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A TARTALOMBÓL...

Kedves Ebesiek!

NINCS BETELEPÍTÉS!

Sajnálatos módon, az utóbbi hetekben több olyan 
„rosszindulatú pletyka” terjeng Ebesen, melyeknek 
semmiféle alapja nincs.  Ezzel a rágalom-hadjárattal 
egyesek a település közhangulatát kívánják szándéko-
san elrontani. Nem engedhetjük meg, hogy hatalom-
éhes, érdekektől vezérelt emberek vélt vagy személyes 
sérelmeik miatt megzavarják a település nyugalmát. 
Ezzel biztos, hogy nem a falu javát szolgálják. Úgy 
gondoljuk, hogy a tisztánlátás végett néhány sorban kö-
zöljük a lakossággal a valós tényeket.

A községben futótűzként terjedt el, hogy Ebesre 10-
15 család betelepítésére kerül sor, illetve az új iskolába 
300 gyermeket fogunk az egyik környező településről 
átszállítani. Szeretnénk megnyugtatni a lakosságot, 
hogy ezeknek a pletykáknak semmilyen valós alapja 
nincs. Nem áll, és soha nem is állt szándékunkban bete-
lepíteni egyetlen családot sem, illetve tanulókat átszállí-
tani. Az iskola átadását követően megszűnik a Rákóczi 
úti iskola és az ebesi diákok  a Kossuth utcai, megszé-
pült iskolában kezdik szeptembertől az új tanévet. 

A tisztánlátást, a tényeken alapuló tájékoztatást azért 
is tartjuk fontosnak, mivel a korábbi polgármester a 
Facebook internetes oldalon elég egyoldalúan szólt az 
önkormányzat pénzügyi helyzetéről. És aki esetleg nem 
olvasta az előbbi internetes oldalt, az nyomtatott formá-
ban hozzájuthatott az említett internetes hozzászóláshoz 
az egyik ebesi orvosi rendelőben, hiszen a hozzászólás  
sokszorosítva megtalálható volt a gyógyszerismertetők 
mellett. Úgy gondoljuk, hogy egy egészségügyi intéz-
ményben, nevezetesen az orvosi rendelőben gyógyítani 
kell. 

A volt polgármester sajnálatosnak tartja hozzászólá-
sában, hogy a település 86 millió Ft hitelállománnyal 
zárta a 2010-es évet. Egyetértünk, valóban így van, de 
az önkormányzatnak ki kellett fi zetni minden tételt, 
amelyre ő és az akkori vezetés már kötelezettséget 
vállalt korábban. De ezekkel a kiadásokkal ő teljesen 
tisztában volt, hiszen javaslatára a korábbi képviselő-
testület a 2010. augusztusi ülésén felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy a folyószámla-hitelkeretet 200 millió 
forintig felemelhesse amennyiben szükséges, melyet 
130 millió Ft erejéig meg is tett.

Szintén az említett internetes reagálásban fejti ki Gal-
góczi Mihály, hogy véleménye szerint milyen költségek 
gyarapították a település hitelállományát. A felsorolt té-
telek között szerepel többek között a hivatalban tavaly 
év végén kiosztott, általa jelentősnek titulált jutalom. 
Bár a köztisztviselőknek kifi zetett jutalom összege nem 
nyilvános adat, de a hivatali dolgozók hozzájárultak az 
összeg megjelentetéséhez. A dolgozók év végén egysé-
gesen bruttó 60.000.- Ft (nettó: 36.846.-) pénzjutalmat 
kaptak, kivéve jegyző úr, aki a bruttó 100.000.- Ft-ból, 
nettó 61.410.- Ft-ot vehetett fel. Azon dolgozók, akik 
nem egész évben dolgoztak, arányosan kevesebb össze-
get kaptak. Egyébként a jutalom kifi zetésére abból a ju-
talomkeretből került sor, amely a 2010. évi költségvetés 
része, illetve bérmegtakarításból. De ez a korábbi évek-
ben is így működött. 2009. évben a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói összesen bruttó 1.489.364.- Ft pénzjutalomban 
részesültek. Ez 13 fő hivatali dolgozó jutalmát jelentette.

De, ha már a jutalmakról van szó, beszéljünk azok-

ról, melyek a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. törvény alapján köz-
érdekű adatok: 

A fenti összegekkel összehasonlításképpen Gal-
góczi Mihály, volt polgármester 2009. évben bruttó 
2.225.989.- Ft, 2010. I. félévkor bruttó 710.000.- Ft 
pénzjutalmat kapott az akkori képviselő-testület dönté-
se alapján, többnyire a többletbevétel terhére. Látható, 
hogy Galgóczi Mihály 2009. évi pénzjutalma egymagá-
ban jelentősen (több, mint 700.000.- Ft-tal) magasabb 
volt, mint összesen a 13 hivatali dolgozóé. Szabóné Kar-
sai Mária megválasztása óta nem részesült jutalomban.

Szintén nyilvános adatok a polgármester illetménye, 
illetve a képviselők tiszteletdíjai. Ezen adatok egyéb-
ként az alakuló ülést követően megtalálhatók Ebes köz-
ség honlapján is.

A polgármester illetményét és költségtérítését tör-
vény szabályozza. A jogszabály az alsó és a felső határt 
állapítja meg. A jelenlegi polgármester illetményét és 
költségtérítését – kérésére – a képviselő-testület a sza-
bályozás alsó határán állapította meg, míg a volt polgár-
mesternek az illetménye és a költségtérítése is a szabá-
lyozás felső határán volt meghatározva.
Számokkal:
Szabóné Karsai Mária 
 alapilletménye bruttó 425.150.- Ft
 nyelvvizsga pótlék 23.190.- Ft
 költségtérítés bruttó 85.030.- Ft
 összesen bruttó 533.370.- Ft
Galgóczi Mihály
 alapilletménye  bruttó 483.125.- Ft 
 nyelvvizsga pótlék 23.190.- Ft
 költségtérítés bruttó l44.938.- Ft
 összesen bruttó 651.253.- Ft 
 volt.

A képviselők tiszteletdíjai a korábbi képviselők tisz-
teletdíjaival azonos mértékben kerültek meghatározásra 
az alábbiak szerint:
Sós Barnabás alpolgármester bruttó 60.000.- Ft/hó 
Bíró Sándorné bizottság elnöke bruttó 53.200.- Ft/hó
Józsa Emma bizottsági tag bruttó 37.000.- Ft/hó
Dr. Kovács Brigitta bizottság elnöke
 bruttó 53.200.- Ft/hó
Magyar János bizottsági tag bruttó 37.000.- Ft/hó 
Mezei László bizottság elnöke bruttó 53.200.- Ft/hó
Kovács Gergely alpolgármester  bruttó 40.000.- Ft/hó 

Az alpolgármesterek tiszteletdíjuk 10%-nak megfe-
lelő költségtérítésben részesülnek (bruttó 6.000.- Ft/hó, 
illetve bruttó 4.000.- Ft/hó).
Kedves Ebesiek!
Ne engedjük, hogy az áskálódások, alaptalan híreszte-
lések és rosszindulatú pletykák lerombolják azokat az 
értékeket, amelyekre büszkék az itt élő családok. Vé-
gezetül,  ezúton is biztatjuk a lakosságot, ha kérdéseik, 
javaslataik vannak keressenek bennünket. 

Tisztelettel:
Szabóné Karsai Mária polgármester, 

Sós Barnabás alpolgármester, 
Kovács Gergely alpolgármester, 

Bíró Sándorné képviselő, Józsa Emma képviselő, 
dr. Kovács Brigitta képviselő, 

Magyar János képviselő, Mezei László képviselő

Tisztánlátás végett
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2011. május 25-én tartotta soron 
következő ülését Ebes Község 
Önkormányzatának képviselő-
testülete, amelyen döntöttek töb-
bek között a Községgondnokság 
és a Kulturális Közhasznú Non-
profi t Kft.-k 2010. évi mérlegbe-
számolóiról, valamint tárgyaltak 
az elmúlt év gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi tevékenységről.

Az Ebesi Községgondnokság 
2010. évi mérlegbeszámolója
Guevara Eszter, a Községgond-

nokság ügyvezetője beszámolójá-
ban tájékoztatást adott a Kft. 2010. 
évi gazdálkodásáról és az idei év 
célkitűzéseiről is. Elmondta, a tár-
saság alaptevékenységei körébe 
többek között a közműves szenny-
vízcsatorna üzemeltetése, a tele-
pülésen keletkező szilárd hulladék 
gyűjtése, valamint ingatlanok bér-
beadása tartozik. A környezettuda-
tos szemétgyűjtéssel kapcsolato-
san kiemelte, új szelektív szigetet 
telepítettek a polgármesteri hivatal 
mögé, illetve a műanyag palackok 
összepréselését elősegítő szerke-
zetet helyzetek el a Szoboszlói 
és a Rózsa utcákon. A lomb- és 
fűgyűjtési tevékenység a tavalyi 
évben igen nagy népszerűségnek 
örvendett a lakosság körében. A 
csatorna üzemeltetéssel kapcso-
latosan elhangzott, az új rendszer 
2010. áprilisától üzemel, amely azt 
jelenti, hogy a szennyvíz az újon-
nan megépült átemelő aknákból az 
új szivattyúk segítségével az új, il-
letve a régi nyomóvezetékeken ke-
resztül jut be Debrecenbe. A 2011. 
május elején rendelkezésre álló 
adatok szerint eddig 986 háztartás 
csatlakozott a szennyvízrendszer-
hez, amely az összháztartások 70 
százalékát jelenti. Az ISPA csator-
názási program keretében a község 
vállalta, hogy a műszaki átadás-át-
vételt követő első évben a rákötési 
arány eléri a 80 százalékot. Az in-
gatlan bérbeadással kapcsolatosan 
elmondta, a tavalyi évben kisebb 
megszakításokkal ugyan, de folya-
matosan bérelték az ingatlanokat. 
A 2010. évi főkönyvi adatok sze-
rint a Kft. bevétele közel 57 millió 
forint volt, ezzel szemben a kiadá-
sa több mint 8 millió forinttal meg-
haladta azt, mivel a kft. tevékeny-
ségének legnagyobb része bizo-
nyos közszolgáltatások biztosítása. 
A beszámoló után Meiszburger 
Ferencné könyvvizsgáló arról 
tájékoztatta a képviselő-testület 
tagjait, hogy a társaság egyszerűsí-
tett éves beszámolója az általános 

számviteli elveknek megfelelő-
en készült és a fennálló vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről 
megbízható és valós képet ad. Ezt 
követően az Ebesi Községgond-
nokság Felügyelő Bizottságának 
elnöke, Józsa Emma hozzáfűzte, 
a bizottság a társaság 2010. évi 
mérlegbeszámolóját megtárgyal-
ta, azt színvonalasnak ítélte meg 
és elfogadta. Kiemelte a jövőben 
a legfontosabb feladat az, hogy a 
társaság minél inkább szélesítse te-
vékenységi körét, jó példája ennek 
az ez évben elvégzett parkosítási 
munkálatok. A képviselő-testület 
az Ebesi Községgondnokság 2010. 
évi mérlegbeszámolóját egyhangú-
lag elfogadta.

Az Ebes Kulturális Közhasznú 
Nonprofi t Kft. 2010. évi 

mérlegbeszámolója
Alapos, színvonalas, elemző, 

értékelő – jellemezte az Ebes Kul-
turális Közhasznú Nonprofi t Kft. 
Felügyelő Bizottsága a társaság 
2010. évi mérlegbeszámolóját. 
Kissné Vass Rozália ügyvezető 
arról tájékoztatta a képviselő-tes-
tület tagjait, hogy a gazdasági élet-
ben bekövetkezett recesszió nagy 
hatással van a kulturális életre is. 
Ez azt eredményezte, hogy az ön-
kormányzat évről-évre csökkenő 
mértékű támogatást tudott nyújtani 
a Kft-nek, mindez pedig egy igen 
feszes költségvetést eredményezett 
a társaságnak. Mivel az intézmény 
által végrehajtandó feladatrendszer 
nem csökkent, emiatt plusz támo-
gatás igénylése vált szükségessé. 
Összességében azonban elmond-
ható, hogy a 2010. év takarékos, 
megfontolt gazdálkodása, illetve 
az önkormányzat támogatása ré-
vén az előirányzott éves költségve-
tést sikerült tartania a társaságnak. 
A programok tekintetében a Kft. 
ügyvezetője arról számolt be, hogy 
a jeles eseményekhez kapcsolódó 
programsorozatok, író-olvasó ta-
lálkozók, könyvvásárok, múzeum-
pedagógiai foglalkozások, zene-
bölcsődei alkalmak, babaruha bör-
zék, a TÁMOP pályázat keretében 
megvalósuló digitális írástudás fej-
lesztése (számítógépes tanfolyam), 
a Széchenyi nap, a falunapok, az 
állandó és időszaki kiállítások egy-
re népszerűbbek a községben. A 
társaság megragad minden olyan 
pályázati lehetőséget, amellyel a 
település kulturális életét elősegít-
heti. A tavalyi évben a hat benyúj-
tott pályázatból négyet pozitívan 
bíráltak el, így a Kft. a szakmai 

munkáját színvonalasan meg tudta 
valósítani. Ügyvezető asszony el-
mondta, a Kft. 2010. évi kiadásai 
elérték a csaknem 26 millió fo-
rintot, míg bevételei meghaladták 
a 26 millió forintot. A beszámoló 
után Meiszburger Ferencné könyv-
vizsgáló is elfogadásra javasolta 
azt. Ezt követően a képviselő-tes-
tület tagjai elismerésüket fejezték 
ki a kulturális kft. tevékenységé-
ről. Mindannyian egyetértettek ab-
ban, hogy a társaság munkatársai 
színvonalas, igényes programokat 
szerveznek a településen élőknek 
és az ide látogatóknak. A képvise-
lő-testület az Ebes Kulturális Köz-
hasznú Nonprofi t Kft. 2010. évi 
mérlegbeszámolóját ellenszavazat 
nélkül elfogadta.

Tájékoztató a nyári 
gyermekétkeztetésről

Az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke, Biró Sándorné 
arról tájékoztatta a képviselő-tes-
tületet, hogy ez év áprilisában 
olyan rendelet lépett életbe, amely 
nagymértékben befolyásolja a 
nyári kedvezményes gyermekét-
keztetés megvalósulását. Mivel az 
éves költségvetés tervezésekor a 
hatályba lépő miniszteri rendelet-
tel nem lehetett számolni, ezért a 
gyermekek kedvezményes étkezte-
tésére az önkormányzat – az eleve 
feszített költségvetéséből – nem 
különített el külön pénzügyi kere-
tet. A hatályos rendelet egyfajta pá-
lyázati rendszert vezetett be, amely 
szerint a Nemzeti Erőforrásért 
felelős miniszter a gyermekétkez-
tetésre szánt pénzügyi fedezetet a 
települések teljesítőképességének, 
helyzetének függvényében osztja 
el. E szerint megkülönböztet a ren-
delet hátrányos és leghátrányosabb 
helyzetű településeket. Mivel a 
rendelet szerint Ebes egyik kategó-
riába sem sorolható be, ezért a te-
lepülésnek kellene kifi zetni a nyári 
gyermekétkeztetés költségének a 
felét. A bizottság az előzetes pénz-
ügyi vizsgálatok és a Pénzügyi 
Bizottsággal történő egyeztetés 
alapján nem látja megvalósítható-
nak a nyári gyermekétkeztetést. A 
testület azonban fontosnak tartja, 
hogy a veszélyeztetett családban 
élő gyermekek ne maradjanak ellá-
tatlanul, ezért kiemelt fi gyelemmel 
fogják odaítélni az EU élelmiszer-
csomag pályázatán elnyert csoma-
gokat, illetve a nyári táboroztatá-
soknál is prioritást fognak élvezni 
ezek a gyermekek. A képviselő-

testület egyhangúlag elfogadta a 
bizottság javaslatát.

Beszámoló 
a 2010. év gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi 
tevékenységéről

Dr. Hajdu Miklós jegyző az 
előterjesztéshez kapcsolódva el-
mondta, a település gyermekvé-
delmi rendszerében jelentősebb 
hiányosságok nem tapasztalhatók. 
Az önkormányzat megtesz mindent 
annak érdekében, hogy a szociáli-
san hátrányos helyzetben lévő csa-
ládoknál nevelkedő gyermekek se 
anyagi, se erkölcsi tekintetben ne 
szenvedjenek hiányt semmiben. Ezt 
a törekvést segítik a gyermekvéde-
lem területén színvonalasan tevé-
kenykedő intézmények, civil szer-
vezetek. A beszámolót a képviselő-
testület egyhangúlag elfogadta.

Egyéb testületi döntések
A következő napirendi pontban 

Balogh Éva Mária, a Hajdúszo-
boszlói Pedagógiai Szakszolgálat 
igazgatója tájékoztatta a képviselő-
testületet arról, hogy a 2011/2012-
es tanévtől főállásban foglalkoz-
tatott logopédus segíti majd a 
beszédzavarral küzdő ebesi gyer-
mekeket. Ezt követően szó esett 
arról, hogy a jövőben esetleg egy 
főállású pszichológus segíthetné 
az intézmények munkáját, de erről 
további pénzügyi számítások után 
lehet dönteni. Érckövi Katalin, az 
általános iskola igazgatója, Czeg-
lédiné Herczeg Ildikó, az óvoda 
vezetője, illetve Erdei Andrásné, 
az Alapszolgáltatási Központ ve-
zetője megnyugtatónak tartják, 
hogy szeptembertől helyben fog-
lalkoztatott szakember segíti a 
beszédében akadályoztatott gyer-
mekek fejlesztését, így az is hozzá-
juthat a segítséghez, akinek eddig 
problémát okozott a Debrecenbe 
való utazás.

Ezután döntött a képviselő-tes-
tület a Benedek Elek Óvoda által 
szervezett „erdei óvoda” költsé-
geinek hozzájárulásáról. Gyerme-
kenként 2000 forinttal támogatják 
azt a 17 óvodást, akik négy napot 
töltenek el Pusztafalun.

Zárt ülés
Zárt ülésen döntött a képviselő-

testület az Ebesi Arany Oroszlán 
Zrt. 2010. évi mérlegbeszámoló-
járól, majd előterjesztések követ-
keztek személyi anyagokkal kap-
csolatban.

KBCS

Mérlegbeszámolók napja
– Tudósítás a képviselő-testület májusi üléséről –
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Hasznos információkkal, taná-
csokkal lehettek gazdagabbak azok 
az ebesi vállalkozók, akik részt 
vettek 2011. május 20-án, a ha-
gyományteremtő szándékkal meg-
rendezett első Ebesi Vállalkozói 
Fórumon. Először Csiszár Béla, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
pontjához tartozó Hajdúszobosz-
lói Kirendeltség vezetője tartott 
tájékoztatót a térségben igénybe 
vehető foglalkoztatást elősegítő 
támogatások rendszeréről. Ezt kö-
vetően Csige György, a Csige és 
Csige Vállalatfejlesztési és Pályá-
zati Projekt Iroda ügyvezetője tájé-
koztatta részletesen a jelenlévőket 
arról, hogy milyen jellegű vállal-
kozásfejlesztési források vehetők 
igénybe az idei évben. Majd Sza-
bóné Karsai Mária polgármester 
asszony adott átfogó képet a helyi 
adóbevételekről, azok felhaszná-
lásáról, valamint az önkormányzat 
jelenlegi gazdasági helyzetéről. El-
mondta, Ebes község önkormány-
zatának helyi adó bevétele a besze-
dett iparűzési adóból és építmény-
adóból keletkezik. Az adómértékek 
mindkét adónemnél a törvényben 

meghatározott maximum értékek 
alatt maradtak. 2010-ben az ön-
kormányzat helyi adó bevétele 219 
millió forint volt. Ezt követően a 
2010. év jelentősebb fejlesztései-
nek kiadásairól tájékoztatta a jelen-
lévőket polgármester asszony.  

A helyi adóbevételekről szóló 
tájékoztató után az önkormány-
zat jelenlegi gazdasági, pénzügyi 
helyzetéről szólt Szabóné Kar-
sai Mária. Tájékoztatott arról, 
hogy 2010. december 31-én az 
önkormányzat hitelállománya 86 
millió 173 ezer forint volt. En-
nek oka az volt, hogy a 2010. év 
negyedik negyedévében kellett 

kifi zetnie az önkormányzatnak a 
korábban elvégzett munkákra 75 
millió forintot (pl. úthelyreállítási 
munkálatok, Bocskai utcai út- és 
parkolóépítés), valamint az állam 
kasszájába több mint 70 millió fo-
rint befi zetése vált szükségessé a 
korábban megállapított iparűzési 
adóerő-képesség miatt. Ezen idő-
szakban nehezítette a pénzügyi 
helyzetet a belvíz elleni védekezés 
költsége is. 2011. januárjában több 
mint 50 millió forint ÁFÁ-t kellett 
befi zetnie az önkormányzatnak az 
iskola építéséhez kapcsolódóan, 
így 50 millió forintos ÁFA fi nan-
szírozási hitel felvételére kénysze-

rültek, melyet 2011. december 31-
ig vissza kell fi zetniük. A nehéz-
ségek ellenére az önkormányzat 
minden fi zetési kötelezettségének 
határidőben eleget tett, de ehhez 
takarékos, átgondolt gazdálkodás 
szükséges. 

Összegzésképpen polgármester 
asszony elmondta e programnak 
azért érzi szükségét, mert így a 
települést érintő különböző fej-
lesztésekről első kézből értesül-
hetnének azok, akiket igazán érint. 
Majd megköszönte azoknak a vál-
lalkozóknak a közreműködését, 
akik munkájukkal, támogatásukkal 
az önkormányzat munkáját segítik. 

„A vállalkozók nagymértékben 
meghatározzák a helyi gazdaságot, 
munkahelyeket teremtenek és adót 
fi zetnek.  Ezért fontosnak tartom, 
hogy megfelelő tájékoztatást kap-
janak az általuk befi zetett adók fel-
használásáról. Célom, hogy a helyi 
vállalkozókat a lehetőségekhez 
mérten, minél nagyobb mérték-
ben vonjam be az önkormányzat 
területén végzett munkákba és be-
ruházásokba” – fejezte ki jövőbeli 
reményét Szabóné Karsai Mária. 

KBCS

A megfelelő tájékoztatás nagyon fontos
– Vállalkozói fórumot tartottak Ebesen –

Isten kezébe kapaszkodva az élet könnyebb!

„Ebes Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a település 
érdekében a gyermeknevelés te-
rületén, több évtizeden keresztül 
végzett kiemelkedő tevékenysé-
ge elismeréseként özv. Horváth 
Ferencnének a Pro Villa kitünte-
tés arany fokozatát adományoz-
za” – áll a 2011. márciusi kelte-
zésű díszes oklevélen. Sokan így 
nem is ismerik: özv. Horváth Fe-
rencné, de ha meghallják, hogy 
Horváth óvónéni több generáci-
ónak felcsillan a szeme. 

Takaros, rendezett kis ház te-
lis-tele virágokkal. Gyöngyvirág 
illat fogadja a kapun belépőket, 
beljebb kerülve pedig egy mosoly-
gós, derűs szempár tulajdonosa. Ő 
Horváth óvónéni, akinek gondos-
kodó kezei alatt több generáció is 

felnőtt. Betessékel az emlékekkel 
teli házba, a falakon régi fényké-
pek óvodai csoportokról, családi 
eseményekről és természetesen 
az unokákról, dédunokákról. Le-
ültet és már mesél is. Én pedig 
szájtátva hallgatom az élvezetes, 
olykor szomorú, de összességében 
mégis nagyon pozitív szemléletű 
nyolcvanhat évről szóló élettör-
ténetet. „Józsán születtem egy 
ötgyermekes családban. A szüle-
im szorgalmas, igyekvő emberek 
voltak. Nem voltunk gazdagok, 
egy szobában éltünk mindannyi-
an, de boldogok voltunk. Bár ak-
koriban nem sok lehetősége volt a 
fi ataloknak, többnyire a földeken 
dolgoztak az emberek, én mégis 
tanulni vágytam. Nagyon szeret-
tem a gyermekeket és szerettem 
templomba járni, így a sorsomat ez 
alakította. Mai napig eszembe jut-
nak a májusi litániák! Istenem, de 
szép idők voltak, még ha nehezebb 
körülmények között éltünk is! 
Azt gondolom, nem volt unalmas 
az életem és most sem tartom an-
nak. Valaki mindig itt van velem, 
a jóisten vigyáz rám. Isten kezébe 
kapaszkodva az élet könnyebb. Ezt 
tartottam szem előtt mindig, ami-
kor kissé nehezebb volt a sorsom. 
Hiszen átéltem a II. világháborút, 
meg kellett vívnom a csatáimat az 
emberi gyarlósággal. De soha nem 

adtam fel! Szívvel-lélekkel csi-
náltam azt, amiben hittem.” Majd 
mesél arról, hogy érettségi után 
megismerkedett a férjével, akivel 
csodálatos éveket töltöttek együtt, 
és akit megajándékozott két lány 
és egy fi ú gyermekkel. Büszkén 
mesél hét unokájáról és hat déd-
unokájáról, illetve arról, milyen 
derekasan helyt állnak az életben. 
Aztán a versekre terelődik a szó. 
Előkerül a fekete mappa, amely 
több száz versnek ad menedéket. 
Bár a látása megromlott, de amikor 
úgy érzi, hogy mondanivalója van, 
akkor gondozónője segítségével 
papírra veti gondolatait.  Lapoz-
gatjuk és Horváth óvónéni szavalja 
a szebbnél szebb költeményeket. 
Szinte valamennyit kívülről tudja. 
„Mikor az óvodában dolgoztam, 
ott is fontosnak tartottam, hogy 
ha kiálltam a gyermekek elé, ne 
olvassak, hanem fejből mondjam 
a mondókákat, verseket és a me-
séket. Olyan jó volt közben látni 
az ámuló tekinteteket! Mindig azt 
vallottam, rossz gyerek nincs, csak 
olyan pedagógus, aki nem tud bán-
ni a csemetékkel. Én valamennyi 
kicsivel megtaláltam a hangot. Bár 
a falu, illetve az iskola vezetésé-
vel nem mindig értettünk egyet, a 
nép szeretett, és nekem ez volt a 
legfontosabb. Kiálltam mindig az 
igazam mellett. Emiatt volt, hogy 

el kellett költöznöm Ebesről. Két 
évig Álmosdon tanítottam a gye-
rekeket, majd az akkori oktatási 
osztály vezetője, Szabó Károly azt 
mondta, Ebesen szükség van rám, 
vissza kellett jönnöm. Hetvennégy 
gyereket hagytam itt, mire vissza-
jöttem már csak tizenhatan jártak 
óvodába. Visszatérésem után két 
héttel viszont már nyolcvannégy 
gyereknek tanítgathattam az élet 
dolgait. Nekem a csillogó gyer-
mekszemek, a mosolygó kis ar-
cocskák voltak a legfontosabbak. 
Soha nem szerettem és mai napig 
haragszom azokra, akik nem tud-
ják elképzelni azt, hogy másokon 
önzetlenül segítsenek. Egyre keve-
sebb a szeretet a Földön és ez szo-
morúsággal tölt el. Nyolcvanhat 
évvel a hátam mögött azt üzenem 
mindenkinek: dolgozzon, imád-
kozzon és az embertársait becsülje 
meg! Összességében, a nehéz-
ségek ellenére is úgy gondolom, 
nagyon szép életet éltem. Erre a 
díjra is nagyon büszke vagyok! A 
legmegtisztelőbb mégis az volt, 
mikor polgármester asszony – akit 
nagyon közvetlennek és rendkívül 
kedvesnek ismertem meg– meglá-
togatott. Úgy tartom, a jó mindig 
elnyeri jutalmát.” Útravalóul kap-
tam két csodás verset és egy jó 
adag szeretetet.

KBCS
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Lassan a végéhez közelednek az ÉAOP – 4.1.1/2/2F-2f-2009. azonosító 
számú pályázat révén az Arany János Magyar-Angol Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. augusztusában megkezdett 
építési munkálatai. 2011. május 30-án sor került egy, a 2011. június 3-i 
átadási eljárást megelőző bejárásra, ahol a felmerülő hiányosságok, hibák, 
valamint a már átadásra került új épületrészben felmerülő hibák összegyűj-
tése történt meg. Az felmerült hiányosságokat a sikeres átadáshoz 2011. 
június 3-ig javítania, pótolnia szükséges a kivitelezőnek.   

A fejlesztés két ütemben zajlott, először az új épület készült el, melynek 
az átadására 2011. februárjában került sor. Ezt követte – a padok, szek-
rények, taneszközök, táblák, s egyéb eszközöknek a régi épületből az új 
épületbe történő átköltöztetése után – a régi épület felújítása. Az épület fel-
újítása bár feszített tempóban, de megvalósult. 

Így szeptemberben már új, modern iskolában továbbá szépen kifestett 
felújított épületszárnyban, új padokban folytathatják tanulmányaikat az 
ebesi gyerekek. 

Megújult az iskola

Kedves meghívásnak tettünk 
eleget, amikor Érmihályfalvára 
látogattunk el az óvoda néhány 
dolgozójával. A meghívást az 
érmihályfalvi magyar óvodában 
dolgozóktól kaptuk, akik koráb-
ban tiszteletüket tették az óvodánk 
só szobájának átadásán, és akikkel 
szoros kapcsolatot ápolunk. Az ő 
óvodájuknak és az oda járó gyer-
mekeknek sikerült már korábban 
adományokat gyűjteni és ezzel a 
kedves gesztussal, fejezték ki há-
lájukat, amiért összefogtunk értük. 

Belecsöppentünk egy három 
napos ünnepségsorozat – a „nyí-
lóakác ünnep” – második napjába, 
ahol kézműves foglalkozásokon 
vehettünk részt.

Ízletes, házias ebéddel kedves-

kedtek, mely a nagy meleg ellené-
re is nagyon jól esett. Óvodájukba 
is bekukkanthattunk, ahol beszél-
gettünk az odajáró gyermekekről, 

munkájukról. Majd gyermek és 
felnőtt néptáncbemutatót láthat-
tunk, valamint lovas szekér fel-
vonulást és még számtalan prog-

ramot tekinthettünk meg. Ezen a 
napon valamennyien jól éreztük 
magunkat, kellemesen elfáradtunk 
és rengeteg élménnyel tértünk 
haza.

Kovácsné Jóni Andrea 
óvodapedagógus

Érmihályfalván jártunk

Az Ebesi Községgondnokság Kft. értesíti a lakosságot, hogy 2011. szeptember 30-ra 
jelöli ki azt a határidőt, ameddig szankció nélkül rá lehet kötni az újonnan – ISPA 
program keretében – épült szennyvíz rendszerre. Ezúton kérem a lakosságot, hogy 
a jó időt kihasználva, valamint környezettudatos magatartásunkat erősítve, az Ebesi 
Községgondnokság Kft-nél történő előzetes bejelentést követően végezzék el a házi 
szennyvíz bekötésük csatlakoztatását a szennyvíz rendszerre. Köszönettel:

Guevara Eszter ügyvezető, Ebesi Községgondnokság Kft.

Az Ebesi Községgondnokság Kft. vállalja kertek, 
udvarok, bejárok, utcafrontok valamint árkok fű-
nyírását fűkaszával vagy amennyiben a terület en-
gedi fűnyíró kistraktorral. Óradíjunk 3.750 Ft/óra. 
Érdeklődni az Ebesi Községgondnokság Kft. irodá-
jában (Rákóczi u. 12.) vagy telefonon: 06-30/985-
4997-es számon lehet.

Ebes településen április 22. és május 30. közötti időszakban 4 bűncselek-
mény történt, melyek közül 1 hulladékgazdálkodás rendjének megsértése, 
1 zsarolás és 2 lopás volt. A bűncselekmények közül az alábbiakban a lo-
pásokat részletezem:
  2011. április 23-án 12:00 és 15:00 óra közötti időben ismeretlen tettes 

a Béke utca egyik lakásának udvarán a garázs előtt letett Stihl 380 ben-
zinmotoros láncfűrészt eltulajdonította. 

  2011 május 22-én 22 óra és 23 óra közötti időben ismeretlen tettes egy 
a Széchenyi utca sarkán leállított kerékpárt eltulajdonította. A kerék-
párt a tulajdonos számzáras lakattal úgy zárta le, hogy a vázat és a kere-
ket lakatolta össze és csak néhány percre hagyta ott. A kerékpár felújított 
állapotú túra kerékpár.

Kérem a lakosságot, hogy aki a fenti eseményekkel kapcsolatban bármilyen 
érdemleges információval rendelkezik, az hívja a település körzeti megbí-
zottjait, polgárőreit vagy a rendőrkapitányság ügyeletét az alábbi telefon-
számokon:
Mészáros József r. tzls. csoportvezető +36-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls.  körzeti megbízott +36-30/382-6584
Tóth János r. ftőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6581
Szántó Erik r. tőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6575
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott még nincs
Vass Szabolcs r. tőrm. körzeti megbízott még nincs
Ebesi Polgárőr Egyesület  +36-30/621-6976
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Ügyelete 06 52/558-510 vagy 107, 
illetve 112 ingyenesen hívható kapcsolási számok
A körzeti megbízottak fogadóórát tartanak minden szerdán 16:00 és 
18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, Széche-
nyi tér 1. szám alatt.

Dr. Gali Sándor rendőr alezredes, mb. kapitányságvezető

KÉK HÍREK

Felhívás
Ebes Községi Önkormányzat értesíti a lakosságot, hogy

2011. június 29-én 13 órai kezdettel
tájékoztatóval egybekötött lakossági fórumot tart

az ebesi Arany János Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

épületbővítéssel egybekötött rekonstrukciójával kapcsolatosan.
A rendezvény helyszíne: Művelődési Ház (Ebes, Kossuth u. 32-34.)

* * *
Tájékoztató

Az önkormányzat tájékoztatja a lakosságot, hogy
a település képviselő-testülete 

2011. június 29-én 14.00 órától közmeghallgatást tart.
Helyszín: Művelődési Ház (Ebes, Kossuth u. 32-34.)

A közmeghallgatáson a résztvevők közérdekű kérdéseket intézhetnek,
illetve javaslatokat fogalmazhatnak meg a képviselő-testület felé.

* * *
Felhívás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az önkormányzat ebben az évben is 
meghirdeti a „Tiszta, virágos lakóház” pályázatot. 

A nevezéshez szükséges adatlap az Ebesi Hírlap 2011. júniusi számában 
mellékletként található. 

Minden induló elismerésben, az első három helyezett pedig vásárlási 
utalvány formájában díjazásban részesül. 

További tudnivalók a nevezési adatlapon találhatók.

Sakk siker
Sós Barnabás (Bacu) az április 30-án megrendezett Debrecen város nyílt 
korosztályos sakk bajnokságán 7 partijából 7-et nyert, így ő lett a városi 
bajnok. Szintén 100%-os teljesítményt nyújtott egy héttel később, a május 
7-én megrendezett II.Hajdú Kupán, ahol ismét nem talált legyőzőre és a 
megye legjobb sakkozója lett korcsoportjában. 

június 25. Szombat 9 óra
Egészséges Életmód Klub 

Biokertészet, egészséges táplálkozás, környezetvédelem
Helyszín: Művelődési ház-kisterem. 9-12 óra: Táplálkozás és egészség, 
önismereti tréning. Előadók: Dr. Seress Zoltán (tel: 366-209) Sós Barna-
bás (tel: 366-972, 30/905-1830).
Szervező: Ebes Kult. Közh. Nonprofi t Kft. Kissné Vass Rozália (tel: 788-
614, ill.20/251-6987.
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„A művészet lemossa a lélekről a mindennapok porát.” 
(Pablo Picasso)

Az ebesi iskola a 2001/2002. tanévtől lépett azoknak az iskoláknak 
a sorába, amelyek kiemelten foglalkoznak a művészeti neveléssel. 
Prepuk János igazgató úr hosszú évek tapasztalatával a háta mögött lét-
rehozta a művészeti iskolát, ahol a növendékek akkor négy művészeti 
ág tanszakai közül választhattak: zeneművészet, táncművészet, képző-
művészet és színjáték. A gyerekek és a pedagógusok nagy lelkesedéssel 
láttak munkához. A kezdeti nehézségek után stabilizálódott a tanulói 
létszám, kialakult az állandó pedagógusi kör. A pedagógusok egy része 
az általános iskolában is tanít, így napi kapcsolatban van a gyerekek-
kel, másik részük csak a művészeti iskolában oktat, s szintén remek a 
viszonya a növendékekkel, mindannyijuk személye biztosíték a magas 
színvonalú nevelő-oktató munkára, maguk köré vonzzák a művészetek 
iránt érdeklődő gyerekeket.

A művészeti iskolában az oktatás előképző (1-2 év), alapfokú (6 év) 
és továbbképző (4 év) évfolyamokon folyhat. A gyerekek általános is-
kolai tanulmányaik bármelyik évfolyamán bekapcsolódhatnak a mű-
vészeti iskola munkájába. A legtöbb szülő az általános iskola 2-3. év-
folyamán íratja be gyermekét valamelyik művészeti tanszak alapfokú 
évfolyamára. Így a gyermeknek az általános iskola végéig lehetősége 
van a művészeti iskola 6 évfolyamának elvégzésére is. 

Az iskola 2007 óta minősített művészeti iskolaként működik. A vá-
lasztható tanszakok időközben módosultak, néhány megszűnt, de he-
lyettük újak is indultak. Jelenleg három művészeti ág tanszakain folyik 
képzés:

Művészeti ág Tanszak Művésztanár

Zeneművészet

Zongora Dr.Demeter Lajosné Iringó néni
Szintetizátor Bányai Csaba
Furulya, klarinét Balogh Tamás
Ütőhangszer Nánai Zsuzsanna
Népi ének Marosvölgyi Ágnes

Képzőművészet
Grafi ka, festészet Börcsök Attila
Kerámia Bagossy Sándor

Színművészet Színjáték Bálintné Bagdi Ibolya

A gyerekeknek a művészeti iskola heti 4 óra elfoglaltságot jelent. 
Ebből 2 óra a választott főtárgy, 2 óra pedig a kötelező tárgy. 
Kötelező tárgyak:

Zeneművészet Klasszikus zene 1-4. évfolyam: szolfézs
5-6. évfolyam: kamarazene

Népzene népdalkör
Képzőművészet rajz-festés-mintázás
Színművészet drámajáték

A művészeti iskolában a tanév szintén szeptemberben kezdődik és 
júniusig tart. Minden tanévre külön be kell íratni a gyermeket. Erre 
júniusban a tanév vége előtt van lehetőség, illetve szeptember elején 
pótbeíratást tart az iskola.

A művészeti iskola tanszakai térítési díj illetve tandíj fi zetése mellett 
vehetők igénybe. A növendékek az első tanszakon térítési díjat fi zet-
nek. Aki két tanszakon is tanul, a második tanszak után tandíjat fi zet. A 
térítési díj és a tandíj összege a tanulmányi eredménytől is függ. Azok 
a növendékek, akik gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, in-
gyenes a művészeti iskola.

A térítési díj összege: 13.100.- Ft
A tandíj összege: 26.700.- Ft, ami kérvényre, indokolt esetben mér-

sékelhető.
Jelenleg az iskola minden negyedik diákja tanul valamelyik művé-

szeti iskolai tanszakon, számuk évről évre folyamatosan növekszik, 
ami szintén bizonyítéka az itt folyó eredményes munkának.

A gyerekeknek mindig nagy élményt jelent, ha fellépéseken meg-
mutathatják tehetségüket, azokat az alkotásokat, amiket maguk készí-
tettek. A zongoristák álladó résztvevői a Simonyi Napok rendezvény-
sorozatának, a színjátszók produkcióját arany minősítéssel értékelték 
a Weöres Sándor Országos Színjátszó Találkozón, a képzőművészek 
szintén értékes díjakat hoztak el országos versenyekről. Az iskola éves 
művészeti munkáját minden évbe gálaműsor és kiállítás zárja a Műve-
lődési Házban, melyre az idén  június 3-án 17 órától került sor. 

Érckövi Katalin igazgató

Művészeti nevelés az iskolában

A sószobáról
Ebes Fejlődéséért Közalapítvány sószobát hozott létre a Benedek Elek 

Óvodában prevenciós céllal. A sószoba óvodánk helyiségeinek egyike, 
ezért az igénybevételére és a takarításra, fenntartásra ugyanazok az érvény-
ben lévő „óvodai szabályzat” érvényes, mint az óvoda többi helyiségére. A 
belépés rendjét az óvoda SZMSZ-e tartalmazza: az óvodával jogviszony-
ban álló személyek (óvodás gyermek, szülő, óvodai dolgozó) tekintetében, 
illetve azokkal szemben, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával. En-
nek alapján: az óvoda nyitvatartási napjain a délelőtt folyamán óvodás cso-
portjaink veszik igénybe a sószobát szabadidő eltöltésére, majd ezt köve-
tően 12 00 órától 16 00 óráig vehetik igénybe az óvodával jogviszonyban 
álló személyek, illetve a jogviszonyban nem álló személyek az óvodavezető 
(akadályoztatása esetén: óvodavezető helyettes) engedélyével.

Az igénybevételnél a sószoba házirendjének betartása kötelező!
Ezúton szeretném megköszönni Kovács Sándornak (Manó csoport-

ba járó Kovács Sanyika apukája) a nagyon szép fali dekoráció készítését 
a sószobába, illetve Varga Sándornak (Pillangó csoportba járó Varga Timi 
apukája) a Falubálhoz (sószobáért táncoltunk) nyújtott szakirányú segítségét.

Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető

Minden változik
Egy újabb tanévnek érünk lassan 

a végére, és ez ad okot arra, hogy 
visszatekintsek. Ez az év is esemé-
nyekkel teli volt.

Meglepően nagy volt az érdek-
lődés az esti iskola iránt. A beirat-
kozási időpontok szinte mindegyi-
kén a várakozásokat felülmúlta a 
jelentkezők száma. Idén 100 körül 
volt azok száma, akik tagintézmé-
nyünkbe jelentkeztek, főként Haj-
dúszoboszlóról és Ebesről. Sikerült 
két olyan osztályt indítani, ahol az 
egyik osztályba csak hajdúszobosz-
lóiak járnak, míg a másikba főleg 

ebesiek. A felmenő évfolyamoknál a 
11. évfolyamon két osztállyal, míg a 
12. évfolyamon egy osztállyal vág-
hattunk bele a 2010/2011-es tanév-
be. Az iskola létszáma bár év közben 
változott, mégis stabilnak mondható, 
mivel voltak diákjaink, akik lemor-
zsolódtak, helyükre félévkor újabb 
tanulni vágyók érkeztek.  

Miközben az újonnan jelentkezők 
felvétele zajlott, eközben azokért  is 
izgulhattunk, akik tavalyi évfolya-
mon végeztek, s továbbtanulásuk-
ban, továbbképzésükben gondol-
kodtak. Egy diákunknak sikerült 
felvételt nyerni Debreceni Egyetem-
re, míg mások gyerekneveléssel kap-
csolatos szakirányokba indultak el.

Éppen ezért gondoltam, hogy 
ez mindenképp pozitív évkezdetet 
jelent.  Az események mellett 
reményekkel teli évnek számít ez az 
év azért is, mert miközben a tanítás 
folyik, folyik az általános iskola 
épületének –ahol az esti gimnázium 
is helyet kapott – a felújítása és 
bővítése. A környezet egyre szépült 
és még szépül is, hiszen a cikk írá-
sa közben is zajlik az munka. A 
következő év elejére talán már egy 
teljesen felújított környezetben foly-
tathatjuk az oktatást, így már tovább 

tudjuk mi is gondolni a működésün-
ket. A bővítésre több okból is szük-
ség volt – legalábbis az esti gimnázi-
um szempontjából-, egyfelől maga a 
gimnázium is helyet igényel, ugyan-
akkor a jövőben érettségire épülő 
szakképzést szeretnénk indítani.

Ezzel kapcsolatosan támogatást 
kaptunk, mind az ebesi önkormány-
zattól, mind az általános iskola igaz-
gatójától. Jelenleg két szakképzést 
terveztünk (logisztikai ügyintéző, 
ill. kereskedelmi ügyintéző), ezek 
engedélyezésére várunk.

Ami az idei év számvetésére 

vonatkozik, nem szabad elfeled-
keznünk az idén érettségiző diák-
jainkról, akikért nagyon szorítunk. 
Harminc tanuló vág bele a megmé-
rettetésbe. Nem volt könnyű az idáig 
vezető útjuk, hiszen sokuk munka 
és család mellett a szabadidejüket 
áldozták fel azért, hogy megszerez-
zék az érettségit. Az örömünk azért 
is nagy, mert két diákunk is tovább 
szeretne tanulni, s szeretnénk az esé-
lyeiket növelni. 

Jó szívvel gondolok rájuk név 
szerint: 

Borbély Ildikó, Cserny László-
né, Dankos István, Kapusi-Gágyor 
Kinga, Hallayné Dihen Irén, Hodosi 
Marianna, Hodosiné Szabó Zsuzsa, 
Horváthné Tóth Andrea, Iván Ró-
bert, Kiss Szabina, Kunkli Tiborné, 
László Tünde, Magyarné Zólyomi 
Gabriella, Morvainé Szöllősi Szil-
via, Nagy Anita, Németh Beatrix, 
Papp Anikó, Pásti László, Péter 
Attiláné, Szilágyi Krisztián, Szűcs 
Erzsébet, Tóth Attila, Hódosné Tóth 
Bernadett, Vargáné Kovács Éva,  
Virágné Lengyel Zsófi a,  Zubóné 
Kovács Erzsébet, Magyar Szabolcs, 
Nagy Jánosné, Vass Hajnalka és 
Szálkai Róbert.

Medgyesi Magdolna
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Az ebesi Művelődési ház ismét nyári napközis tábort 
szervez általános iskoláskorú gyermekek részére azzal a 
szándékkal, hogy helyben tartalmas időtöltés lehetősé-
gét kínálja, kellemes, családias környezetben.

A táborban reggel 7 órától délután 5 óráig foglalkoz-
nak a gyerekekkel felkészült, lelkes és gyerekszerető 
szakemberek, pedagógusok.

A táborban kínált szakmai programokkal az ismere-
teket szeretnénk bővíteni, a jártasságokat, képességeket 
fejleszteni. Szeretnénk, ha maradandó szép élmények 
részesei lehetnének a gyerekek Szivárvány táborunk-
ban. Várjuk azokat a barátokat, osztálytársaikat, akik 
szívesen táboroznának együtt.

Délelőtti játékos foglalkozásokon többek között tűz-
zománcoznak, korongoznak, faragnak, gipszet öntenek, 
gyöngyöt fűznek, nemezelnek a gyerekek. Délutáni 
szabadidős tevékenységek között szerepel ügyességi és 
sport játék, vetélkedő, önismereti játék, sakk, biciklis 
kirándulás. A táborban strandoláson és régészeti feltárá-
son, valamint múzeumpedagógiai foglalkozáson is részt 

vesznek a gyerekek, és igény szerint lovaglás lehetősé-
gét is kínáljuk. 

A Szivárvány tábor időpontja: 2011. július 18 – jú-
lius 22.  A tábor díja magába foglalja a szakmai progra-
mokat, alapanyagokat, a napi háromszori étkezést és a 
kirándulást. Részvételi díj: 10. 000 Ft/fő.

Jelentkezési határidő legkésőbb: 2011. július 11 . 
A táborba 20 gyermek ellátását tudjuk biztosítani, ezért 
kérjük, minél előbb adják le a jelentkezésüket.

A részvételi díj befi zetési határideje 2011. július 
13. Helye: Művelődési ház, munkanapokon 14–17 óra 
között.

A táborba jelentkező gyerekektől kérjük, hogy a tá-
borba érkezéskor hozzanak magukkal 3 napnál nem ré-
gebbi orvosi igazolást. 

Bővebb információ, jelentkezés: Kissné Vass Rozá-
liánál a 06/52-366-136 vagy a 06/20-251-6987 telefon-
számokon.

Legyen izgalmas, tartalmas és vidám nyarad!
Várunk benneteket!

4. Szivárvány tábor

Kedves Gyerekek! Tisztelt Szülők!

Helytörténeti arcképcsarnok
Árva Endre (1926–1986)

Balmazújvárosban született, 
1945-ben költözött Ebesre. 1948-
ban – 22 évesen – az akkor frissen 
megalakult Vörös Csillag Mezőgaz-
dasági Termelőszövetkezet elnöke 
lett, s 33 évig viselte ezt a tisztséget. 
1948 után, amint megindult a mező-
gazdaság átalakítása, egymás után 
alakultak a tsz-ek, Ebes község hatá-
rában is több mint 20 termelőszövet-
kezet létesült. Ezek közül egyedül az 
Árva Endre által vezetett Vörös Csil-
lag működött egészen 1991-ig. Az 
ebesi föld kiváló adottságai mellett 
fontos volt a jól szervezett munka, a 
munkakörülmények folyamatos ja-
vítása. Mindig ott segítette a tagokat, 
ahol arra szükség volt: a kezdeteknél 
7 évig még együtt kapált-aratott 
velük; a későbbiekben folyamatos 
önképzéssel, szervezett továbbkép-

zésekkel biztosította a szakmai tá-
mogatást. Munkáját számtalan elis-
meréssel jutalmazták. Vezetése alatt 
lett kiváló a Vörös Csillag Tsz., több 
más termelőszövetkezet is egyesült 
vele. 1982-ben már 3316 hektár 
termőterület tartozott hozzá, igazi 
jól működő nagygazdaság volt. A 
falu 4300 lakosából 1500-nak adott 
megélhetést a termelőszövetkezet. 
Az ebesi föld nagyon jó termésátla-
gokat produkált. A Tsz-ben végzett 
munkája mellett a falu életében is 
tevékenyen részt vett. A községi ta-
nácsnak, a községi pártbizottságnak 
és az ÁFÉSZ igazgatóságának is 
tagja volt. Ars poetica-ja szerint: „A 
föld jó, az emberek dolgosak. Nem 
állhat meg a fejlődés.”

János Judit régész-történész
Széchényi Ferenc Tájmúzeum

III. Szent Iván éji 
Vigadalom  

a Széchényi Ferenc 
Tájmúzeumban

2011. június 25-én szombaton
17 órától 22 óráig

Programok:
Bütykölde – Kézműves 

foglalkozások kicsiknek és 
nagyoknak

Rendkívüli tárlatvezetés a 
múzeumi kiállításokban

Kincskeresés a kiállítási tárgyak 
között

CsillagTúra – a Magnitúdó 
Csillagászati Egyesülettel

Tűzugrás
A rendezvény alatt slambucfőzés, 

zene, táncház

Bővebb információ:
Széchényi Ferenc Tájmúzeum 
4211 Ebes, Ady Endre u. 6-8.

52/366-136, 20/404-8044
ebesmuzeum@gmail.com

Múzeumi tudod-e? 
Kedves Gyerekek!
A Múzeumi tudod-e második for-

dulójában érdekes népszokásokkal, 
néphagyományokkal ismerkedhet-
tek meg!

A megoldásokat a Széchényi 
Ferenc Tájmúzeumba hozhatjátok 
be személyesen, vagy e-mailben 
küldhetitek el a következő címre: 
ebesmuzeum@gmail.com. Beérke-
zési határidő: 2011. június 30.

A helyes válaszokat az Ebesi Hír-
lap következő számában olvashatjá-
tok.

Segítséget kaphattok: Népszoká-
sok. Tudod-e? című sorozat. Össze-
állította: Pokorádi Zoltánné. Szalay 
Könyvkiadó, 2002.

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony 
Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi 
szokások. Mezőgazda Kiadó – Pla-
nétás Kiadó, 1997. című könyvek-
ből, melyeket megtalálhattok a Köz-
ségi Könyvtárban.

Ne felejtsétek el, ha helyesen 
válaszoltok a kérdésekre, nemcsak 
hasznos ismeretekkel bővíthetitek 
tudásotokat, hanem értékes nyere-
ményekkel is gazdagabbak lehettek!

Jó munkát kíván a Széchényi Fe-
renc Tájmúzeum! 

II. FORDULÓ 
 1.  Mit együnk újév első napján?
 2.  Melyik napon választanak párt a 

verebek a néphit szerint?
 3.  Mikor és kik hozzák zsákban a 

meleget?
 4.  A hagyomány szerint mikor 

hajtották ki legelőször a legelőre 
az állatokat?

 5. Minek az ünnepe Pünkösd?
 6. Mit jósol Medárd napja?
 7.  Kit tisztel a Szeged környéki 

nép „Kedd asszonya” néven?
 8.  Mikortól „lőrinces” a dinnye?
 9.  Melyik hónapot nevezzük Szent 

Mihály havának?
10. Mikor van a „juhászújév”?
11.  Mi köze a libának Márton nap-

jához?
12.  Meddig készült a „lucaszéke”?
13. Kik az Aprószentek?
+1  Mit tettek az ebesi emberek, 

mielőtt beköltöztek az újonnan 
épült házukba? 

Madarak és fák napja az óvodában
Május 10-e a madarak és fák napja. Erre a jeles napra óvodásaink-

kal már jó előre készülődtünk. Az előzetes szervezést siker koronázta. 
Igen szép számmal gyűltek össze a szebbnél szebb egynyári és évelő 
virágok. A veteményes 
kertünk növényeinek 
bővítésére gyógy- és fű-
szernövények palántáit 
gyűjtöttük.

Hagyományainkhoz 
híven, ezen a napon óvo-
dánk minden gyermeke 
és dolgozója összegyűlt 
és egy rövid, közös ének-
lés után a szorgalmas 
kezek hozzáláttak a vi-
rágládák és virágágyások 
beültetéséhez, szépítéséhez. Öröm volt látni, mekkora izgalommal és 
milyen lelkesen próbáltak minden virágpalántának helyet találni a gye-
rekek.

A közös munka újabb lehetőséget adott környezetünk szépítésére, 
megerősítve ezzel óvodásaink természet iránti szeretetét.

Az óvoda „ZÖLD” munkaközössége

Nyertes óvodai pályázat
Óvodánk színjátszó csoportja második éve működik a jelenlegi formá-

ban. Lehetőségeink bővítése érdekében 2011. januárban az Oktatásért Köz-
alapítvány által az „Óvodákban működő tehetséggondozó műhelyek támo-
gatása” címmel kiírt pályázatra benyújtottuk színjátszó csoportunk szakmai 
programját. A pályázaton - nagy örömünkre - pozitívan értékelték beadott 
munkánkat és 200.000.- Ft-ot nyertünk. Ebből az összegből színjátszóhá-
zunk szerény eszköztárát bővítjük. Többek között bábokat, jelmezeket, 
bábparavánt tudunk vásárolni. A színjátszók mellett mindezeket óvodás 
csoportjaink is sokoldalúan tudják használni. Ezeken kívül a tehetséggon-
dozó program keretében az elnyert összegből a nagycsoportos színjátszó 
gyermekek 2011. április közepén megtekinthették a Vojtina Bábszínház 
„Hol jártál báránykám?” című dramatikus játszóházi előadását. Május ele-
jén a Csokonai Színházba látogathattunk, ahol a „Süsü” című gyermekek-
nek szóló előadást tekintettük meg. Sok-sok élménnyel gazdagodva térhet-
tünk haza mindkét előadásról.

Truczkainé Kovács Edit óvodapedagógusw
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Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2011. június hónap

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

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

Elérhetőségi mobiltelefon:
06 30 698 0043

Dr Varga Tamás
igazgató főorvos

Készülődés a nyári szezonra az 
Arany Oroszlán Étteremben

Jövő nyáron 10 éves lesz az „Oroszlán” és ez bizony méltó ünneplést 
érdemel. Már most elkezdjük lebontani a korlátait jelképesen és 
valójában is. Az épületet kívül-belül kifestetjük, a Fő utcai kerítés 
közepére kaput csináltatunk és nemsokára közvetlen gyalogos út vezet 
majd az étterem hátsó teraszához.  A zárt udvar adottságait kihasználva 
igyekszünk olyan játékokat beszerezni, amelyekkel akár a nagypapák 
is együtt játszhatnak az unokáikkal. Lesz lengő teke, petanque, ping-
pong, később csocsó és darts várja az ebesieket. Ha már megismerték 
és megszerették az itteni játékokat, nyár végén kugli, petanque és 
ping-pong bajnokságot rendezünk a beszállítóink által felajánlott 
nyereményekért. A teraszon nemcsak a teljes italválasztékunkat kínáljuk 
mérsékelt áron, hanem a helyszínen készült olcsó ételekkel is szeretnénk 
becsalogatni minden érdeklődőt. Lesz lángos, hot dog és hamburger. 
Újdonság a gyros sütőben készült gyros pitában, és a két személyes 
gyros fatál. A már eddig is nagyon keresett kávékülönlegességek 
mellé hűsítő fagylaltkelyheket kínálunk majd. Távlati terveink között 
szerepel a fedett terasz bővítése, szabadtéri kemence építése, a népies 
jelleg erősítése. A játékok tartósabb élvezhetősége miatt, az igényekhez 
alkalmazkodva, hosszított nyitvatartást tervezünk. A terasznyitással 
egyidejűleg bevezetjük a házhoz szállítást is. Menet közben igyekszünk 
bővebb felvilágosítást adni szolgáltatásainkról itt és a honlapunkon 
egyaránt (www. arany-oroszlán.hu).

Karap István üzletvezető

Tisztelt Lakosok!
Az Ebes Község Önkormányzat által be-
nyújtott, „EU Élelmiszersegély 2011” 
elnevezésű pályázatot a Gyermekétkez-
tetési Alapítvány (GYEA) kuratóriuma 
− településünk tekintetében − kedvezően 
bírálta el, vagyis 2011-ben, az EU Élelmi-
szersegély program keretében, a GYEA és 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hiva-
tal (MVH) közreműködésével ismét tartós 
élelmiszerekből álló adománycsomag ér-
kezik a községünkbe.

Magasabb egy főre számított 
értékhatárok

A Gyermekétkeztetési Alapítvány által 
az Önkormányzat számára megküldött új 
együttműködési megállapodásban a koráb-
bi, Önökhöz is eljuttatott igénylőlapon fel-
tüntetett értékhatárok 5%-kal megemelten 
szerepelnek. Kérjük azokat az ebesi lako-
sokat, akik a korábbi igénylőlapot az ala-
csonyabb értékek miatt nem adták le, hogy 
ismét ellenőrizzék az egy főre eső családi 
jövedelmüket. Amennyiben az új értékha-
tárok szerint jogosultak az élelmiszercso-
magra, úgy az igénylőlapjukat 2011. június 
15-ig még leadhatják. Az új értékhatárokat 
az alábbi táblázat tartalmazza:

Létminimumértékek a különböző 
háztartástípusokban

Háztartástípus Egy főre számított
 havi érték,
 forint összesen
Aktív korúak háztartásai
1 felnőtt 75 024
1 felnőtt 1 gyermekkel 61 895

1 felnőtt 2 gyermekkel 53 767
2 felnőtt 65 646
2 felnőtt 1 gyermekkel 60 019
2 felnőtt 2 gyermekkel 54 392
2 felnőtt 3 gyermekkel 49 516
2 felnőtt 4 gyermekkel 46 265
3 felnőtt 62 520
3 felnőtt 1 gyermekkel 59 081
3 felnőtt 2 gyermekkel 54 768
3 felnőtt 3 gyermekkel 50 641
3 felnőtt 4 gyermekkel 47 694

Nyugdíjas korúak háztartásai
1 személy 67 522
2 személy 58 143
3 személy 55 018

Lehetőség a méltányossági alapon való 
jogosultságra

Az együttműködési megállapodás értel-
mében, a csomagra való jogosultság indo-
kolt esetben, méltányosságból (pl.: a téli 
időszakban felhalmozódott, magas köz-
üzemi számla, nagymértékű gyógyszer-
költség, váratlan betegség, megnövekedett 
hiteltörlesztés stb.) is megítélhető. Kérjük, 
amennyiben valaki a csomagra méltá-
nyossági okokból tart igényt, akkor ezt a 
dobozba bedobott igénylőlapjára írja rá, 
s a lehetőségei szerint igazolja is azt (pl.: 
számlamásolattal).

A beadott nyomtatványokhoz feltétlenül 
csatolják tehát jövedelemigazolásaikat, 
például:

–  a munkáltatói igazolásaikat és/vagy
–  a bankszámlakivonatukat, melyen sze-

repel az utalt munkabérük,
–  a nyugdíjszelvényüket, továbbá
–  a családi pótlék kifi zetéséről szóló 

utalványukat.

Kérjük, hogy azok az igénylők, akik már 
leadták az igénylőlapjukat, ám a jövedel-
meik igazolását még nem tették meg, úgy 
azt mindenképpen pótolják, személyesen 
vigyék be a Családsegítő és a Gyermekjó-
léti Szolgáltató munkatársainak!

Információ:
Ebes, Kossuth u. 14.

52/788-494, 52/788-495.
Együttműködésüket köszönik: a szervezők!

Ismét lesz EU élelmiszercsomag osztás Ebesen!

Virágzik a kivi Ebesen
Egyik kedves Olvasónk kapta lencsevégre 
a Béke utcai Nagyné Júlia portáján virágzó 
csodálatos kivifát.
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Vízvezeték- és készülékszerelés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS

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

Érdeklődjön, tájékozódjon, hívjon!

Molnár László 
06-70/226-0888, 
06-30/401-2644

SZIVATTYÚ SZERVIZ
Hivatalos márkakereskedő és szerviz

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

Vállalom: 
  szivattyúk javítását,
  alkatrészek beszerzését
  szivattyúk forgalmazását

LAKOSSÁGI APRÓ HIRDETÉS
Kútfúrás, talajvíz-mentesítés, öntö-
zéstechnika készítése. Érdeklődni: Szi-
lágyi Károly Tel.: 06-30/291-5091.
Ebes, Bocskai u. 11. családi ház eladó. 
Két szobás, gázfűtéses, nagy telek. 
Ár: 13 millió, 30/9359-762.

Debreceni Biczó kertben 35 m2-es 1 szo-
ba összkomfortos kőépület, alatta garázs, 
villannyal, gázzal, vízzel ellátott, for-
galmas helyen 200 négyszögöl telekkel 
eladó, vagy ebesi ingatlanra cserélem. 
Érdeklődni: 06-30/282-1274 telefonon.

„Én táncolnék veled”
Ingyenes nosztalgia táncklub

Június 11. Szombat este 7-kor
(Művelődési ház)

19:00  Néptáncház Rácz Mátéval minden 
korosztálynak

21:00  ABBA est valamint válogatás a ’70-es, ’80-as, ’90-es évek 
és napjaink slágereiből

Szervezők: 
Sós Barnabás (tel.: 366-972) Kissné Vass Rozália (tel.: 788-614) 

Zene: Kovács Dávid

Június 10. Péntek (este 9 óra)

Tábortüzes éjszakai gyalogtúra
Resó gitárestjével

Indulás: Június 10. péntek, Arany J. Ált. Isk. előtt: este 9 óra
Hazaérkezés:  Éjfél körül, utána zenés tábortűz Reschofsky Györggyel
A túra távja: 8 km (földúton és aszfalton)
Túravezető: Sós Barnabás (tel.: 366-972,  30/905-1830)

   Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület
Sár esetén falutúra, eső esetén a túra 1 héttel később, 

június 17-én pénteken este 9 órától lesz megtartva.
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