beteg embereket ápo-
lóknak. Közgyógyellátásban 30 
fő méltányossági alapon, míg 117 
fő normatív, alanyi jogon részesül 
támogatásban. A jobb egészség-
ügyi ellátás reményében májustól 
a falu szolgálatába lépett a Zsolem 
Egészségügyi Szolgáltató Kft., 
vagy ahogyan a betegeim viccesen 
nevezik, a „házi vámpír” szolgá-
lat, mely a vérvétel körüli proce-

dúrát könnyíti meg. A szolgálta-
tásnak Okváth doktor adott ingyen 
helyiséget a bérelt rendelőjében. 
A betegek minden szerdán térítés 
ellenében (1500 forint) 8 órától fél 
9-ig, illetve igény esetén a beteg 
lakásán előzetes egyeztetés után 
vehetik igénybe e szolgáltatást. A 
hospice és a házi ápoló szolgálat-
nak is akad munkája sajnos, hisz 
a daganatos betegek otthoni ápo-
lása, folyamatos ellátása nehéz 
feladat. A fogászati ellátás terüle-
tén is történt némi előrelépés. Az 
alapellátás és a gyermekfogászati 
ellátás továbbra is dr. Bodnár Sa-
rolta doktornő feladata, de talán 
némi segítséget jelent a hatéko-
nyabb, gyorsabb ellátás érdekében 
a magán fogszakorvos jelenléte a 
községünkben. 

Sokat lehet hallani a megelőzés, 
a szűrővizsgálatok fontosságáról. 
Mit gondol Ön a prevenció haté-
konyságáról?

Biró Sándorné: A megelőzés-
nek fontos szerepe van az egész-
ségügyben. Annyit azonban meg 
kell jegyezni, ha nincs mögötte 
megfelelő tárgyi feltétel, néha még 
nagyobb kárt csinál, mint hasz-
not. Megfelelő tájékoztatás nél-
kül meghamisítja az eredményt, 
gondolok itt például arra, hogy a 
gyomor-bélrendszeri daganat ki-
mutatására történő szűrővizsgálat-
hoz körültekintő mintavételre van 
szükség. Egyébként is azt gondo-
lom, hogy mindig a háziorvosánál 
köt ki a beteg, ezért az a legjobb, 
ha nem dőlünk be mindenféle ér-
diagnosztikai, állapot-felmérési 
szolgáltatást kínáló megkeresés-
nek. Kérje meg a beteg a házior-
vosát, hogy korának és egészségi 
állapotának megfelelően küldje el 
TB által támogatott szűrővizsgála-
tokra.

Milyen távlati célokat tűztek ki 
a Bizottság jövőbeli munkáját il-
letően?

Biró Sándorné: Minden helyi 
egészségügyi és szociális intéz-
ménynek az ebesiek jó közérzetét 
kell szolgálnia. Azt gondolom, 
ez jól működik jelenleg, a cél, 
hogy ezt a színvonalat a jövőben 
is fenntartsuk. Mi, megválasztott 
képviselők és a hivatal minden 
dolgozója azon munkálkodunk, 
hogy a helyi viszonyok figyelem-
be vételével kielégítsük a lakosság 
részéről felmerülő igényeket. Ter-
vezzük egy szociális szövetkezet 
megalakítását, amellyel a munka 
nélkül maradt vagy nehéz körül-
mények között élő embereket se-
gítenénk. Az álmunk pedig akkor 
teljesülne be, ha sikerülne egy 
bölcsődét és egy helyi bentlakásos 
szociális otthont kialakítani Ebe-
sen, hiszen mindkét intézményre 
megérett már a falu.

dr. Borku Csilla

(Folytatás az 1. oldalról.)

Ebesi Hírlap
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Január 23-án és február 13-án 
munkaterv szerinti, míg február 
11-én rendkívüli képviselő-testü-
leti ülésen vitatták meg a telepü-
lést érintő kérdéseket a község 
vezetői. Megtárgyalták egyebek 
mellett a civil szervezeteknek 
nyújtott támogatásról szóló be-
számolót, felülvizsgálták a házi 
orvosokkal fennálló szerződése-
ket, döntöttek a közintézmények 
energetikai és az energiatakaré-
kos közvilágítás fejlesztésére ki-
írt pályázat benyújtásáról, vala-
mint megalkották és elfogadták 
a 2013. évi költségvetést.

Szandai Kázmér tankerületi 
igazgatóval egyeztetett a 

testület
A jövőbeli jó együttműködés 

reményében egyeztettek a telepü-
lés vezetői Szandai Kázmérral, a 
Hajdúszoboszlói Tankerület igaz-
gatójával, akinek főbb feladata 
az illetékességi területén működő 
köznevelési intézmények irányítá-
sa, pedagógiai munkájának koor-
dinálása, kapcsolattartás az intéz-
ményvezetőkkel, pedagógusokkal 
és a köznevelés egyéb szereplő-
ivel. A vezető elmondta, közös 
érdek az, hogy Ebesnek jó szín-
vonalon működő iskolája legyen, 
amelyben zavartalanul folyhat az 
oktatás, ennek biztosítása érdeké-
ben mindent megtesz a tankerület.

Felülvizsgálta a testület a 
háziorvosokkal fennálló 

feladat-ellátási szerződéseket
Dr. Hajdu Miklós jegyző ar-

ról adott tájékoztatást, hogy a 
törvényi változások előírásainak 
megfelelően felül kell vizsgálni a 
településen a háziorvosi ellátásra 
vonatkozó feladat-ellátási szer-
ződéseket. Ennek megfelelően 
össze kellett hangolni a törvényi 
rendelkezéseket a szerződések tar-
talmával. Az új rendelkezéseknek 
megfelelően módosítani szüksé-
ges a jelenlegi megállapodáso-
kat. A módosításokra vonatkozó 
előterjesztést a képviselő-testület 
egyhangúlag megszavazta.

Beszámoltak a civil szerveze-
tek képviselői a tavalyi évben 
nyújtott önkormányzati támo-
gatások felhasználásáról

A 2012. évben több, a települé-
sen működő civil szervezet kért és 

kapott támogatást az önkormány-
zattól. Az így kapott segítség fel-
használásáról és elszámolásáról 
adtak tájékoztatást a Zsongvölgyi 
Hagyományőrző Haditorna Egy-
let, az Ebesi Piros Rózsa Népdal-
kör Egyesülete, az Ebesi Polgár-
őr Egyesület, az Ebesi Idősekért 
Közalapítvány, az Ebesi Községi 
Közhasznú Sportegyesület, az 
Ebesi Sportbarátok Közhasznú 
Egyesület, az Ebesi Gyermekekért 
Alapítvány és a Debrecen-Ebes-
Szepesi Református Egyházköz-
ség képviselői. A képviselő-tes-
tület tagjai elismeréssel szóltak 
a civil szervezetek munkájáról, 
kiemelték annak közösségépítő, 
jelentős szerepét a település életé-
ben, majd a beszámolókat egyhan-
gúlag elfogadták.

Megtárgyalta a testület a civil 
szervezetek kérelmeit

A képviselő-testület megtár-
gyalta a civil szervezetek 2013-as 
évre vonatkozó támogatási kérel-
meit. Az elbírálás során a Pénz-
ügyi Bizottság támogató javasla-
tát is figyelembe véve, az önkor-
mányzat pénzügyileg a civil szféra 
működését az előző évek szintjén 
segíti. A működési támogatásokon 
túl a Képviselő-testület egyedi ké-
relmek alapján dönt a jövőben ar-
ról, hogy a civil szervezetek egyes 
rendezvényeit, kezdeményezéseit, 
pályázatait milyen mértékben és 
módon tudja támogatni, minden 
esetben tekintetbe véve azt a kö-
rülményt, hogy ezek a programok 
mennyiben járulnak hozzá a lakos-
ság igényeihez. 

Ebben a körben elsőként az 
Ebesi Sportbarátok Közhasznú 
Egyesület beszámolt arról, hogy 
a szervezet a Magyar Labdarúgó 
Szövetséghez nyújtott be pályáza-
tot, amelyet pozitívan bírálták el. 
Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy 
az ebesi sporttelepen lévő salakpá-
lya melletti rossz állapotban lévő 
kerítést felújítsák, kicseréljék a 
labdafogó hálót, a pályákhoz ve-
zető járdát felújítsák, illetve el-
helyeznének három cserepadot és 
egy szemetes kukát is. A több mint 
1 millió forint összegű beruházás 
megvalósításához az önrészt az 
egyesületnek kell biztosítania, 
amely 453 ezer forintot tesz ki. 
Az egyesület elnöke a beruházás 
sikeres megvalósítása érdekében 

kérte a képviselő-testülettől, hogy 
a Sportbarátok részére a fenti ösz-
szeget biztosítsa, amelyet a testü-
let megszavazott. 

Döntött a testület a kegyeleti-
és közszolgáltatási szerződés 

meghosszabbításáról
Ebesen a temető fenntartását, 

mint kötelezően ellátandó felada-
tot közszolgáltatási szerződéses 
jogviszony keretében biztosítja az 
önkormányzat. A feladatellátás-
ban a fenntartónak (önkormány-
zat) szerződéses partnere az Ebesi 
Községgondnokság Kft, amely 
a temető üzemeltetését végzi. A 
kegyeleti szolgáltatásokat pedig a 
Községgondnoksággal szerződé-
ses jogviszonyban álló Hajdúszo-
boszlói Városgazdálkodási Zrt. 
biztosítja. Mivel mindkét szerző-
dés határozott időre, 2013. január 
31-ig szól, ezért a feladat zavarta-
lan biztosítása érdekében mindkét 
szerződés meghosszabbítása szük-
séges. A képviselő-testület egy-
hangúlag megszavazta az előter-
jesztést, így a jelenlegi szerződés 
tartalmát változatlanul hagyva az 
Ebesi Községgondnokság Kft.-vel 
a fennálló közszolgáltatási szerző-
dést 5 évvel meghosszabbította.

A testület megalkotta az 
önkormányzat 2013. évi 

költségvetését 
Az önkormányzat és intézmé-

nyei – a képviselő-testület nov-
ember 28-án elfogadott költség-
vetési koncepciójának figyelembe 
vételével - elkészítették a 2013. 
évre szóló költségvetést – mondta 
a napirend bevezetéseként Sza-
bóné Karsai Mária polgármester 
asszony a februári ülésen. A költ-
ségvetés kialakítása a jogszabályi 
előírások betartásával történt, így 
a költségvetési rendelet külön 
tartalmazza az önkormányzat és 
az általa irányított költségvetési 
szervek, a Polgármesteri Hivatal, 
az Alapszolgáltatási Központ, a 
Benedek Elek Óvoda költségveté-
si bevételeit és kiadásait. Az okta-
tási reformokat követően az iskola 
vonatkozásában az üzemeltetéssel 
kapcsolatban felmerülő kiadáso-
kat, illetve az iskolai intézményi 
étkeztetést kell finanszírozni. A 
költségvetés tervezetét többször 
tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. 

Dr. Kovács Brigitta a Bizottság 
elnöke kiemelte, a költségvetés 
kialakításánál a legfontosabb té-
nyező a központi támogatás rend-
szerének változása. A központi 
támogatás összege jelentősen 
csökkent a 2012. évihez képest. 
A másik fontos tényező az idei 
költségvetés kialakításánál, hogy 
a személyi jövedelem adó hely-
ben maradó részével már nem 
számolhat az önkormányzat, va-
lamint a gépjárműadó-bevétel 60 
%-a 2013. január 1-jétől már nem 
az önkormányzat bevétele. Fontos 
kiemelni, hogy a Pénzügyi Bizott-
ság a nehéz gazdasági helyzetre 
való tekintettel a 2013. évi költ-
ségvetésben változatlanul hagyta 
a helyi adók mértékét. A fentebb 
említett három tételből történő 
elvonásokra tekintettel a 2012. 
évi tervezett előirányzathoz ké-
pest 110 millió forinttal kevesebb 
összeggel lehet számolni idén. A 
fenti elvonásokkal szembe kell 
állítani azonban a feladatfinanszí-
rozásból eredő csökkenő kiadáso-
kat, mely 100 millió forint. Ez az 
összeg az iskolánál bekövetkezett 
fenntartói és üzemeltetői felada-
tok szétválásából ered. A 2013. 
évi költségvetés végrehajtásánál 
a Pénzügyi Bizottság álláspontja 
az, hogy elsődleges szempont az 
önkormányzat folyamatos pénz-
ügyi egyensúlyának, stabilitásá-
nak biztosítása, a szigorú gaz-
dálkodási fegyelem fenntartása. 
Kiemelt figyelmet kell fordítani a 
saját bevételekre, a rendelkezésre 
álló pénzügyi erőforrások gazda-
ságos felhasználására. A csökkenő 
forráslehetőségek mellett is bizto-
sítani kell az önkormányzat költ-
ségvetési gazdálkodásának egyen-
súlyát, valamint a továbbiakban is 
ki kell használni a pályázatok adta 
lehetőségeket. Az előterjesztés 
alapján a költségvetés bevételi és 
kiadási főösszege egyaránt 790 
millió 652 ezer forint. A Pénzügyi 
Bizottság támogató javaslatára a 
képviselő-testület a költségvetési 
rendelettervezetet egyhangúlag 
elfogadta.

Zárt ülés
Zárt ülésen tárgyalták a képvi-

selők a fecskeházzal kapcsolatos 
kérelmet, valamint a kitüntető dí-
jakkal összefüggő előterjesztést.

dr. Borku Csilla

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
Felelős kiadó: Kissné Vass Rozália Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

 Felelős szerkesztő: Kanyóné dr. Borku Csilla E-mail: borkucsilla@gmail.com • Szerkesztőség: Ebesi Művelődési Ház  
4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 52/366-136. Mobil: 06-20/251-69-87. E-mail: ebesmuvhaz@gmail.com  

Tipográfia: Abari Gusztáv. www.typostudio.hu • Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen. E-mail: fabiandigit@t-online.hu

Továbbra is kiemelt feladat a pénzügyi stabilitás megőrzése
– megalkották a 2013. évi költségvetést –

Ebesi Hírlap
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Tisztelt Lakosság!
Értesítjük Önöket, hogy Ebes településközpontjában (Ady E. u. – 
Kossuth u. – Rákóczi u. – Fő u. kereszteződés) elektromos átépíté-
si munkálatai a munkaterület átadásával 2013. 02. 05-én megkez-
dődtek. A munkavégzéshez három alkalommal áramszünet lesz az 
építéssel érintett utcákon.
Áramszünetek időpontjai:  2013. 02. 26 (kedd) 8.00–16.00-ig
 2013. 03. 05 (kedd) 8.00–16.00-ig
 2013. 03. 12 (kedd) 8.00–16.00-ig
Áramszünettel érintett utcák: 
Rákóczi u. 1. sz.–4. sz.-tól végig, Bocskai u. 32/A. sz., 34/A. 
sz., 34/B. sz., 36/A. sz., Templom u. 34. sz., Ady E. u. 5. sz., 7. 
sz. Benedek Elek Óvoda, Görög templom, Takarékszövetke-
zet, Zöldséges bolt, Szoboszló COOP bolt, Benzinkút, Húsbolt, 
Söröző, Kossuth u. 2. sz.–12. számig, Református templom, 
Zsálya Gyógyszertár, RU-GI Butik, Posta, Telecom Reléház, 
Egészségház, Hunyadi u. 1. sz.–2.sz.-tól az 1/b.–10. számig, Fő 
u. 1. sz.–2. sz.-tól a 48. sz.–49. számig, Széchenyi tér, Polgár-
mesteri Hivatal valamint az Iskola u. végig

A munkálatok kivitelezését a BAUVIV Kft. (4028 Debrecen, Kas-
sai út 127.) végzi. 
A vállalkozó építésvezetője: Varga László, elérhetősége: (30) 933-
9675.
A munkálatok várható befejezési határideje 2013. március 31.
Az útépítés során a közlekedésben kisebb korlátozások várhatók. 
A felmerülő kellemetlenségek miatt türelmüket és megértésüket 
kérjük.

Polgármesteri Hivatal

 
 
 
 
 
 
 

Hajdúszoboszlói Járási Hivatal 
Járási Munkaügyi Kirendeltsége 

 

   4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György utca 14. Telefon: (36 52) 557-280 Fax: (36 52) 557-284

E-mail: hajdummkhajduszoboszlo@lab.hu

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatom, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége 2013. évtől minden településen

kihelyezett ügyfélfogadást
tart éves ütemterv szerint.

A kihelyezett ügyfélfogadás alkalmával ügyfeleink eleget tesznek jelentkezési köte-
lezettségüknek (kiskönyvükbe beírásra kerül a megjelenés napja és a visszahívás pontos 
időpontja) ezért a kirendeltséget felkeresni pusztán ez okból már nem szükséges. A ki-
helyezett ügyfélfogadás során megtekinthető az aktuális állás- és képzési lista, illetve szóban 
a különböző támogatásokról és jogszabályváltozásokról szóló tájékoztatásban is része-
sülnek. A kirendeltségen történő leadásra eddig összegyűlt, és hat hónapnál nem régebbi 
utazási jegyeket is itt adhatják le.

Minden ügyfelünket február hónap folyamán értesítjük a 
megjelenés pontos időpontjáról és helyéről.

Ahhoz, hogy az ügyfélfogadás zökkenőmentes legyen és elkerüljük a nagy tömeg által 
okozott kellemetlenséget, minden kedves ügyfelünk jelentkezési időpontját óra 
pontossággal adjuk meg.
Előreláthatólag naponta  9.00-12.00 között óránkénti csoportokban lesznek az álláskeresők 
értesítve.

Kérjük, saját érdekében tartsa be a pontos időpontot, 
és a postán kapott értesítő levelet hozza magával!

A kihelyezett ügyfélfogadás helye: Ebes, Művelődési Ház, színházterem
Első alkalom időpontja:                    2013. 03. 07.

       Bökönyi-Fórián Éva Anett
Kirendeltség-vezető

Búcsú Emődy Dániel tanár úrtól

2013. január 28-án elhunyt 
Emődy Dániel, aki 1957–től 40 
éven át ebesi tanító-tanár, úttörő-
vezető, 1972-től a Pro Pátria (A 
Hazáért) Alapítvány debreceni ta-
gozatának elnöke is.

Kiváló Úttörővezető, Úttörőve-
zetői Érdemérem és a „Pro Villa” 
(Ebes Községért) kitüntetéssel el-
ismert nevelő. Sőt 1989-ben tagja 
volt annak az 5 fős nevelőtestületi 
csoportnak is, amelyet a Hajdú-
Bihar Megyei Tanács Művelődés-
ügyi Osztálya – az ebesi iskola két 
évtizedes kiemelkedő munkájának 
elismeréseként – Állami Díj kitün-
tetésre javasolt a kormánynak.

Emődy tanár úr olyan hatni 
tudó, megszállott pedagógus volt, 
aki nemcsak elfogadta, hogy min-
den gyermek tehetséges valami-
ben, hanem annak konzekvenciáit 
is vállalta. Munkájával személye-
sen is elősegítette, hogy a kötele-
ző tanítási órákon túl olyan egyre 

szélesedő tevékenységi rendszert 
ajánlhassunk tanítványainknak, 
amelyből mindenki adottságai-
nak, érdeklődésének megfelelően 
választhatott. A tanár úr irányítá-
sával működő ifjúsági szerveze-
tünk tevékenységi rendszerében 
kiemelt szerepe volt az országjá-
rásnak: minden tanévben, minden 
osztály legalább egy egész napos 
kiránduláson vett részt az ország 
mindig más-más nevezetes pont-
ján: Miskolctapolca, Eger, Prügy 
stb.

Felejthetetlenek voltak az össz-
iskolai kirándulások: Budapest, 
Tokaj, Debrecen, Nyíregyháza, 
Ópusztaszer. Az össziskolai szín-
házlátogatások Debrecenben.

Igen nagy sikere volt gyermeke-
ink körében a minden nyáron szer-
vezett álló, vagy vándor tábornak. 
Többször előfordult, hogy mind-
két változat megvalósult: Telkibá-
nya, Sátoraljaújhely, Balaton- Fel-
vidék, Kolozsvár, Beregszász.

Az iskolai élet szervezésében 
fontos szerepe volt és van a diák-
ságnak. Ehhez fórumot az osztály-
gyűlések és iskolagyűlések bizto-
sítanak minden hónapban. Mindez 
jelentős hozzájárulás ahhoz, hogy 
minden tanuló, sőt minden iskola-
polgár jól érezze magát az iskolá-
ban. 

Figyelj jól kollégák Danija, 
minden gyermek Dani bácsija, 
mert most 12 olyan egykori ebesi 

tanítványod emlékezéseiből idé-
zek, akik – példád alapján is – ta-
nítók, tanárok, iskolai dolgozók 
lettek és ma már szeretett iskolád, 
az ebesi Arany János Általános, 
Művészeti és Kéttannyelvű Iskola 
ambiciózus nevelői, adminisztra-
tív dolgozói. 

Valamennyien vallják, hogy… 
a cselekvés, egyedül a cselekvés 
igazolja az életet, mert az élet csak 
azt az egyet követeli, hogy mind-
annyian tegyük meg, ami köteles-
ségünk.

Tanár úrnak volt valami kü-
lönleges képessége ahhoz, hogy 
ahol megjelent, jókedv, derű és 
optimizmus árassza el a körülötte 
lévőket. Magával ragadó humora 
mindig jókedvre derített minden-
kit. A nagy móka- és bókmester 
órái mindig vidám hangulatúak 
voltak. Alig vártuk, hogy elsüssön 
egy-egy vicces poént. 

Mágnesként vonzotta azokat a 
gyerekeket, akik hátrányos hely-
zetűek voltak, otthon nem sok sze-
retetet kaptak, de az Ő vezetésével 
csodálatos melegszívű közösségbe 
kerültek.

Fáradhatatlan volt, ha a gyerme-
kekért a határon túl élő magyaro-
kért, vagy Simonyi Óbester emlé-
kéért dolgozott. Bebizonyította, ha 
valaki jó cél érdekében dolgozik, 
mindig talál segítőtársakat.

Példakép volt mindenki számá-
ra. Felnéztünk rá. Fáradságot nem 

ismerve szervezte a programokat. 
Minden erejével azon volt, hogy 
gazdagodjunk nemcsak tudásban, 
hanem lélekben is.

Szívügyének tekintette az er-
délyi magyarokkal való kapcso-
lattartást – alig vártuk, hogy részt 
vehessünk az Örvéndre szervezett 
kirándulásokon, ahol a külhoniak-
tól nagyon sok kedvességet, sze-
retetet kaptunk. Nagy figyelmet 
fordított viszont arra, hogy mindig 
mi is adjunk. Sőt előbb mindig mi 
adjunk. Úgy érzem ez volt jellem-
ző egész életére: aki szeretetet ad, 
az kap is.

Nagy élmény volt minden ki-
rándulás, minden technikai óra 
Dani bácsival, amelyekre híres 
mondásaival azóta is emlékezünk.

Áldozatos, lelkiismeretes mun-
kájának eredménye, hogy minden-
ki jó szívvel, tisztelettel gondol rá. 
Nagy volt a szíve, sok ember bele-
fért, de haragudni is tudott.

Ő volt a csapatvezetőnk, sem-
mivel nem pótolható hangulata 
volt az ünnepségeken, már a bevo-
nulásnak is a Dani bácsi vezény-
szavaival: – 4548-as számú Kilián 
György Úttörőcsapat vigyázz! 
Zászlónak Tisztelegj! – Majd 
következett a Himnusz, nemzeti 
imánk, amely hiszem, hogy nem-
csak a gyermeki szívekben terem-
tett katarzist.

Tanár Úr! Dani bácsi! Nem fe-
lejtünk.

Nyugodj békében!
Prepuk János

Ebesi Hírlap
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Beiskolázási programok az általános iskolában

Tájékoztató fórumot tartottak

Az ebesi Arany János Magyar – Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény március köze-
pén indítja azokat a programjait, amelyekkel 
leendő tanulóinak csinál kedvet az iskolai élet-
hez és tájékoztatja a szülőket az intézményben 
folyó munkáról. 

Az iskolába készülő óvodások évek óta az OVIKLUB foglalkozása-
in vehetnek részt az iskolában, ahol együtt játszhatnak a leendő tanító 
nénikkel, kipróbálhatják a művészeti iskolai tevékenységeket. A fog-
lalkozások az idén március 20-án, 27-én és április 3-án szerdánként 
14 órától lesznek az általános iskolában. Március 23-án szombaton 
Kakaópartyra várjuk a gyerekeket és szüleiket. A szülők számára ek-
kor tartunk tájékoztatót az intézményben folyó munkáról, arról a képzé-
si kínálatról, amelyet a 2013/2014-es tanévtől tanulóinknak nyújtunk. 
Míg a szülők a tájékoztatót hallgatják a gyerekeknek játékos foglal-
kozásokat tartunk, majd kakaóval és kaláccsal vendégeljük meg őket. 

Az érdeklődő szülők március 21–22-én (1-2. osztály) és március 
25–26-án (3-4. osztály) részt vehetnek az alsó tagozatos osztályok 
nyílt óráin is. Az órák 8 órakor kezdődnek, délután pedig 14 órától a 
napközis foglalkozásokba is betekinthetnek a szülők, érdeklődők.

Az általános iskolai beiratkozásra országszerte várhatóan április 
4–5-én (csütörtök–péntek) kerül sor. Az ebesi iskolában e két napon 
8–17 óra között várjuk a szülőket.

Iskolánk célja, hogy tanulóink biztos alapkészségekre épülő ver-
senyképes tudás birtokában fejezzék be általános iskolai tanulmányai-
kat. A hagyományos iskolai képzés mellett 2006 óta magyar – angol két 
tanítási nyelvű képzést is választhatnak gyermekeiknek a szülők. A két 
induló osztály vegyes összetételű. A hagyományos és a kéttannyelvű 
képzés szerint haladó tanulók egy osztályközösséget alkotnak, közö-
sen tanulják a magyart és a matematikát, környezetet, éneket, a többi 
tantárgyat pedig a választott képzésnek megfelelően kiscsoportokban. 
A kiscsoportos foglalkozások és az alacsony osztálylétszám – jelen-
leg 22–24 tanuló jár egy osztályba – nagyobb lehetőséget ad az egyéni 
képességfejlesztésre, a lemaradók felzárkóztatására, a tehetséggondo-
zásra. A két tanítási nyelvű képzés szerint haladó tanulók a heti öt an-
golóra mellett még bizonyos tantárgyakat is angol nyelven tanulnak, 
kezdetben természetesen játékos formában. Melyek ezek a tantárgyak?

1-4. osztályban: rajz, technika, testnevelés

5-6. osztályban: célnyelvi civilizáció, informatika, testnevelés
7-8. osztályban: célnyelvi civilizáció, informatika, földrajz
A kéttannyelvű oktatásban anyanyelvi lektor is közreműködik, aki 

heti egy órában angol nyelvű beszédgyakorlatot, társalgást tart a gye-
rekeknek.

Mind a hagyományos, mind a kéttannyelvű osztály harmadik évfo-
lyamtól tanulhat majd informatikát.

Tanulóink számos tanulmányi versenyen vesznek részt, öregbítve 
az iskola és a község hírnevét. A 2010/2012. tanévben két tanulónk 
is országos tanulmányi verseny döntőjébe jutott, ahol tantárgyából 
az ország 20 legjobb tanulója között adott számot tudásáról. Emellett 
sok levelezős verseny, megyei, városi vetélkedő győztesei, helyezett-
jei voltak tanulóink. Az iskolánkban jól teljesítő tanulók megállják a 
helyüket a legjobb debreceni gimnáziumokban is.

A tehetség kibontakoztatását szolgálják a művészeti iskola foglalko-
zásai, ahol a növendékek zenei, képzőművészeti és színjáték tanszakok 
közül választhatnak. A zenei tanszakokon (furulya, klarinét, szintetizá-
tor, ütő, zongora, népi ének) a növendékek kötelező tárgyként szolfézst 
tanulnak, illetve a választott hangszert. Képzőművészeti tanszakon 
(rajz, festészet, kerámia) kötelező tárgyként vizuális alkotó gyakorla-
ton vesznek részt, és 1–3. évfolyamon a grafika és festészet alapjaival 
ismerkednek, majd 4. évfolyamtól választhatnak grafika-festészet vagy 
szobrászat-kerámia műhelygyakorlatot. Tanulóinknak jelenleg mintegy 
egyharmada tanul valamilyen művészeti ágban. A hátrányos helyzetű, 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók első alapfokú művészetokta-
tásban való részvétele ingyenes.

A tanulók másnapi felkészülését szolgálja az alsós napközi és a fel-
sős tanulószoba, ahol a házi feladat elkészítése mellett jut idő a játékra, 
kulturális programokra is. A napközi és a tanulószoba 16 óráig tart. 
Utána 17 óráig ügyeletet biztosítunk.

Tartalmas szórakozást jelentenek tanulóinknak a közös mozi-, szín-
ház- és bábszínház látogatások.

Egy rövid újságcikkben természetesen nem lehet a színes iskolai élet 
valamennyi területére kitérni. Akinek felkeltette az érdeklődését az in-
tézményben folyó munka, látogassa meg programjainkat, győződjön 
meg személyesen az iskola tevékenységéről. Szeretettel várunk min-
denkit márciusi-áprilisi rendezvényeinkre!

Érckövi Katalin intézményvezető

BEISKOLÁZÁSI PROGRAMOK
Március 20. (SZ) 14-15 óra Az OVIKLUB – 1. foglalkozása az iskolában
Március 23. (SZO) 10-12 óra Kakaóparty – tájékoztató a szülőknek, játékos 

foglalkozások a gyerekeknek az iskolában
Március 21. (CS) 8-11, 14-15 óra Az 1. osztályosok nyílt napja (tanórák, napközi)
Március 22. (P) 8-12, 14-15 óra A 2. osztályosok nyílt napja (tanórák, napközi)
Március 25. (H) 8-12, 14-15 óra A 3. osztályosok nyílt napja (tanórák, napközi)
Március 26. (K) 8-12, 14-15 óra A 4. osztályosok nyílt napja (tanórák, napközi)
Március 27. (SZ) 14-15 óra Az OVIKLUB – 2. foglalkozása az iskolában
Április 3. (SZ) 14-15 óra Az OVIKLUB – 3. foglalkozása az iskolában
Április 4-5. (CS, P) 8-17 óra Beiratkozás az általános iskolába

FELHÍVÁS KOSZORÚZÁSRA
Ebes Község Önkormányzata felhívja az intézmények, civilszerveze-
tek, pártszervezetek, gazdasági szervezetek, vállalkozók és a lakos-
ság figyelmét, hogy a

2013. március 15-i
községi ünnepségen lehetőséget biztosít a koszorúik elhelyezésére.

Kérjük, hogy az ünnepség tervezése érdekében koszorúzási szándé
kaikat a Polgármesteri Hivatalnál jelentsék be személyesen vagy te-
lefonon az 565-048-as számon

2013. március 11-én 10 óráig.
Ebes Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Álláshirdetés
A Benedek Elek Óvoda megváltozott munkaképességű 

dolgozót keres napi 4 órás munkakörbe:
– 1 fő női dolgozót mosogató-takarító,
– 1 fő férfi dolgozót udvaros munkakörbe.

Jelentkezni lehet személyesen
2013. február 27-én 9.00–11.00 óra között az óvodában.

(Ebes, Ady Endre u. 9–11.)

A Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete tájékoztató fórumot tartott a 
lakosságnak január 31-én a pályázati lehetőségekről és az újonnan 

alakult szervezetről

Megváltozik az óvoda nyitva tartása
A Benedek Elek Óvoda értesíti a tisztelt szülőket, hogy 2013. március 
4-től az óvoda 06.30 órától 17.00 óráig tart nyitva. 

Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető
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„Vígan áll a maszkabál”

„Hat nap óta szól a nóta…”

A Hangbújócska zenebölcsi a Művelődési Házban 2013. 
február 4-én farsangi foglalkozást tartott. 

Vidám farsangi dalokkal, mondókákkal, táncolással 
próbálták elűzni a telet, a gyerekek pedig apró ritmus-
hangszerekkel segítettek a tél elijesztésében. Néhányan 
aranyos farsangi jelmezt is öltöttek. A farsangi mulatságot 
tombola és egy kis csemegézés zárta.

Minden hétfőn 9 órától örömmel várják az ebesi babá-
kat, gyerekeket, a zeneszerető anyukákat.

Lövei Lilla zenepedagógus

2013. február 2-án 16 órától találkozhattak a magyar 
nóta szerelmesei az ebesi művelődési házban.

Azt gondolom, hogy mindenkit egy közös dolog hozott 
erre az alkalomra, a zene szeretete. A zene lelki táplálék és 
semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele az lelki vér-
szegénységben él és hal. Hiszen vannak a léleknek olyan 
régiói, melyekbe csak a zene világít be. Ezt bizonyítja az 
is, hogy ilyen sokan voltunk együtt ezen a délutánon.

A jó hangulatot a Kabai Nótaklub, a hajdúszoboszlói 
Vörös Sári Népdalkör, Szabó Eszter és Drágán Lajos nó-
taénekesek és nem utolsó sorban Jeremiás Béla prímás és 
zenekara biztosították. A nótaest kicsit tehetségkutatóként 
is működött, hiszen két tehetséges ebesi fiatal, Sarkadi 
Bettina és Nagy József is bemutatkozott, a közönség nagy 
örömére.

Szeretnénk megköszönni a rendezvényt segítők munká-
ját, hogy igazi összefogással valósult meg a rendezvény: 
Apagyi Józsefnénak, Sári Győző egykori ebesi jegyző úr-

nak, hogy szívükön viselték, hogy ez a rendezvény létre-
jöjjön, valamint az Arany Oroszlán étteremnek. 

Azt mondja a nóta, hogy nemcsak a húszéveseké a 
világ! Van benne igazság.

Kissné Vass Rozália
művelődési ház vezető

Bemutatkozott Nagy József ...

 ... és Sarkadi Bettina Finálé – a zene összeköt mindenkit
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Téli Mátra a sportbarátok 

szemszögéből…

Oktatás a polgárőröknek

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 éve legyőzhetetlen 
sakkbajnok!

Sós Barnabás 5. a osztályos tanuló a február 9-én rendezett korcso-
portos egyéni diákolimpia Hajdú-Bihar megyei selejtezőjét veretlenül 
megnyerte. Már 4 éve nem talál legyőzőre, így egy ebesi fiú képvise-
li ismét megyénket az országos diákolimpia döntőjében, mely június 
1-jén lesz Budapesten. Barnabás edzője Gergácz Attila (Nemzetközi 
mester) szerint tanítványa szorgalmával és tehetségével akár dobogó 
körüli eredményt is elérhet. A hajdúszoboszlói selejtezőből a debre-
ceni döntőbe jutottak még Magyar Krisztián és Hermann Balázs 5. 
b, valamint Piskó Jenő 6. osztályos tanulók. Krisztián és Balázs is jól 
szerepeltek, hisz az erős mezőnyben a 9. és 11. helyen végeztek. Edző-
jük Kovács József és Tokai István. Gratulálunk a fiúknak és sok sikert 
Barnusnak az országos döntőben!

A korai indulás ellenére vidám kis túrázós csapatunk újra útra kelt 
a kedvenc sofőrünkkel, most az úti cél a Mátra volt, a téli Mátra! A 
nevezés után a célunk a 25,5 km minél gyorsabb teljesítése volt, 
melynek hivatalos szintideje 7 óra. Az idő és a táj havas szépsége 
segítette célunk elérését. Rengeteg túrázó indult el a túra különböző 
távjain, a jeges szépségű patakokon való átkeléssel nehezített terep 

16. km-nél járva a Kékes magaslata volt az egyik legtikkasztóbb feladat, 
de megérte. A látvány és a napsütés, valamint a tiszta levegő mely ott 
várt minket, még energiadúsabbnak éreztük magunkat. Ettől az erőtől 
a lejtőkön való gyors és sérülésmentes lejutás Mátrafüredre már nem 
is tűnt olyan nehéz feladatnak. Kis csapatunk először együtt haladva 
került közelebb a célhoz, majd szétválva ki-ki a saját tempójában haladt 
a cél felé, de mindenki a szintidőn belül és igencsak fáradt végtagokkal 
érkezett vissza az iskoláig, ahol mindenki emléklapot és kitűzőt kapott 
teljesítményére. 

Az úton hazafelé a kellemes fáradtságtól és a következő túra 
tervezgetésétől jó kedvünk csak nőtt és vidám hangulatban telt az út. 
Mindenki elégedetten tért nyugovóra, várva a másnapi izomlázat.

Zelizi Krisztina

A polgárőrökre vonatkozó jogszabályi változásokról tartott oktatást  
dr. Gali Sándor az ebesi polgárőröknek



FOLYTATÓDIK A KÖNYVVÁSÁR… 
Az ebesi Községi Könyvtár könyvvásárt tart leselejtezett  

könyveiből. 

Régi, használt és új állapotú könyvek már 50.- Ft-tól! 
Kínálatunk: kötelező olvasmány, szakirodalom,  

regény, krimi, romantikus irodalom... 

Helyszín: 4211 Ebes, Ady E. u. 6-8.  

Érd.: személyesen vagy a 06/52/565 093-as telefonszámon.

FELHÍVÁS
A Széchényi Ferenc Tájmúzeum 
márciusban nyíló időszaki kiállí-
tásának témája Petőfi Sándor és a 
Szabadságharc.

Kérjük a lakosságot, hogy 
amennyiben Petőfivel kapcsolatos 
vagy az 1840-es évekből szárma-
zó tárgyakkal, emlékekkel (bé-
lyeg, könyv, emléktárgy) rendel-
kezik, és szívesen kölcsönadja azt a kiállítás idejére je-
lentkezzen személyesen a múzeumban vagy a 366-136, 
ill. a  20-404-8044-es telefonszámokon Eignerné Bartusz 
And reánál vagy János Juditnál.

Segítségüket köszönjük! 
A kiállításra szánt anyagokat március 4-ig várjuk.

 
Ifjúsági bérlet-sorozat  Alsó tagozatosoknak

pénteki napokon 14órai kezdettel  
 

A bérlet 5 film megtekintésére jogosít fel, amely 1500 Ft-ba kerül. 
 *Aki bérlettel rendelkezik, ajándékként a 6. filmet ingyen megtekintheti 
1. Március 1.         Hotel Transylvánia –  am. anim. film 
 

2. Március 8.         Az öt legenda – am.  anim. film 
 

3. Március 22.         Arthur és a villangók – ang.-am. anim. film 
 

4. Április 12.  Arthur: Maltazár bosszúja – am. anim. film 
 

5. Április 26.            Arthur 3: A világok harca – am. anim. film 
 

6. *Május 10.           Merida, a bátor – am. anim. film                 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 
 

 A bérlet az Iskolában igényelhető február 25-ig és a Művelődési Ház 
irodájában vásárolható meg előadás előtt. 

 A bérleten kívül, előzetes egyeztetéssel lehetőséget kínálunk egy-egy film egyedi, 
csoportos megtekintésére is. A jegyárak 400 Ft/fő/előadás. 

 További információk és megrendelések: Kissné Vass Rozália Művelődési Ház 
vezetőnél kérhető, telefon:  52/366-136;  vagy 06-20/251-6987. 

2013. / I. félév 
 

MŰVELŐDÉSI HÁZ 4211 EBES, KOSSUTH U. 32-34. TEL. : 52/366-136 

 „Nem az a bölcsesség kritériuma, hogy 

kettő közül kiszól, hanem ki cselekszik 

okosabban.” 

Gróf Széchenyi István

Ebes Községi Önkormányzat tisztelettel 

meghívja  

Önt és kedves családját 

 Magyarország Nemzeti ünnepén 
 2013. március 15-én 9.30 órától tartandó 

Községi ünnepségre

Az ünnepség helyszíne: Széchenyi tér

Társrendezvény 

Az ebesi Széchényi Ferenc Tájmúzeum tisztelettel meghív minden 

kedves érdeklődőt  

2013. március 15-én, 11 óra 30 perckor 

„Petőfitől Petőfiről”  

– Emlékkiállítás a 190 éve született nemzeti költőnk emlékére 

c. kiállításának megnyitójára.

A kiállítás 2013. április 15-ig tekinthető meg.

4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.:06-20/251-6987
e-mail:ebesmuvhaz@gmail.com

Művelődési ház márciusi programjaiból
Rendszeres programok:
Hétfő 9.00 Hangbújócska énekes, zenés foglalkozás -
színházterem
Hétfő 13.00 Piros Rózsa Nótakör foglalkozása – tárgyaló
terem
Hétfő és szerda 14.30 Akrobatikus roki foglalkozás –
színházterem
Hétfő és szerda 18.00 Fehér Ököl Harcművészeti Egyesület 
foglalkozása - színházterem
Kedd 19.00, szombat 13.00 Zsongvölgyi Hagyományőrző
Haditorna Egylet foglalkozásai – színházterem
Kedd 18.00, csütörtök 19.15 Gyógytorna – színházterem
Csütörtök 8.00 -12.00 Falugazdász - tárgyaló
Csütörtök 14.15 Citera és népi ének szakkör – tárgyalóterem
Csütörtök, 19.00, vasárnap 17.30 Női torna foglalkozása –
színházterem
Péntek 17.30. Sakk foglalkozás – tárgyaló
Péntek 16.00 Jóga - színházterem
Péntek február 28, március1., 8., 22. 9.30 és 14.00 órától
Mozi előadás - színházterem

Alkalmi programok, rendezvények:
2013. március 02. 16.00 Nagyböjti koncert a Református 
Egyházközség és az Ebes Kulturális Kft. közös szervezésében –
Református templom
2013. március 15. 9.30 Községi rendezvény – Széchenyi tér
2013. március 28. 8.00 - 14.00 Véradás - színházterem

Mindenkit szeretettel várunk programjainkon!
A programváltozás jogát fenntartjuk!

Ebesi Hírlap Ebesi Hírlap
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Ebesen 2013. január 20. és 2013. február 15. közötti időszakban 9 
bűncselekmény, 1 segítségnyújtás elmulasztása, 1 zaklatás, 2 ittas 
járművezetés, 1 garázdaság, 3 lopás és 1 betöréses lopás kísérlete 
történt. 
1.  2013.01.20-án 20:00 óra és 2013.01.21-én 06:45 óra közötti idő-

ben ismeretlen személy a Vasút utca egyik lakóházának udvarán 
leállított személygépkocsi ablaküvegét betörve abból személyes 
iratokat, egy Makita flex-et és egy Black&Decker ütve fúrót tulaj-
donított el. 

2.  2013.01.27-én 02:00 óra körüli időben az Emese Presszó előtt 
előzetes szóváltást követően egy helyi lakos férfi bántalmazott egy 
szintén helyi lakos férfit, akinek a testvére sietett a segítségére. A 
bántalmazás során mindhárom férfi 8 napon belüli könnyű sérülést 
szenvedett.

3.  2013.01.21-én 22:00 óra és 2013.01.22-én 05:35 óra közötti idő-
ben ismeretlen személy az Emese Presszó bejárati ajtajának zárait 
megrongálta, de oda bemenni nem tudott. 

4.  2013.01.23-án 08:00 óra körüli időben egy helyi lakos az Ady 
Endre utcán lévő lakása előtti közterületről 2 db. díszkörtefát ki-
vágott. 

5.  2013.01.30-án 16:40 és 16:50 közötti időben ismeretlen személy 
az általa vezetett ismeretlen színű és típusú személygépkocsival 
közlekedett Ebes külterületén a 4-es főút 211 km szelvény 225 
méterében Hajdúszoboszló irányából Debrecen irányába, amikor 
az előtte haladó gépkocsioszlop előzésébe kezdett. Az előzés meg-
kezdésekor figyelmen kívül hagyta, hogy vele szemben Debrecen 
irányából Hajdúszoboszló irányába szabályosan közlekedik egy 
debreceni lakos az általa vezetett középszürke színű Hyundai Pony 
típusú személygépkocsival. A vétlen debreceni lakos az ütközés 
elkerülése érdekében vészfékezett és a járművét az útpadkára 
kormányozta, azonban a jármű a felázott útpadkán megcsúszott 
és az út menti árokba sodródott, majd a tetejére borulva állt meg. 
A vétlen jármű vezetője és utasa a biztonsági övet használta, így 
sérülést nem szenvedtek. Az ismeretlen személygépkocsi vezetője 
az előzést befejezve megállás nélkül elhajtott a helyszínről. 

6.  2013.02.01-én 00 óra 55 perckor egy budapesti lakos az általa ve-
zetett személygépkocsival úgy vett részt a 4-es főút és Ebes, Fő 
utca kereszteződésében a közúti forgalomban, hogy a vezetés meg-
kezdése előtt szeszesitalt fogyasztott. 

7.  2013.01.31 és 2013.02.05 közötti időben egy helyi lakos a Petőfi és 
a Vadas utcák közötti közterületről egy platán fát kivágott.

8.  2013.02.12-én 01 óra 50 perckor egy kabai lakos az általa veze-
tett személygépkocsival úgy vett részt Ebes külterületén, a 4-es 
főút Curver előtti szakaszán a közúti forgalomban, hogy a vezetés 
megkezdése előtt szeszesitalt fogyasztott. 

9.  Egy helyi lakos feljelentést tett élettársával szemben, aki 2013.02.09-
én a lakásában szidalmazta és egy késsel megfenyegette.

Kérem a lakosságot, hogy segítse a rendőrség munkáját, s amennyi-
ben a fenti eseményekkel kapcsolatban, az ismeretlen elkövetőkre, az 
ismeretlen járműre (típusára, színére, vezetőjére) vonatkozóan bármi-
lyen információval rendelkezik, vagy lakása ideiglenesen lakatlanná 
válik, értesítse a rendőrséget vagy a település körzeti megbízottjait, 
avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentő adatait zár-
tan kezeljük:

Mészáros József r. tzls. csoportvezető +36-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls.  körzeti megbízott +36-30/382-6584
Vass Szabolcs 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
Sági József 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 április 1-től minden csütörtökön 
16:00 és 18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az 

Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.
Dr. Gali Sándor r. alezredes, kapitányságvezető

Kék hírek

Megkérdeztük…
Mi a véleménye a településen működő házi vérvételi szolgálatról?

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2013. március hónap

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

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

Elérhetőségi mobiltelefon:
06 30 698 0043

Dr. Varga Tamás igazgató főorvos

Megyaszai Judit, főállású anya: Jó dolognak tartom, megkímél 
bennünket a fáradságos utazástól, a hosszú várakozástól, amit más-
nap meg kell ismételni, hisz a leletért vissza kell menni. Talán még az 
ára sem sok, hisz a tömegközlekedés is igen csak borsos áron vehető 
igénybe, a benzin költségről nem is beszélve. A vérvétel is gyorsan, és 
szakszerűen történt, összességében hasznosnak tartom.

Kiss Attila, mentőtiszt: Én személy szerint nagyon jó elképzelésnek 
tartom első hallásra. Viszont szakmailag csak abban az esetben műkö-
dik/működhet a dolog, ha hozzáértő ember veszi le a vért, biztonságos 
annak a szállítása, tárolása, valamint a betegadatok, dokumentációk 
pontosak, és átláthatóak. Ezen szakmai minimumfeltételek maradékta-
lan teljesülése esetén az 1500Ft-ot megéri. Ha jól bejáratott rendszerré 
válik, a betegek számára biztosan költséghatékony.

Kiss József, nyugállományú tűzoltó: Bár még személy szerint nem 
vettem igénybe a szolgáltatást, de jó kezdeményezésnek tartom. Sok 
utazástól, hosszú várakozástól és felesleges sorban állástól kíméli meg 
az embereket, persze csak akkor, ha szakszerűen végzik azt.

A Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna 
Egylet tagfelvételt hirdet!

Jelentkezz te is, ha érdekel a középkor világa!
–  Középkori találkozók országszerte és külföldön
–  Hangulatos kör- és páros táncok
–  Íjászat, kardvívás, kelevézdobás
–  Várjátékok, haditorna- és sportversenyek

Várjuk 16–90 éves érdeklődők jelentkezését 2013. március 23-án, 
szombaton 13.00 és 15.00 óra között nyílt táncpróbánkon,  

valamint 15.00 és 17.00 óra közötti nyílt edzésen.
Bővebb felvilágosítás Horváth Sándor Cornaille Egyleti Kapitánynál:

Telefonon: 06-30-9431-267
E-mailben: cornailles@freemail.hu

Honlapunkon: www.zsongvolgyihaditorna.hu

Ebesi Hírlap Ebesi Hírlap
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Tisztelt Gazdálkodók!
2013. január 1-jével, illetve 2013. február 1-jével meg-

változtak a földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó 
szabályok. A módosult szabályozást a termőföldről szóló 
1994. évi LV. törvényt módosító 2012. évi CCXIII. tör-
vény, és a földhasználati nyilvántartás részletes szabálya-
iról szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet módosító 
355/2012. (XII.13.) Korm. rendelet, valamint a 429/2012. 
(XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza. 

A változások között adatszolgáltatási kötelezettségek van-
nak:

1. 2013. február 1-től kötelező adatszolgáltatást írnak 
elő a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett föld-
használók számára. Ezen rendelkezés azokra a földhaszná-
lókra vonatkozik, akik 2012. december 31-ig a földhaszná-
lati nyilvántartásba bejegyzésre kerültek. (2012. december 
31-ig csak azok számára volt kötelező a földhasználati beje-
lentés, akik  1 ha területnagyságot meghaladó földhasználat-
tal bírtak.) A földhasználók az adatszolgáltatási kötelezett-
ségüknek 2013. március 30-ig a „földhasználati azonosító 
adatközlési adatlap” használatával tehetnek eleget. Az adat-
lapon természetes személynek csak a személyi azonosítóját 
és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet földhasználó-
nak pedig a statisztikai azonosítóját kell bejelentenie az in-
gatlanügyi hatóság felé. A nyomtatvány a „www.foldhivatal.
hu” honlapon, a „Nyomtatványok” menüpont alatt érhető el. 

Az adatlaphoz csatolni kell magánszemély földhasználó 
esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósá-
gi igazolvány, gazdálkodó szervezet földhasználó esetében 
a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is. Az 
adatközlési adatlapot a használt földterület fekvése szerint 
illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani. Ha a föld-
használó több járási földhivatal illetékességi területéhez tar-
tozó termőföldet használ, úgy a bejelentését kizárólag egy 
földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon fel 
kell tüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken 
a nyilvántartásba vett földhasználatával érintett földrészle-
tek vannak. 

Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes, de 
az ingatlanügyi hatóság földhasználati bírsággal sújthatja 
azt a bejegyzett földhasználót, aki adatszolgáltatási kötele-
zettségének határidőn belül nem tesz eleget. A bírság mérté-
ke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének 
ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható 
köztartozás minimális összegénél.

2. 2013. január 1-jével kibővült a földhasználati nyilván-
tartásba bejelentendő földhasználatok köre azáltal, hogy a 
földhasználóknak területi mértéktől függetlenül minden ter-
mőföld, valamint mező-, és erdőgazdasági belterületi föld 
– kivéve az erdő művelési ágú területek – használatát be 
kell jelenteniük a földhivatal felé. (Hatályon kívül helyezés-
re került ugyanis az a rendelkezés, miszerint a bejelentési 
kötelezettség csak az 1 hektár területnagyságot meghaladó 
földhasználatra vonatkozik.) Ez az eljárás azokat érinti, 
akik eddig nem voltak földhasználati bejelentésre köte-
lezettek, mert földhasználatuk nem érte az 1 ha-t. Csak 
azon ingatlanokat kell figyelembe venni, melyek egyébként 
AK (Aranykorona) értékkel bírnak (ház, udvar, otthoni kis-
kert nem tartozik ide).  A bejelentési kötelezettség kiterjesz-
tésének célja a földhasználati viszonyok teljes átláthatósága, 
országos ellenőrzése.

A földhasználónak a használat megkezdésétől számított 
30 napon belül kell a földhasználatát bejelenteni a földhiva-
talhoz az erre szolgáló „Földhasználati bejelentési adatlap” 
kitöltésével. A nyomtatvány szintén a „www.foldhivatal.hu” 
honlapon, a „Nyomtatványok” menüpont alatt érhető el. Ez 
az eljárás szintén díjmentes.

Tisztelettel: 
Kelemen János

agrárkamarai tanácsadó

Információs gyűjtemény
Tisztelt lakosok!

Az ebesi Családsegítő Szolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgáltató 2013 
márciusától információs gyűjteményt rendszeresít az alábbi kategóriák-
ban:

•  albérleti lehetőségek naprakész gyűjtemé-
nye, 

•  korrepetálás, tanár-diák közvetítés,
•  kisegítő és diákmunkák.
Az irodánkban leadott felhívásaikat – kategóri-

ánként – egy általunk kezelt összesítőbe rendezzük, 
meghirdetésre nem kerülnek, de az intézményünkben az érdeklődők 
számára – kérésükre – információt nyújtunk azokról.

Felhívásaikat ingyenesen juttathatják el hozzánk, személyesen, postai 
úton, telefonon vagy e-mailen keresztül. Elérhetőségünk:

•  Családsegítő Szolgáltatás, Gyermekjóléti Szolgáltató, 4211 Ebes, 
Rákóczi u. 13.

•  Telefonszámunk: 52/788-495.
•  E-mail címünk: gyejosz.ebes@gmail.com.
Az irodánkban leadott felhívások megbízhatóságáért felelősséget nem 

vállalunk, csupán közvetítünk a „kínálók” és a „keresők” között, azon-
ban a nem valószerű vagy jogszabályt sértő szö-
vegeket nem tesszük elérhetővé az összesítőnkben. 

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük:
a Családsegítő Szolgáltatás és 

a Gyermekjóléti Szolgáltató családgondozói

Kedves ebesi fiatalok!
Az ebesi Gyermekjóléti Szolgáltató közreműködésével lehe-
tőség nyílna intézményünkben, Gombfoci Klub működteté-
sére. Megfelelő létszám jelentkezése esetén egy- egy gomb-
fociasztal (100cmx50cm, illetve 180cmx120cm) beszerzésére 
nyílna mód, a játékszabályok megismeréséhez természetesen 
segítséget kapnátok. 

A klubban való részvétel minden tag számára ingyenes len-
ne, a foglalkozások rendszeressége, időpontjai a résztvevők 
igényeihez igazodna. Az asztalok méretei miatt a részvétel 
9 éves kortól ajánlott, felső korhatár azonban nincs meg-
szabva. 

Ha szeretnétek (akár baráti társaságotokkal, szüleitekkel) 
szabadidőtöket hasznosan eltölteni, új emberekkel megis-
merkedni, házi – későbbiekben akár megyei – bajnokságo-
kon részt venni vagy egyszerűen csak szórakozni, jól érezni 
magatokat, várjuk jelentkezéseteket 2013. március 22- ig a 
Gyermekjóléti Szolgáltató irodájában (Rákóczi u. 13.).

További információkhoz személyesen a Gyermekjóléti Szol-
gáltatónál vagy Kása Sándornál, illetve a 788-495- ös tele-

fonszámon juthattok.

Ebesi Hírlap
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Egy százaléknyi hírek
Az eddigi felajánlásokat megköszönve az Ebesen tevékenykedő ala-
pítványok, közalapítványok, egyesületek továbbra is várják a személyi 
jövedelemadó 1 százalékát. Kérjük, hogy felajánlásaikat a következő 
adószámra hivatkozva tegyék meg.
• Ebes Fejlődéséért Közalapítvány: 18552698-1-09
• Ebesi Idős Emberekért Közalapítvány: 18557064-1-09
• Ebesi Gyermekekért Alapítvány: 18544718-1-09
• Ebes Kultúrájáért Alapítvány 18995190-1-09
• Ebesi Református Templomért Alapítvány: 18548255-1-09
• Ebesi Katolikus Templomért Alapítvány: 18551563-1-09
• Ebesi Polgárőr Egyesület: 18561830-1-09
• Ebes Községi Sportegyesület: 19850449-1-09
• Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület:  18998021-1-09
• Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet: 18551264-1-09
• Ebesi Piros Rózsa Népdalkör: 18563791-1-09

Március 15. péntek du. 4 órakor

Ünnepi tavaszköszöntő
falutúra

Sétálva, kocogva, kerékpárral, 
görkorival, gördeszkával 

és bármilyen sporteszközzel
Indulás: Március 15. délután 4 órakor: Arany J. Ált. Isk. elől
Résztvevők: korhatár nélkül
Útvonal:  Iskola – Kossuth u. – Platán sor – Hunyadi u.– Fő u.– 

Alkotmány u. – Tóth Árpád u. – Ady Endre u. – Iskola
Felszerelés: Időjárásnak megfelelő öltözet
Szervezők: Sós Barnabás-Ebesi Sportbarátok Egyesület

Ebesi Polgárőr Egyesület, Rendőrség

2012. január 25-én nyílt a Szé-
chényi Ferenc Tájmúzeum idei 
első időszaki kiállítása, melyen 
Börcsök Attila grafikusművész, 
az Arany János Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola 
és AMI rajztanárának munká-
it mutatjuk be a látogatóknak. 
A kiállításmegnyitó apropóját 
a Magyar Kultúra Napja adta: 
január 22-én emlékezünk arra, 
hogy Kölcsey Ferenc befejezte a 
Himnusz megírását, egy versben 
összegezve a magyar történelem 
addigi fordulópontjait, és új kor-
szakot nyitva a magyar kultúr-
történetben. Örömünkre szolgál, 
hogy ez alkalomból idén lehető-
ségünk nyílt bemutatni Börcsök 
Attila munkáit az ebesi közön-
ségnek.

A megnyitó ünnepségen Ka-
nyó Kata előadásában hallgat-
hattuk meg Kölcsey Ferenc Him-
nuszát, majd Eignerné Bartusz 
Andrea múzeumvezető köszön-
tötte a megjelenteket. A tárlatot 
László János grafikusművész 
nyitotta meg. A rendezvény zá-
rásaként Kovács Maximilián és 
Kovács Márk játszotta Mozart: 
Menüett című négykezesét.

A kiállított munkák különböző 

technikákkal (linómetszet, réz-
metszet, mezzotinto, fametszet), 
valamint azok ötvözetével ké-
szült grafikák. Témájuk nagyon 
változatos: a szociográfiától 
(Életkép, Ételosztás) az építé-
szetig (Múlt-kor I-II., Angyalok 
Gelencén), a történelmi tárgyú 
képektől (Kossuth Lajos) az iro-
dalmi alkotások ihlette metsze-
tekig terjed (Don Quijote-soro-
zat, Hunor és Magor, Himnusz). 

Külön csoportot képeznek a kis-
grafikák: Ex Librisek és ünnepi 
üdvözletek. A nyomatok mellett 
a tárlaton betekintést nyerhetünk 
az egyes technikák készítésébe a 
nyersanyagokon és az eszközö-
kön keresztül. 

A tárlat március 2-ig tekinthető 
meg.

János Judit
régész, történész

Széchényi Ferenc Tájmúzeum

Lenyomatok
– Börcsök Attila grafikusművész kiállítása

Konzultáció (linómetszet)

Ebesi KKSE februári hírei
Az elmúlt időszakban rengeteg munkát végeztek el az egyesü-

letünk felnőtt keretének játékosai. A változatos edzésprogramok 
mellett felkészülési mérkőzések segítségével próbáltuk kialakí-
tani a tervezett tavaszi nagy menetelésünkre alkalmas játékos-
keretünket. A hozzánk hasonlóan megyei bajnokságokban játszó 
csapatokat magabiztosan múltuk felül, több alkalommal is nagy 
gólarányú győzelmet aratva. Az elmúlt pár hétben három másod-
osztályú ellenféllel is találkoztunk, mind a Balmazújváros, mind 
FTC II. és a Szolnok elleni mérkőzések is hasznosnak bizonyul-
tak a fejlődésünk szempontjából. Február 28-án a Magyar Labda-
rúgó Szövetség székházában tartják a nyáron esedékes NB II-es 
és NBIII-as tagságról döntő osztályozó mérkőzések sorsolását, 
amely arról dönt majd, hogy a várhatóan megyei bajnoki címert 

szerző egyesületünk mely csapattal mérheti össze erejét a maga-
sabb osztályba jutásért.

A márciusi hónap során az összes korosztályos csapatunk 
folytatja a bajnoki szereplést, a felnőtt alakulat az alábbi 
időpontokon játssza mérkőzéseit: 

–  2013.03.02. 14:30  Polgári VSE - Ebesi KKSE
–  2013.03.10. 14:30  Téglási VSE – Ebesi KKSE
–  2013.03.17. 15:00  Ebesi KKSE – DEAC–Szertár Sportbolt 

II.
–  2013.03.23. 15:00  Berettyóújfalui SE – Ebesi KKSE
–  2013.03.31. 15:00  Ebesi KKSE – Hajdúnánás FK.
Várjuk kedves szurkolóinkat, zúgjon a „Hajrá Ebes!”

Sportbaráti üdvözlettel: Kis Sándor, elnök Ebesi KKSE

Ebesi Hírlap
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Lakossági 
hirdetés

Eladná ingatlanát? Ta-
vasz közeledtével meg-
nő a költözési kedv. 
Kínálunk eladó – kiadó 
lakásokat, családi há-
zakat, építési telkeket, 
irodákat, nyaralókat stb. 
Devizahiteles lakáskí-
nálat. Érdeklődjön sür-
gősen eladó ingatlanok-
ról. Campus Ingatlan: 
Adorjánné Vali telefon: 
30/575-3171

TIP-TOP 
VEGYESBOLT, 

LOTTÓZÓ
4211 Ebes, Kossuth u. 65. sz.

tel.: 06-52/366-381

Mobil telefon feltöltés
már 1500,- Ft-tól

(T-mobil, Telenor, 
Vodafon, Tesco) lehet.
MEGÉRKEZTEK 
A VETŐMAGOK!

Szeretettel várunk 
minden régi és új 

vásárlónkat!

Harmati  
Autósiskola 

OKÉV: 09-0287-04 

Kedvezményes személygépkocsi-
vezetői tanfolyamot indítunk  

Ebesen a Művelődési Házban 
Időpont: 

2013. február 27. szerda  17,00 óra 
2013. március 4. hétfő     17,00 óra 

Jelentkezni lehet:  

A helyszínen a Művelődési Házban, vagy  
Harmati Lászlónál a 06-20-988-95-96 

telefonszámon, 
e-mailben: harmatilaszlo@freemail.hu 

•Részletfizetési lehetőség  
•Tankönyvet, tesztkönyvet biztosítunk  

•Korlátlan számítógépes gyakorlási lehetőség 

A hirdetés felmutatója további 20%-os kedvezményt kap az 
elméleti tanfolyam díjának az árából. 

„Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét,

hirdessétek tetteit a népek közt!

Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, 

emlegessétek minden csodáját!”

105. zsoltár 1-2. verse

Meghívó
Az Ebesi Református Egyházközség és az 

Ebes Kulturális Kft.

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a

2013. március 2-án, szombaton 16 órától 

megrendezésre kerülő

Nagyböjti koncertre az Ebesi Református 

Templomba. 

Közreműködik: a Debreceni Református 

Kollégium Kántusa 

Berkesi Sándor Liszt Ferenc-díjas karnagy 

vezetésével

A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel 

várunk!

Tájékoztató
Ingyenes árusítási lehetőség  
az önkormányzati piacon!

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy a képviselő-testület 
módosította a községi piacra vonatkozó szabályokat.

A módosítás értelmében 2013. március 1-jétől élelmi-
szer, virág árusítása esetén a mezőgazdasági ősterme-
lők, családi gazdálkodók, magánszemélyek számára a 
helyhasználat 

i n g y e n e s.

Dr. Hajdu Miklós jegyző
Szabóné Karsai Mária polgármester
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