
November 3-án délután 
Ebes Község Önkormány-
zatának képviselő-testülete 
Szabóné Karsai Mária pol-
gármester asszony elnökleté-
vel ülést tartott, melyen több 
fontos kérdésben született 
döntés.

A szennyvízcsatorna-projekt 
átadás-átvétele

Először az ISPA csatorna-be-
ruházás átadás-átvételéről kap-
tak tájékoztatást a jelenlevők. 
Amint elhangzott, a csatorna-
építést koordináló és felügyelő 
Mérnök Szervezet a program-
ban részt vevő minden telepü-
lésen nyilatkozatot kért a helyi 
döntéshozó szervektől arra vo-
natkozóan, hogy a projekt vég-
leges műszaki átadás-átvételé-
hez hozzájárulnak-e. A leendő 
üzemeltető Ebesi Községgond-
nokság Kft ügyvezetője és a 
Polgármesteri Hivatal szakem-
bere felmérte, melyek még azok 
a hiányosságok, amelyeket a 
vállalkozónak, kivitelezőnek 
pótolnia kell. Mint ismeretes, 
a szennyvízcsatorna-rendszer 
már üzemel, a hibákat azonban 
a kivitelezőnek ki kell javítania. 
Az ezekről készült részletes hi-
ánylistát a képviselők is meg-
kapták. 

A felsorolt hiányosságok a 
vezeték üzemeltetését nem be-
folyásolják, így a kivitelezési 
szerződés alapján a mérnöknek 
és a megrendelőnek át kell ven-
nie a vezetékszakaszt.

A napirendet előterjesztő Sza-
bóné Karsai Mária polgármes-
ter asszony és dr. Hajdu Miklós 
jegyző javasolták a képviselő-
testületnek, hogy járuljon hozzá 
a műszaki átadás-átvételhez az-
zal a kikötéssel, hogy a kivitele-
zőnek a megállapított hiányokat 

garanciális kötelezettsége köré-
ben kell elvégeznie. 

Az ISPA csatorna-beruhá-
záshoz kapcsolódó Üze mel-
te tői Szerződés tervezetének 
el fo ga dá sáról szintén tárgyalt 
a testület. Mint elhangzott, a 
szerződéstervezet jóváhagyását 

végző illetékes minisztériumi 
környezetvédelmi igazgató-
ság szerződésmintája alapján 
új szerződéstervezetet kell ké-
szíteni a megépült csatorna-
rendszer üzemeltetéséhez. A 
képviselő-testület döntött az új 
szerződéstervezetről. Az új ter-
vezet minisztériumi jóváhagyá-
sát követően fogja megkötni az 
Önkormányzat az üzemeltetési 
szerződést az Ebesi Község-
gondnokság Kft.-vel. 

Útfelújítások és az 
ivóvízberuházás járulékos 

munkáinak utólagos 
rendezése

A testületi ülésen tárgyalt 
előterjesztések megállapítása 
szerint az útfelújításokkal és az 
ivóvíz beruházással kapcsolatos 
járulékos munkákat a válasz-
tásokat megelőzően a korábbi 
polgármester rendelte meg. (Út-

felújítások: Gázláng, Vérvölgy, 
Ady E., Alkotmány és Szepes 
utcák kátyúzása és egyéb kisebb 
javítási munkák. Tóth Árpád és 
Alkotmány utcákban az ivóvíz-
hálózat rekonstrukciója kapcsán 
a nyomvonalból kikerülő föld 
elszállítása és annak visszatöl-

téséhez szükséges homok szál-
lítása). A képviselő-testület ha-
tározatában rögzítette, hogy az 
elvégzett munka megrendelése 
nem szabályszerűen történt, de 
a kialakult helyzetre tekintettel 
a képviselő-testület előirányza-
tot biztosít a munkák kifizeté-
sére.

Kérelmek tárgyalása és 
elbírálása

A Liszt F. utca páratlan olda-
lán levő ingatlanok földhivatali 
nyilvántartás szerinti telekha-
tárainak szakszerű felmérése 
2010. tavaszán megtörtént. A 
felmérés szerint a telektulaj-
donosok egy része nagyobb 
területet használ a saját tulajdo-
nukhoz képest. Ezért az Önkor-
mányzat felszólította az érintet-
teket, hogy helyezzék át a tény-
leges telekhatárra a kerítéseket. 
Ezt többen megtették, néhányan 

azonban nem, ezért ők ismételt 
felszólítást kaptak. Ezek a la-
kosok levélben jelezték, hogy 
nem értenek egyet a felszólítás-
sal és a problémára számukra 
kedvezőbb megoldását kérték 
a képviselő-testülettől. A Pol-
gármesteri Hivatal szakemberei 
a probléma megoldására több 
szakmai-pénzügyi javaslatot 
dolgoztak ki. A testület a leg-
megfelelőbb megoldás kivá-
lasztására eseti bizottságot ho-
zott létre. A bizottság személye-
sen meghallgatja az érintetteket 
egy közeljövőben szervezendő 
fórumon és az egyeztetések 
alapján kialakult álláspontját – 
megoldási javaslattal együtt – a 
képviselő-testület elé terjeszti 
még ebben az évben.

A településrendezési terv le-
hetővé teszi, ezért a József At-
tila utca lakói kérték a telkük 
végénél út kialakítását, azaz új 
utcanyitást. Ily módon – mint 
írták – lehetőségük nyílik tel-
kük megosztására és telkük, 
telekrészük értékesítésére. A 
testület ülésén elhangzott, hogy 
a Polgármesteri Hivatal szak-
emberei megvizsgálták az utca 
kialakításának lehetőségét. A 
közterület kialakításának költ-
sége 2,4 millió forintba kerülne. 
Kérdéses azonban, hogy az új 
utcanyitással együtt járó köz-
művesítést hogyan lehet bizto-
sítani. A telektulajdonosokkal 
való egyeztetés és a közműve-
sítés lehetőségeinek áttekintése 
céljából a képviselő-testület 
erre a feladatra is eseti bizottsá-
got hozott létre.

A polgármesteri tisztség el-
látásának egyes kérdéseiről és 
az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV. törvény 2. § (5) bek. 

Ebesi Hírlap
Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja  IX. évf. 11. szám • 2010. november • Ingyenes kiadvány

A szennyvízcsatorna-projekt átadás-átvételének feladatairól – Lakossági kérelmek – 
Személyi döntések – Falugyűlés még ebben az évben

A képviselő-testület novemberi ülése

(folytatás a 2. oldalon)



Ebesi Hírlap • 2010. november2
alapján Galgóczi Mihály ko-
rábbi polgármester három havi 
illetményének megfelelő tör-
vényben előírt juttatást végki-
elégítésként megkapta. A jog-
szabály által nem kötelezően 

adható további három havi jut-
tatási kérelmet a képviselő-tes-
tület nem támogatta.

Új kuratóriumi, bizottsági 
tagok választása

Lemondott kuratóriumi és bi-
zottsági tisztségeiről Galgóczi 
Mihály korábbi polgármester. 
Helyette a képviselő-testület 
az Ebes Fejlődéséért Közala-
pítvány kuratóriumi tagságára 
Bíró Sándorné képviselőt, az 
Ebesi Községgondnokság Kft. 
felügyelő-bizottsági tagjává 
Józsa Emma önkormányzati 
képviselőt delegálta. Az Ebesi 
Arany Oroszlán Zrt. felügyelő 
bizottságba a képviselő-testület 
a Zrt. közgyűlésének felügye-
lő-bizottsági tagként delegálta 
Szabóné Karsai Máriát és Ko-
vács Gergelyt.  

Az Ebes Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének tájékoztatója 
és előterjesztései

A Művelődési Ház, a Községi 
Könyvtár és a Széchényi Ferenc 
Tájmúzeum 2010. december 
2-án nagyszabású rendezvény-
nyel emlékezik meg Széchenyi 
István halálának 150. évfordu-
lójáról. A Széchenyi Nap prog-
ramjának megvalósításához a 
testület 130 ezer forint támo-
gatást egyhangúlag megszava-
zott. Ebből az összegből fognak 

jutalmazni 30 7-8. osztályos 
tanulót, akik teljesítményük ju-
talmaként a Nemzeti Múzeum 
Széchenyi-kiállítását tekinthe-
tik meg.

Az előterjesztésből tájéko-
zódhatott a testület a Széchényi 
Ferenc Kistérségi Tájmúzeum 

szeptemberi országos múzeumi 
szakfelügyelői vizsgálatának 
eredményeiről, mely szakmai-
lag jól működő intézményként 
minősíti a területi múzeumot. 
Ahhoz, hogy továbbra is terü-
leti múzeumként működhessen 
az intézmény, minden tekintet-
ben meg kell felelnie az új jog-
szabályi feltételeknek. Például: 
a régész szakember alkalmazá-
sa mellett megfelelő raktározá-
si, leltározási stb. feltételeket 
kell kialakítani. Az új jogsza-
bályban rögzített követelmé-
nyek hiányában az intézmény 
csak kiállítóhelyként működ-
hetne tovább. 

Az intézmény régésze, Jánosi 
Judit régész-történész, ásatás-
vezető-helyettes jelenleg a ta-
vaszra elkészülő Ebesi Sajtgyár 
területén végez ásatásokat. Az 
erről szóló részletes jelentést 
szintén megismerhették a testü-
let tagjai. Ebes és a kistérség te-
rületén a jövőben számos olyan 
beruházás várható, melynél 
kötelezően előírt a régészeti fel-
tárás. Ennek feltételeit helyben 
létre kell  hozni.

Az előterjesztésnek meg-
felelően a képviselő-testület 
egyhangúlag megszavazott 
355.800 forintot a Széchényi 
Ferenc Kistérségi Tájmúzeum 
régész munkatársának alkal-
mazására és egy raktárhelyiség 
bérleti díjának fedezetére.

„Közművelődési színterek 
az egész életen át tartó tanulás 
szolgálatában Hajdú-Bihar me-
gyében” címmel az Ebes Kul-
turális Közhasznú Nonprofit 
Kft. közművelődési pályázatot 
nyújtott be, melyet az illetékes 
minisztérium támogatáskezelő 
igazgatósága 2010. októberé-
ben pozitívan bírált el, így az 
ebesi pályázati programokra 
12 millió 345 ezer forint támo-
gatást ítélt meg. A kulturális 
kft. esélye növelése érdekében 
konzorciumi formában pályá-
zott, a TÁMOP-pályázaton 
tapasztalattal rendelkező bal-
mazújvárosi, komádi és egyeki 
partnerekkel. A vissza nem 
térítendő, 100 százalékos tá-
mogatottságú pályázat célja 
egyrészt a gyermek- és ifjúsági 
korosztály bevonása a formális 
oktatást kiegészítő új informá-
lis tanulási formákba és progra-
mokba, szolgáltatásokba. Más-
részt a hátrányos munkapiaci 
helyzetű (GYED-en, GYET-en 
vagy GYES-en levők), illetve 
az innen visszatérők, tartósan 
inaktívak, rendszeres munkát 

nem végző csoportok bekap-
csolása az egész életen át tartó 
tanulásba.

A 17 hónapra tervezett pro-
jekt ebesi programja:

– Fiatal tehetségek alkotó tá-
bora 2 turnusban a Balaton-fel-
vidéken 2011. nyarán általános 
iskolás korú gyerekeknek, 1 tur-
nusban 15 gyerek számára.

– Tehetséggondozás kereté-
ben, kis- és nagycsoportos for-
mában szakkörök működtetése 
az iskolában és saját keretek kö-
zött a Művelődési Házban.

– A digitális írástudás fejlesz-

tése ingyenes tanfolyam kereté-
ben a Községi Könyvtárban

– Életvezetési klub: iden-
titás erősítő foglalkozás-so-
rozat az inaktív, hátrányos 
munkaerőpiaci helyzetű női 
lakosság számára, amelynek 
célja az elhelyezkedés segítése, 
egészségvédő előadássoroza-
tok, állásbörze szervezése.

– A pályázat lehetőséget ad 
– 10% erejéig – eszközfejlesz-
tésre, amely keretében a kultu-
rális kft. a könyvtárba nyilvános 
sokszorosítási, nyomtatási szol-
gáltatási igények kielégítésére 
nagyobb teljesítményű, A/3-as 
méretben és színesben is másol-
ni képes gépet, valamint számí-
tógépet szeretne vásárolni. 

A kulturális kft. pályázatát a 
képviselő-testület önkormány-
zati támogatásra érdemesnek 
ítélte.

Egyéb testületi döntések
A Benedek Elek Óvoda 2010. 

szeptember 1-től megbízási 
szerződés alapján logopédust 
alkalmaz heti három órában. A 
logopédus negyedévi díjazásá-

nak fedezetére a testület egy-
hangúlag megszavazott 96.615 
forint megbízási díjat.

A továbbiakban a testület Sós 
Barnabás személyében a fenn-
tartó részéről képviselőt dele-
gált az Iskolaszékbe, mert ifj. 
dr. Szerze Péter és Pócsi And-
rásné megbízatása az új képvi-
selő-testület megválasztásával 
lejárt.

A képviselő-testület az Arany 
János Magyar-angol Két tan-
nyelvű Általános Iskola és AMI 
tanulóinak (96 fő) színházlá-

(folytatás az 1. oldalról)

(folytatás a 3. oldalon)
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togatásához. – utazási költség 
csökkentése céljából – a koráb-
ban megtakarított 70 ezer forint 
felhasználását engedélyezte a 
tanulók kulturális programjai-
hoz.

Az önkormányzat tulajdo-
nában levő Vérvölgyi öntöző-
telep karbantartását az Ebesi 
Mezőgazdasági Szövetkezet az 
öntözést igénybe vevő gazdák 
bevonásával elvégezte, tájékoz-
tatta az önkormányzatot Dézsi 
Julianna, a szövetkezet igazga-
tósági elnöke. A szeptember vé-
gén a gazdákkal tartott megbe-
szélés értelmében az érintettek 
a felmerült költségösszeghez 
kérték az önkormányzat hozzá-
járulását. A képviselő-testület 
úgy döntött, hogy hozzájárul a 
Vérvölgyi öntözőtelep karban-
tartása során felmerült költsé-
gekhez a kért 123.750 Ft forint 
összegben.

Az Önkormányzat 44 millió 
forint pályázati pénzt nyert piac 
kialakítására. Szabóné Karsai 

Mária polgármester asszony ja-
vaslatára a képviselők a tervek 
ismeretében (5 db üzlethelyi-
ség, szociális kiszolgáló helyi-
ségek, 17 db parkolóhely kiala-
kítása, közvilágítás korszerűsí-
tése) úgy foglaltak állást, hogy 
Falugyűlés keretében szükséges 
kikérni a lakosság véleményét a 
megvalósítandó Kereskedelmi 
és Szolgáltató Centrum kialakí-
tására. Elhangzott, hogy az el-

nyert pályázati forrás csak erre 
a célra használható fel.

A még erre az évre tervezett 
Falugyűléssel kapcsolatban a 
képviselők úgy foglaltak állást, 
hogy a település lakosságát 
szükséges tájékoztatni az Ön-
kormányzat pénzügyi helyze-
téről, az iskolabővítésről és az 
iskolában folyó szakmai mun-
káról.

A képviselő-testület 70 ezer 

forint támogatást szavazott meg 
a kistérségi társulás keretében 
megvalósuló képviselői tovább-
képzésre.

Végül Sós Barnabás alpolgár-
mester javasolta a testületnek, 
hogy pályázatok igénybe véte-
lével, saját erőből, civil össze-
fogással, felajánlások lehetővé 
tételével stb. mihamarabb hasz-
nálható kerékpárutak létesítését 
kezdeményezze az Ebesi Ön-
kormányzat. A testület egyetér-
tett a kezdeményezéssel.

Zárt ülés
A képviselő-testület vége-

zetül zárt ülésén tájékoztatót 
hallgatott meg a Hajdú-Bi-
har megyei Önkormányzatok 
Vízmű ZRt.. soron következő 
közgyűlésének napirendi pont-
jairól, tárgyalt az ipari parkban 
történő ingatlan-vásárlási ké-
relemről, valamint a „Fecske-
ház”-ban megüresedett garzon-
ra beérkezett pályázatokról és 
az „Első lakáshoz jutók” támo-
gatásáról. 

(B. F.) 

(folytatás a 2. oldalról)

Ismét lesz élelmiszer-támogatás
Tisztelt Lakosok!
Felhívjuk a figyelmüket, hogy községünkben az „EU Élelmiszersegély” program keretében a 2010. júliusi adományosztáshoz 
hasonlóan, novemberben − a Gyermekétkeztetési Alapítvány (GYEA) és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 
közreműködésével − ismét tartós élelmiszerek kerülnek szétosztásra. 
GYEA és az MVH előírásai alapján kell végeznünk a kiosztást, melyek a következők:

•	  a pályázati feltételek alapján, ezen csomagok átvételére azok a családok jogosultak, akik a júliusi csomagosztás 
során is részesültek adományban,

•	  az élelmiszercsomagokat személyesen vagy meghatalmazás ellenében lehet átvenni. (amennyiben formanyomtatvánnyal 
nem rendelkeznek, úgy azt a Gyermekjóléti Szolgáltató irodájában is lehet kérni),

•	 az adományosztás helye: 
 Ebes, Művelődési Ház, Kossuth u. 32-34. 
 Ideje:  2010. november. 22. (hétfő), november 23. (kedd) és november 24. (szerda) között, délelőtt 10 órától 18 

óráig, 
 Ebes, Idősek Klubja, Kossuth u. 34.
 Ideje:  2010. november. 25. (csütörtök) és november 26. (péntek) között, illetve november 29-én (hétfőn), délelőtt 

10 órától 18 óráig,
•	  az adományokért naponta 10 órától 18 óráig lehet érte menni, utcák szerinti felosztásban (utcarend alapján), melynek 

listáját november 18-tól (csütörtöktől) lehet megtekinteni az Önkormányzat hirdetőtábláján, illetve a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgáltató intézményének a bejárati ajtaján,

•	  a pályázati feltételek kiírása miatt a csomagokat nem tárolhatjuk, ezért megkérünk mindenkit, hogy a csomagok 
átvételére kiírt időpontokat minden esetben tartsák be, ennek érdekében alakítottuk ki a hosszabbított átvételi 
lehetőségeket is.

További információkat:
•	 a Gyermekjóléti Szolgáltatónál (Kossuth u. 14.) a 06-52/ 788-495-ös telefonszámon,
•	 az Idősek Klubjában (Kossuth u. 34.) a 06-52/ 565-071-es telefonszámon,
•	 a Polgármesteri Hivatalban (Széchenyi tér 1.) a 06-52/ 565-048-as telefonszámon kaphatnak.

Felhívjuk figyelmüket, hogy újabb értesítést már nem küldünk az érintetteknek, akik júliusban részesültek az 
adományban, azok a későbbiekben kifüggesztett utcarend alapján vegyék át a csomagjaikat. Bővebb információt a 
fentebb említett telefonszámon kérhetnek!
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Kedves Szülők!

Az ebesi Arany János Magyar–Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény Szülői Munkaközössége és Nevelőtestülete a hagyományokhoz híven az idén is 
megrendezi jótékonysági bálját.

A bál szervezésével az iskolában tanuló gyerekeink számára szeretnénk jobb, még korszerűbb fel-
tételeket teremteni.

A bál tavalyi bevételének nagy részét félretettük udvari játékokra, amelyek majd a felújított iskola 
udvarán kialakítandó játszótérre kerülnek. Emellett iskolai rendezvényekre jutalmakat vásároltunk a gyerekeknek (Pl.: farsang, 
gyereknap, közlekedésbiztonsági vetélkedő).

Az idei bál bevételét szintén a játszótér kialakítására szeretnénk fordítani.

A bál egyúttal jó lehetőséget ad arra is, hogy a szülők és pedagógusok kellemes környezetben szórakozzanak, beszélgessenek, 
jobban megismerjék egymást.

Nemcsak a jótékonysági bálon való részvétel az egyetlen módja a kitűzött cél támogatásának. Akik nem tudnak személyesen részt 
venni a bálon, pártolójegyek vásárlásával segíthetnek. A támogatás további lehetősége még ajándéktárgyak felajánlása a tombo-
lasorsolásra. Valamint az aranykezű anyukáktól szívesen fogadunk süteményt vacsora utáni desszertnek.

Reméljük, sokan élnek majd a lehetőséggel, hogy kellemesen, jó társaságban eltöltsenek egy estét, s ezáltal támogassák az ebesi 
általános iskolásokat.

Ebes, 2010. október 22.
 Ráczné Dajka Edit Érckövi Katalin 
 Szülői Munkaközösség elnöke iskolaigazgató

MEGHÍVÓ
Az ebesi Arany János

Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Szülői Munkaközössége és Nevelőtestülete
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

az iskola támogatására rendezett

JÓTÉKONYSÁGI BÁLRA
A bál ideje: 2010. november 20. (szombat) 19-04 óráig. Vendégvárás: 18.30-tól.

A bál helyszíne: Arany Oroszlán Étterem és Panzió, 4211 Ebes Széchenyi tér 2.

A bált az iskola tanulóinak és meghívott fellépőknek a műsora nyitja. A vacsora után tánc, majd tombolasorsolás következik. Éjfél 
előtt meglepetésműsor emeli a hangulatot. Az egész este jó hangulatáról profi műsorvezetők is gondoskodnak.

A vacsora menüje:  Welcome drink, majd csirkemell steak mozzarellával és paradicsommal, sertésborda pirított gombával, fürj-
tojások ruccola fészekben, burgonya variációkkal (rácsos, szalma, mogyoró, püré) és sonkás jázminrizzsel, 
uborkasaláta

Belépőjegy:  3.000.- Ft/fő, amelyet az osztályfőnökökön keresztül vagy az SZM vezetőségi tagoknál lehet megvásárolni 2010. 
november 16-ig.

Pártolójegy: 200 Ft, 500 Ft, 1000 Ft címletekben vásárolható az osztályfőnökökön keresztül.

Tombola: 100 Ft-ért vásárolható a helyszínen

Kérjük, hogy részvételükkel és felajánlásaikkal továbbra is legyenek az iskola segítői! Köszönjük.

SZM vezetőségi tagok:

•	 Ráczné Dajka Edit  4211 Ebes Nyugati u. 23.  06-30-370 01 04
•	 Fodor Attiláné   4211 Ebes Vadas u. 11.  06-70-362 58 80
•	 Nagyné Kovács Mária  4211 Ebes Nyugati u. 21.  06-20-353 79 71
•	 Szántóné Hancsárik Judit  4211 Ebes Alkotmány u. 10/A 565-016
•	 Szoboszlainé Pellei Szilvia 4211 Ebes Iskola u. 11.  06-30-555 78 18

Jótékonysági bál az iskolában
A hagyományokhoz híven…
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Széchenyi István halálának 150. évfordulójára emlékezünk
SZÉCHENYI NAP

A Művelődési ház, Községi 
könyvtár és a Széchényi Fe-
renc Tájmúzeum Széchenyi 
István halálának 150. évfor-
dulójára emlékezve a Széche-
nyi emlékév keretében – vala-
mint tekintettel Ebes kötődé-
sére a Széchenyiekhez – ha-
gyományteremtő szándékkal 
2010. december 2-án egész 

napos programsorozatot, tör-
ténelmi vetélkedőt szervez az 
ebesi általános 7-8 osztálya 
diákjai számára.

Az emléknap kezdeteként a 
Kulturális Kft. az iskolával és 
az önkormányzattal közösen 
megkoszorúzza Széchenyi 
István szobrát. Ezt követően a 
művelődési házban kerül sor 

az ünnepélyes megemléke-
zésre, történelmi vetélkedő-
re, illetve a nap során angol 
teaházat, irodalmi kaszinót, 
művészpalánta-képzőt, sakk 
szimultánt, korabeli sportve-
télkedőt szervezünk a gyere-
keknek.

A történelmi vetélkedő első 
három helyezett csapatait /

összesen a két évfolyamról 30 
diákot/, jutalom kirándulásra 
szeretnénk vinni Budapestre 
a Nemzeti Múzeumba, ahol a 
„Széchenyi világai” című idő-
szaki kiállítást tekintünk meg 
és múzeumpedagógiai foglal-
kozáson is részt veszünk.

Kissné Vass Rozália
ügyvezető

Induló szakkörök, számítástechnikai tanfolyam, 
életvezetési klub

Az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Tamop 3.2.3 
– 09/2 „Közművelődési színterek az egész életen át tartó 
tanulás szolgálatában Hajdú – Bihar megyében” c. nyertes 
közművelődési pályázata keretében a következő programokat 
indítja 2010. decemberétől, amelyre várja az érdeklődők 
jelentkezését.
A programokon történő részvétel térítésmentes.

Általános iskoláskorú gyermekek részére induló 
tehetséggondozó szakkörök:
1. Majorette szakkör – művelődési házban 
2. Néptánc szakkör – művelődési házban
3. Népdal-ének kör – általános iskolában
4. Újság és média kör – általános iskolában
5.  Ütős kamara zenei tehetséggondozó szakkör – általános 

iskolában

Felnőtteknek (nyugdíjasoknak, kismamáknak, GYED-
en, GYES-en lévőknek, munkanélkülieknek):
–  digitális írástudás fejlesztése: alapfokú és haladó szintű 

számítástechnikai ismeretek, megszerzése 20 órás ingyenes 
tanfolyamok keretében 2010. december 06-tól a Községi 

könyvtárban minden hétfőn 10 órától – 12 óráig heti 
rendszerességgel, 

–  női életvezetési klub – előadássorozattal egybekötve: a klub 
célja a testi-lelki harmónia, helyes életvezetési ismeretek, 
helyes táplálkozás kialakítása, önismeretfejlesztő, 
identitáserősítő foglalkozás sorozattal, egészségvédő 
előadássorozatok, elhelyezkedést segítő tréningek és 
állásbörze szervezésével a Művelődési házban tartandó 
foglalkozások, meghívott előadók előadásai alkalmával. 
Első foglalkozás ideje:2010. decembere, bővebb információ 
a plakátokon és az Ebesi Hírlapban olvasható.

Jelentkezési határidő: 2010. november 30.
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: Kissné Vass 
Rozáliánál illetve az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit 
Kft. Ady Endre u. 6-8. sz. alatt, T.: 52/366-136 vagy a 06-
20/251-6987 telefonszámokon kérhető.

Mindenkit érdeklődőt szeretettel várunk!

Kissné Vass Rozália
ügyvezető

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közleménye
Tisztelt Építőipari kivitelezői tevékenységet folytató Vállalkozás/Vállalkozó!

Jelen levelükkel szeretnénk felhívni figyelmét arra, hogy ha 
a vállalkozásának tevékenységi körében építőipari kivitele-
zői tevékenység is szerepel, annak alapján regisztrálnia kell a 
vállalkozást a vállalkozói kivitelezői nyilvántartásba, erről a 
191/2009. (IX. 15.) az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló Korín. Rendelet rendelkezik.

A fentiek alapján minden vállalkozó kivitelezői tevékenysé-
get folytatni kívánó vállalkozás

és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a 
vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamarához bejelenteni.

Azon vállalkozások/vállalkozók, akik kivitelezői tevékeny-
ségüket 2009. október 1-je előtt már folytatták, illetve 
megkezdték, azok ezen bejelentésüket legkésőbb 2010. 
január 31-ig kötelesek megtenni. Azon vállalkozások/vál-
lalkozók, akik kivitelezői tevékenységüket 2009. október 
1-je után kezdik meg, azok bejelentésüket a kivitelezői te-
vékenység megkezdését követő, legkésőbb 5 munkanapon 
belül kötelesek megtenni.

Részletes tájékoztatót a következő Internet címen talál: 
www.mldk.hu

http://www.mkik.hu/index.php?id=4135



Ebesi Hírlap • 2010. november6

Október végén az ERSTE Alapítvány regionális koordinátora tartott előadást a debreceni és Hajdú-Bihar 
megyei alapítványok, civil szervezetek, egyesületek részére, az ERSTE Alapítvány Társadalmi Integrá-
ciós Díjának pályázati lehetőségéről.
Az alapítvány immár harmadik alkalommal írja ki a díját a Kelet-Európai régióban, amelyre ebben az 
évben már a magyarországi civil szervezetek is benyújthatják pályázatukat. Minden olyan alapít-
vány és egyesület jelentkezését várják, amely valamely nemes célt szolgálva, segítő kezet nyújt az általuk 
támogatott, társadalmilag kirekesztett csoportok számára. 
2010. november 30-ig lehet jelentkezni az ERSTE Alapítvány 2011-es Társadalmi Integrációs Díjá-
ra, amelyre jelenleg is futó illetve már lezárt társadalmi integrációs programokat várnak.
A Díj, amely „Te min változtatnál” mottó alatt fut, összesen 610 000 Euró pénzjutalmat kínál. A Díj 
olyan pályázatokat kíván népszerűsíteni és jutalmazni, amelyek a társadalmi egyenlőség elérését segítő 
változásokat célozzák meg és pozitív hatást érnek el a Közép-és Délkelet Európa 12 országában, köztük 
Magyarországon.

További részletes információ: www.integrationaward.org 
Konzulens: Kádár Andrea, tel: +36 70/938 6890, e-mail: andrea.kadar@eurolex.hu 

„Te min változtatnál?” – pályázat

Belügyminisztériumi közlemény

Valamennyi mobiltelefon felhasználó figyelmébe!
Ön üzenetet kap a telefonjára, melyben arra kérik, hívja vissza 
a 06 07 74 52 41-es számot.

Kérjük, semmi esetre se hívja fel a megadott számot, ellenkező 
esetben ugyanis telefonszámlája rendkívüli mértékben meg fog 
emelkedni!

Az utóbbi időkben szélhámosok kifejlesztettek egy rendszert, 
mellyel képessé váltak a mobiltelefonok csalással történő 
használatára. Először a felhasználót felhívják a mobilján és 
úgy mutatkoznak be, mintha a szolgáltatójától, az Orange-tól, 
az SFR-től vagy a Bouygues-tól hívnák. Majd mobiltelefonja 
megfelelő működésének ellenőrzésére hivatkozva arra kérik, 
hogy tárcsázza a 09# -es kódot.

KÉRJÜK, SEMMIKÉPP NE TÁRCSÁZZA A MEGADOTT 
SZÁMOT, A VONALAT!

AZONNAL SZAKÍTSA MEG!

A szélhámosok megfelelő eszközökkel rendelkeznek hozzá, 
hogy a fenti kód beütését követően olvasni tudják a SIM 
kártyát. Ezt követően már csak egy új kártyát kell létrehozniuk.

FIGYELEM! SÜRGŐSEN adja tovább!

Amennyiben kijelzőjén beérkező híváskor az „A C E” 
betűk jelennek meg, kérjük, ne vegye fel, a hívást utasítsa 
el! Ez egy olyan vírus, amely tönkreteszi a SIM kártyát 
és megrongálja a mobiltelefont. Ezt az információt a 
Motorola, a Sagem és a Nokia is megerősítették.

KÉRJÜK, A FENTIEKET MÁSOKNAK IS ADJA 
TOVÁBB!

A Szervezett Bűnözés Ellenes Központi Hivatal

„Én táncolnék veled”
– Ingyenes nosztalgia táncklub

December 04. Szombat 19 óra
19:00  Rumba és Cha-cha-cha táncest Varga Fruzsival és Szemenyei Gergővel (Valcer 
Tánciskola)
21:00  válogatás a 70-es, 80-as, 90-es évek és napjaink slágereiből

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

Ételt és italt mindenki kedve szerint hozhat magával. Bővebb felvilágosítás a szervezőktől:
Sós Barnabás (tel.: 366-972) – Ebesi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Zene:  Kovács Dávid
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Ősszel megváltoznak a köz-
lekedési viszonyok, melynek 
egyik természetes velejárója 
az út-, látási – és időjárási vi-
szonyok fokozatos, vagy ug-
rásszerű változása. 

Az eső, a betakarítások miatt 
az úttestre kerülő sárfelhor-
dás fokozottan körültekintő és 
előrelátó vezetési stílust, a kor-
mány és a pedálok lágyabb ke-
zelését igényelné, melyet sok-
szor nem vesznek figyelembe, 
a sebességet nem az út- és lá-
tási viszonyoknak megfelelően 
választják meg.

A betakarított terménye-
ket szállító járművek vezetői 
gyakran nem megfelelően 
rögzítik rakományukat, így 
azok az úttestre hullva, szóród-
va tovább fokozzák a csúszás-
veszélyt. 

A fentiek miatt célszerű, ha 
olyan útszakaszokon, melyek 
közelében feltehetően betaka-
rítási munkák folynak, lassab-
ban, körültekintőbben veszünk 
részt a közlekedésben. 

A gyalogosoknak célszerű 
világosabb öltözetet viselni, 
valamint még fokozottabban 
körülnézni az úttestre való lelé-
pés előtt, hiszen az esőtől, reg-
geli harmattól csúszóssá váló 
úton a járművezetők fékútja is 
jelentősen megnövekedhet.

Ősszel többnyire a munkába 
menet ideje is nő, ezért fontos, 
hogy korábban induljanak el 
otthonról. A késéseket soha 
ne próbálják nagyobb sebes-
ség megválasztásával behozni, 
mert ezzel szükségtelenül is 
veszélybe sodorják saját ma-
guk, családtagjaik, illetve más 
közlekedők testi épségét. 

A közlekedés során soha 
ne feledjék, hogy annyira vi-
gyáz zanak másokra, vala-
mint mások értékeire, mint 
ahogy azt másoktól a maguk 
vo nat kozásában is elvárják.

A fenti tanácsokat megfo-
gadva kíván balesetmentes 
őszi közlekedést a 

Hajdú-Bihar Megyei 
Balesetmegelőzési Bizottság

Az ősz veszélyei az utakonOlvasói levelek 
Kedves Olvasóink! Olvasói levelezési rovatunkba várjuk a község 
életével kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat, véleményeket, 
minden hó 15-éig a szerkesztőség címére: Ebesi Művelődési Ház, 
4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. és e-mailben: ebesmuvhaz@gmail.
com. Reméljük, új rovatunkkal számos hasznos információval 
gazdagodik az Ebesi Hírlap. Üdvözlettel:
 Kissné Vass Rozália és Bokor Ferenc
 ügyvezető, kiadó  felelős szerkesztő

Az örömteljes alkalomból FM Gál József sakk szimultánt adott 
Ebesen. A FIDE mester tizennégy partiból mindössze egy partit 
adott döntetlenre, melyet az ebesiek legfiatalabb játékosával, Sós 
Barnabással játszott. A játék után elfogyasztottuk a születésnapi 
tortát, és tanulságos állásokat elemeztünk. Köszönetet mondunk 
Bernáthné Apagyi Erikának a finom tortáért, és az ajándékért. 

Kovács József

Hároméves az Ebesi Sakk-klub!

November 7-én az Ebesi Kul-
turális Nonprofit Kft. és az 
Ebesi Sportbarátok Egyesüle-
te szervezésében Nagyváradra 
kirándultunk, melynek kereté-
ben megtekintettük a Sziglige-
ti Társulat „Képzeld, beteg!” 
című zenés-táncos darabját. Ez 
a gyönyörű őszi nap lehetőséget 
adott a Szent László Bazilika és 
a szomszédságában lévő Püs-
pöki Palota megtekintésére és 

tehettünk egy rövid sétát a meg-
szépülő megyeszékhely köz-
pontjában is. A Bazilikában ér-
dekes előadást hallgattunk meg 
a Székesegyház alapításának és 
építésének történetéről, vala-
mint betekintést nyerhettünk az 
Egyház által féltve őrzött Szent 
László Hermájába is. A kép a 
Bazilika bejáratánál készült.

Balogh László 
szervező 

Ady „Körös-parti Párizsában” jártunk
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Ebesi Hírlap  
Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja

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

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

 Szerkesztőség:  
Ebesi Művelődési Ház 

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

E-mail: ebesmuvhaz@gmail.com  
Tipográfia:  

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

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

KGFB 2011! Újra itt a biztosítóváltás szezonja!
Elkezdődött a szokásos kam-

pány őrület, röpködnek a szá-
mok, kedvezmények. Lehetsé-
ges, hogy nem mindenkinek éri 
meg váltani, de mindenképpen érdemes egy gyors számítással ösz-
szehasonlítani az ajánlatokat! A kedvezmények kiválasztásakor pedig 
nem árt odafigyelni! Némelyik kedvezmény csak speciális feltételek 
esetén adható, így, ha az ügyfél tévesen választ ki egy kedvezményt 
az online tarifálás során, a díjértesítő érkeztével akár kellemetlen 
meglepetés is érheti. 

Keressen bennünket és segítünk eligazodni a kedvezmények erde-
jében! 

Olcsóbb, vagy drágább lesz Önnek a kötelező biztosítás 2011. ja-
nuár 1-jétől? Nem tudja? Segítünk.

Váltson most olcsóbb kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra! 
Szolgáltatásunk a biztosításközvetítésen túl kiterjed a meglévő 

szerződések felülvizsgálatára, azok nyomon követésére, kárrendezési 
támogatásra. S mindez az Ön számára díjmentes!

Támogassuk együtt az ebesi alapítványokat! Amennyiben a köz-
reműködésünkkel köt bármilyen biztosítási szerződést, az Ön által 
kiválasztott ebesi alapítvány számláját is gyarapítja! 

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

Elérhetőségeink:

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

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2010. NOVEMBER HÓNAP

Ebes, Nagyhegyes, Hajdúszovát községek lakosságának ügyeleti 
ellátása a Kistérségi Központi Orvosi Ügyelet keretén belül történik 

2007. május 01-től a vidéki háziorvosok közreműködésével 
Hajdúszoboszló, Szílfákalja 1-3. sz. alatt. 

Házhoz hívás mobiltelefonon: 06-30 698 0043
Az ügyelet időpontja: hétköznap: este 19 órától reggel 07 óráig

 hétvégén: szombat reggel 07 órától, hétfőn reggel 07 óráig 
1. Hétfő dr. Socol Ilona 
2. Kedd dr. Socol Ilona 
3. Szerda dr. Csontos Gyula 
4. Csütörtök dr. Csontos Gyula 
5. Péntek dr. Socol Ilona 
6. Szombat dr. Csontos Gyula 
7. Vasárnap dr. Csontos Gyula
8. Hétfő dr. Békési Zoltán 
9. Kedd dr. Békési Zoltán 
10. Szerda dr. Csontos Gyula
11. Csütörtök dr. Csontos Gyula 
12. Péntek dr. Szerze Péter id. 
13. Szombat  dr. Szerze Róbert 
14. Vasárnap  dr. Békési Zoltán 
15. Hétfő  dr. Szerze Róbert 
16. Kedd dr. Békési Zoltán 
17. Szerda  dr. Békési Zoltán 

18. Csütörtök dr. Békési Zoltán 
19. Péntek  dr. Szerze Péter ifj.
20. Szombat  dr. Szerze Péter ifj. 
21. Vasárnap dr. Szerze Péter ifj.
22. Hétfő  dr. Socol Ilona
23. Kedd  dr. Socol Ilona
24. Szerda  dr. Socol Ilona 
25. Csütörtök dr. Socol Ilona
26. Péntek dr. Szerze Péter id
27. Szombat dr. Szerze Róbert 
28. Vasárnap dr. Békési Zoltán
29. Hétfő  dr. Szerze Róbert 
30. Kedd dr. Szerze Péter ifj.

Elérhetőségi mobiltelefon: 
06 30 698 0043

Dr. Varga Tamás
igazgató főorvos

Jama szépségszalon
Ebes, Fő utca 8.

•	Női, férfi, gyermekfodrászat
•	Kozmetika
•	Manikűr, pedikűr, műkörömépítés
•	Álló szolárium

Tudja már, mivel ajándékozza meg szeretteit, 
barátait, rokonait karácsony alkalmával?

Mi segítünk, hogy könnyebb legyen a döntés. 
Lepje meg Őket névre szóló ajándékutalvánnyal.

Érdeklődni: 06-20/571-9811 vagy 06-30/424-4983 

Újdonság : Tartós lakkozás akár 3-4 héten keresztül

A jövő színes hibrid anyaga a Gel-Lac, 
amely a zselék tartósságát nyújtja a lakkozás 

könnyedségével. 

•	Tökéletes fedés, gyors kötés
•	Egyszerű mint a lakkozás
•	Tartós mint egy zselé
•	Saját körmön is 3-4 hétig megmarad
•	Nincs sérülés, lepattanás a széleknél és 

karcolódás.

Érdeklődni: Kurucz Renáta 
Tel.: 06-20/571-9811


