
A TARTALOMBÓL... Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát
– beszámoló a képviselő-testület októberi ülésről –
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Jó hangulatú nyílt óra
7. oldal

Új piaccsarnok Ebesen 
6. oldal

„Volt egy ember, meg egy 
pipa…” –  9. oldal

„Becsüljük meg a rendezvény 
szellemiségét!” – 3. oldal

Adomány Érmihályfalvára 
5. oldal

Október 25-én munkaterv sze-
rinti, november 14-én pedig 
rendkívüli ülését tartotta Ebes 
Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete. Az ülésen
döntött a testület az általános 
iskolaüzemeltetéséről,ígyazta
januárelsejétől életbe lévővál-
tozások figyelembevételével az
önkormányzat vállalja. Mind-
ezek mellett tárgyalták még az 
önkormányzati elismerő címek
és kitüntetések adományozásá-
ról szóló rendelet módosítását, 
valamint elbírálták az új piac 
üzlethelyiségeinek bérbeadásá-
rabeérkezőpályázatokat.

Megállapodást fogadtak 
elaképviselőkajárások

kialakításával kapcsolatosan 
2013. január elsejétől a járások ki-
alakításával kapcsolatosan életbe 
lépő új szabályozás szerint a tele-
pülési önkormányzatok azon ingó 
és ingatlan vagyona, amelyek a 
jogszabályban meghatározott ál-
lamigazgatási feladatok ellátását 
biztosítják, a Magyar Állam in-
gyenes használatába kerülnek. Az 
ingyenes használati jog feltételeit, 
és a végrehajtásához kapcsolódó 
részletkérdéseket rendező megál-
lapodásokat a képviselő-testület 
jóváhagyása mellett a polgármes-
ternek kellett aláírnia október 31-
ig. A képviselő-testület egyhangú-
lag elfogadta a járások kialakítá-
sához kapcsolódó megállapodás 
részlet kérdéseit és egyidejűleg 
felhatalmazta Szabóné Karsai Má-
ria polgármester asszonyt a meg-
állapodás aláírására.

Módosította a testület a 
kitüntetődíjakatszabályozó

rendeletet
A képviselő-testület több alkalom-
mal tárgyalta az önkormányzati 
elismerő címek és kitüntetések 
adományozásáról szóló rendelet 
módosításával kapcsolatos na-
pirendet. A módosított rendelet 
szerint az „Ebes Ifjú Tálentuma” 
díj jelölésére bárki javaslatot tehet 

minden év december 31. napjáig. 
A kitüntető címre azok a települé-
sen élő alap-, közép- és felsőfokú 
tanulmányokat folytató fiatalok 
jelölhetők, akik huzamosabb időn 
keresztül kimagasló tanulmányi, 
művészeti, tudományos vagy 
sport eredményt mutatnak fel, il-
letve azon diákok, akik országos 
tanulmányi verseny döntőjében 
helyezést értek el. (Felhívás az 
„Ebes Ifjú Tálentuma” díj jelölés-
re 2. oldalon található.) A módo-
sító javaslat tartalmazza továbbá, 
hogy az országgyűlési és az ön-
kormányzati választások évében 
is lehetősége legyen a képviselő-
testületnek elismerő címek ado-
mányozására. A képviselő-testület 
a módosító javaslatot egyhangú-
lag elfogadta.

Elbírálta a testület az új piacon 
lévőüzlethelyiségekrebeékezett

pályázatokat
Szabóné Karsai Mária polgármes-
ter asszony tájékoztatta a képvise-
lő-testületet a piaccsarnok helyisé-
geinek hasznosítására beérkezett 
pályázatokról. Az ajánlattevők a 
pályázati kiírásban meghatározott 
feltételeket elfogadták. Jelen állás 
szerint három különböző profilú 
üzlet bérbeadására kerülhet sor. 
A Szamaritánus Keresztény Szol-
gálatok Alapítvány úgynevezett 
adományboltot kíván üzemeltetni, 
Dávid Tamás egyéni vállalkozó 

babaápolással összefüggő cikkek 
értékesítésével kíván foglalkozni, 
míg a Bogodán Kft. pékáru min-
taboltot szeretne üzemeltetni az új 
piaccsarnokban. A képviselő-tes-
tület egyet értett mindhárom pá-
lyázó esetében a bérleti szerződés 
megkötésével.

Tájékoztató a közfoglalkoztatás 
helyzetérőlEbesen

Dr. Hajdu Miklós jegyző a köz-
foglalkoztatás jelenlegi helyzetét 
értékelve kifejtette, hogy idén a 
közfoglalkoztatási program kere-
tében az önkormányzat, illetve in-
tézményei hat és nyolc órás mun-
kaidőben foglalkoztattak aktív 
korú munkavállalókat. Általáno-
san elmondható, hogy az emberek 
nagyon örültek a munkának, szí-
vesen vettek részt a közfoglalkoz-
tatási programban. Az intézmé-
nyek közül az iskola, az óvoda, az 
Ebes Kulturális Közhasznú Non-
profit Kft., az Ebesi Községgond-
nokság Kft., az Alapszolgáltatási 
Központ, és az önkormányzat 
vette igénybe a fizikai és szellemi 
feladatokat ellátó munkavállalók 
tevékenységét. A tavalyi évhez 
hasonlóan idén november 30-ig a 
MÁV-KERT Kft. negyven aktív 
korú, foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra jogosult személy-
nek tudott munkát biztosítani a 
vasúti-tisztasági közfoglalkozta-

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Iskola
Törvénymódosítás következ-

tében országosan valamennyi 
alapfokú oktatási intézmény fenn-
tartója az állam lesz. A jövőben 
elkülönül a szakmai fenntartói 
tevékenység és az üzemeltetés. 
Jövő év január 1-jétől a pedagó-
gusok állami alkalmazottak lesz-
nek, továbbá az állami irányítású 
tankerületek fogják meghatározni 
az iskolákban folyó szakmai mun-
kát, az indítható osztályok számát 
továbbá, hogy milyen alternatív 
képzés (kéttannyelvű, művészeti) 
folyhat az intézményekben. Az 
iskolák üzemeltetése esetében a 
3000 fős lakosságot meghaladó 
településeknek lehetőségük van 
átadni az üzemeltetést az állam-
nak. Községünkben a képviselő-
testület több alkalommal tárgyal- 
ta az általános iskola üzemel- 
tetésével kapcsolatos előter-
jesztést és valamennyi lehetsé-
ges szempontot mérlegelve úgy 
 döntött, hogy az önkormányzat 
vállalni fogja az iskola üzemelte-
tését. 

Járás
Tájékoztatjuk a lakosságot, 

hogy a 2013. január 1-jétől ha-
tályba lépő új törvényi szabályo-
zások alapján több, eddig az ön-
kormányzat hivatala által ellátott 
feladatot – országosan egységesen 
– a Kormányhivatalok Járási Hi-
vatalai – településünk esetében a 
Hajdúszoboszlói Járási Hivatal – 
fogja ellátni. A változás az alábbi 

ügycsoportokat érinti:
–  alanyi jogú közgyógyellátás, 
– az időskorúak járadéka, 
–  az alanyi jogon járó ápolási 

díj,
–  gyámügyi feladat- és hatás-

körök, 
– állampolgársági ügyek.
Szintén megváltozik a jogsza-

bály erejénél fogva az építésha-
tósági ügyek valamint az üzletek 
működésével, nyitva tartásával 
és tevékenységük ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok ügyintézé-
se. 

Az előbbiekben említett két 
közigazgatási feladatot a járás-
székhely települési önkormány-
zatok (Ebes esetében Hajdúszo-
boszlói) Polgármesteri Hivatalai 
fogják végezni. 

Annak érdekében, hogy a lako-
soknak a Járási Hivatalhoz kerülő 
ügyekben ne kelljen beutazniuk 
Hajdúszoboszlóra, az önkormány-
zat a Rákóczi u. 13. szám alatti in-
gatlanában fog helyet biztosítani a 
Járási Hivatal ügyintézőjének. A 
konkrét ügyfélfogadási beosztás-
ról a következő lapszámunkban 
adunk tájékoztatást.

Tüdőszűrés
Tájékoztatjuk a lakosságot, 

hogy az önkormányzat folyama-
tos egyeztetést folytat annak ér-
dekében, hogy a településünkön 
továbbra is legyen helyben évente 
tüdőszűrés. A korábbi években a 

Kenézy Kórház az önkormány-
zat által fizetett térítés ellenében 
telepítette ki a mobil szűrőberen-
dezést, azonban ez a berendezés 
leselejtezésre került. Várhatóan 
a Kenézy Kórház a közeljövőben 
fog beszerezni egy új mobil szűrő-
berendezést és ekkortól az önkor-
mányzat újra meg tudja rendelni a 
kihelyezett tüdőszűrést. 

Kitüntetődíjak
Felhívjuk a lakosság figyel-

mét, hogy december 31-ig lehet 
javaslatot tenni Ebes Községi 
Önkormányzat elismerő címeire 
és kitüntetéseire. Kérjük, hogy 
javaslataikat – a javasolt személy-
re vonatkozó rövid indokolással 
együtt – a polgármesteri hivatalba 
juttassák el.

Külön felhívjuk a figyelmet az 
Önkormányzat újonnan alapított 
díjára az „Ebes Ifjú Tálentuma 
Díj”-ra. 

A díjakra vonatkozó részletes 
szabályozás megtalálható a www.
ebes.hu honlapon.

Fásítás, virágosítás
Önkormányzatunk ez év őszén 

is folytatta a fásítási programot. 
Ennek keretében kiemelt feladat-
ként kezeltük a Bocskai utca új 
aszfaltos szakaszának fásítását. 
Összességében több, mint 100 
darab facsemete és 100 rózsatő 
ültetésére került sor a község köz-
területén.

Legyünk óvatosak!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, 

hogy információink szerint a tele-
pülésen ismeretlenek aszfaltozási 
munkálatokat ajánlanak a lakosok 
számára. Tájékoztatunk minden 
ebesi lakost, hogy az önkormány-
zat jelenleg semmilyen lakossági 
önerőt kívánó útépítési projektet 
nem végez. Ha ilyen személyes 
megkeresést kap bárki, azonnal 
jelezze a Polgármesteri Hivatalba, 
hogy a szükséges intézkedéseket 
meg tudjuk tenni. Egyben nyoma-
tékosan felhívjuk a figyelmet, hogy 
pénzt semmiképpen ne adjanak át a 
fentieket felajánló személy(ek)nek.

Karácsonyi vásár 2012
Újra közeledik a karácsony! Ha-

gyományainkhoz híven december 
hónapban ismét szeretnénk ünnepi  
hangulatot teremteni a községben.

Az önkormányzat lehetőséget 
biztosít a helyi vállalkozóknak, 
kézműveseknek, hogy az Ebesi 
Arany Oroszlán Étterem és Pan-
zió előtti téren „karácsonyi vásár” 
keretében kínálhassák portékáikat, 
saját készítésű termékeiket és azt a 
sok-sok szépet ami ajándékként a 
karácsonyfa alá kerülhet.

Bízunk benne, hogy vállalkozó-
ink színvonalas megjelenése, áru-
kínálata megelégedéssel tölti majd 
el a lakosság apraját-nagyját!

A karácsonyi vásár december 
7-től december 29-ig várja az ér-
deklődőket.

Szabóné Karsai Mária 
polgármester

Dr. Hajdu Miklós jegyző

tás keretében. Nyolc ebesi sze-
mély dolgozhat december 31-ig a 
Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási 
Társulatnál, akik Ebesen végez-
nek többek között csatornatisztí-
tási, erdőirtási és településüzemel-
tetéssel összefüggő feladatokat. 
Összegzésképpen elmondható, 
hogy valamennyi intézményben a 
közfoglalkoztatás eredményesen 
valósult meg. Az így foglalkozta-
tottak a feladataikat lelkiismerete-
sen hatékonyan látták el, így mun-
kájuk értékteremtő, hasznos Ebes 
életében. Szabóné Karsai Mária 
polgármester asszony hozzáfűzte, 
a közfoglalkoztatási programban 
résztvevők munkájára szükség 
van, külön öröm, amikor a mun-
káltatók pozitív visszajelzésekkel 
illetik őket.

Eldőlt:jövőreisaz
önkormányzat üzemelteti az 

iskolát
A rendkívüli képviselő-testületi 
ülés egyik legfontosabb napirendi 
pontja az Arany János Magyar-

Angol Kéttannyelvű Általános 
Iskola  és AMI jövőbeni üzemel-
tetésének kérdése volt. A jelenleg 
rendelkezésre álló információk 
birtokában a képviselő-testület 
úgy döntött, hogy nem mond le 
az iskola üzemeltetéséről. A dön-
tés nem veszélyezteti a település 
működését, hiszen a jelenlegi 
szabályozás lehetővé teszi, hogy 
az önkormányzat minden évben 
május 30-ig nyilatkozzon arról, 
hogy tudja-e tovább üzemeltetni 
az intézményt vagy sem.

Egyéb testületi döntések
Az Ebes Fejlődéséért Közalapít-
vány kuratóriumának elnöke azzal 
a kéréssel fordult a képviselő-tes-
tülethez, hogy 711 ezer forint mű-
ködési kölcsönt nyújtson a szerve-
zetnek. Az alapítvány egy sikeres 
pályázaton nyert összegből Ebes 
Község Bálját rendezi meg. A pro-
jekt azonban utófinanszírozott, így 
szükséges, hogy a képviselő-testü-
let kölcsönt nyújtson a rendezvény 
sikeres lebonyolításához. A képvi-
selő-testület a Pénzügyi Bizottság 

támogató javaslatára egyhangúlag 
megszavazta az alapítványnak a 
bál megrendezésére fordítandó 
működési kölcsönt.

A képviselő-testület a tavalyi 
évben döntött arról, hogy csatla-
kozik a Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer projekthez, amelyhez 
kapcsolódóan kidolgozta a felté-
telrendszert. A Bursa Hungarica 
többszintű támogatási rendszer, 
amelynek pénzügyi fedezeteként 
három forrás szolgál: a települési 
önkormányzatok, a megyei ön-
kormányzatok, valamint a felső-
oktatási intézmény által nyújtott 
támogatás. Szabóné Karsai Mária 
elmondta, az „A” típusú ösztöndíj 
program időtartama 10 hónap, a 
„B” típusúé háromszor 10 hónap. 
2012. év első tanulmányi félévé-
ben 18 „A” típusú pályázót, míg 
a második szemeszterben 17 diá-
kot támogatott az önkormányzat. 
Az alapkezelő részére összesen 
242.500 forintot utaltak át. Mivel 
ez a fajta támogatási forma nagy 
segítséget jelentett a hallgatóknak 

a tanulmányaik folytatásához, a 
képviselő-testület ellenszavazat 
nélkül támogatta a csatlakozást a 
Bursa Hungarica 2013. évi fordu-
lójához.

2012. október 15-én megnyílt 
a pályázatok benyújtásának le-
hetősége az Európai Mezőgaz-
dasági Vidékfejlesztési Alaphoz. 
Polgármester asszony elmondta, 
a település többféle jogcím - falu-
megújítási és vidéki örökség meg-
őrzése - tekintetében is pályázhat. 
Sikeres pályázatok esetén még 
szebbé, komfortosabbá válhat a 
Széchenyi tér és környéke, vala-
mint a nagypark, illetve az Idősek 
Klubjának környezete is megszé-
pülhet. A pályázatok benyújtásáról 
később dönt a képviselő-testület.

Zárt ülés
Zárt ülésen bírálta el a testület 

az első lakáshoz jutó támogatásra 
irányuló kérelmet, valamint meg-
tárgyalta az ingatlan vételi ajánla-
tokra érkezett beadványokat.

dr. Borku Csilla

(Folytatás az 1. oldalról.)
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A község egykori és jelenlegi 
elöljárói, tisztségviselői, az intézmé-
nyek vezetői, a Pro Villa, valamint 
a Díszpolgári címmel kitüntetettek 
emlékeztek vissza Ebes történeté-
re, a múlt eseményeire a település 
fennállásának 60. évfordulója alkal-
mából rendezett ünnepségen nov-
ember 24-én. A rendezvény ünnepi 
műsora az Ebesi Művelődési Ház 
Ebey Néptánccsoportjának népi já-
ték összeállításával, valamint a For-
gó Rózsa Néptáncegyüttes verbunk 
műsorával vette kezdetét. A gyere-
kek szakmai felkészítője Kiss József 
tanár úr volt. Ezt követően Szabóné 
Karsai Mária polgármester asszony 
ünnepi beszéde köszöntötte a meg-
jelenteket. Polgármester asszony 
elmondta: „Ha visszatekintünk az 
elmúlt évtizedekre, akkor jelentős 
fejlődést tapasztalhattunk. Számos 
beruházás valósult meg, községünk 

vagyona évről évre gyarapodott és 
gyarapodik. A sikeres pályázatoknak 
és a takarékos, átgondolt gazdálko-
dásnak köszönhetően a válság elle-
nére jelenleg is folyamatosan épül 
és szépül településünk. De hiszem, 
hogy egy település értéke nemcsak 
a létrejött javakkal fejezhető ki, ha-
nem az érték legfőképpen a települé-
sért munkálkodó emberekben rejlik. 
Ezért is fontos, hogy ez a mai ren-
dezvény ne csak az elmúlt évtizedek 
összegzéséről szóljon, hanem a kö-
szönetnyilvánításról is. Sütő András 
így fogalmazott: – Önmagát becsüli 
meg minden nemzedék azáltal, hogy 
tudomásul veszi: a világ nem vele 
kezdődött. – Ezen gondolat mentén 
szeretnék köszönetet mondani min-
den jelenlévőnek a településünkért 
végzett kitartó, szorgalmas és alkotó 
munkájáért, aminek eredményeként 
mára már Ebes Hajdú-Bihar megye 
egyik legszebb és legfejlettebb köz-
sége.”

Az ünnepi köszöntő után ismét a 
Forgó Rózsa Néptáncegyüttes szín-
vonalas produkciójában gyönyör-
ködhetett a közönség. Az együttes 
vezetője Győri Győző.

A következő műsorszám, Zelk 

Zoltán: Mese a legokosabb nyúl-
ról című írása valamennyiünk 
arcára mosolyt csalt. A Benedek 
Elek Óvoda színjátszó és tehet-
séggondozó csoportjának kis óvo-
dásai Truczkainé Kovács Edit és 
Szőlősiné Nemes Ágnes óvodape-
dagógusok segítségével dolgozták 
színpadra a művet.

Ezt követően az Arany János 
Magyar-Angol Kéttannyelvű Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény népdalénekesei-
nek műsorát hallgathattuk meg. 

A népdalokat Marosvölgyi Ágnes 
tanárnő felkészítésével Abai Evelin, 
Görög Gábor, Gali Petra és Kiss 
Csenge adták elő. Gali Petra tolmá-
csolásában az Olivér musical egyik 
betétdalát hallhattuk, majd ezt köve-
tően a Piros Rózsa Nótakör műsora 
következett, befejezésként pedig 
Ebes életét, múltját és jelenét felele-

venítő vetítést tekinthettünk meg. 
A képes beszámoló egyedülálló-
nak számít, hiszen számos érdekes 
információval, adattal kiegészítve 
archív képsorokon keresztül követ-
hettük nyomon Ebes fejlődését, az 
itt élt (élő) emberek mindennapjait.  
Az ünnepi műsort követően kötetlen 
beszélgetésen nyílt lehetőség arra, 
hogy megosszák egymással gondo-
lataikat a meghívott vendégek. 

Prepuk János több évtizeden 
keresztül irányította az iskola éle-
tét. Visszaemlékezésében beszélt 
azokról a kezdeti küzdelmekről is, 

amelyek ma lehetővé teszik, hogy 
egy új, modern iskolában tanul-
hassanak a gyerekek. „Ebes egy 
gyöngyszem. A gyöngyök csiszolói 
pedig az ebesi emberek, akik a ma 
ünneplő, 60 éves település elismert-
ségében nagy szerepet játszottak és 
játszanak ma is. Érezni lehet, hogy 
a humánumhoz nagyfokú együtt-
működés társul.” 

Dézsi Julianna Ebes község Dísz-
polgári címének birtokosa hozzá-
szólásában arra kérte a település 
lakóit, hogy becsüljék meg az el-
múlt 60 év eredményeit és egymás 
munkáját. Mezei László képviselő 
hozzászólásában kifejtette, „Ebes 
egy csodálatos ékszerdoboz. A jö-
vőt az itt élő gyermekek támogatása 
határozza meg. Egyik legfontosabb 
feladatunk, hogy vegyük észre a 
tehetséget és tegyünk annak kitelje-
sedéséért! Ha a múltról nincs tiszta 
képünk, nem tudunk a jelenben élni 
és a jövőt építeni.” Portörő János 
egykori településvezető a régmúlt 
idők szép emlékére hivatkozva, 
Uzonyi Pált idézve kezdte vissza-
emlékezését: „Itt minden kincs –, 
amit az itt élő emberek raktak ösz-
sze. Becsüljük meg a mai napi ren-
dezvény szellemét! Nagyon alapos, 
megható és egyben tekintélyt pa-

rancsoló volt az ünnepi műsor, amit 
ezúton is köszönök a szervezőknek. 
Ez számomra azt jelenti, hogy meg-
tisztelnek minket, törődnek velünk. 

Nagyon jól éreztem magam. Sok 
ilyen rendezvényre van szükség, hi-
szen az emberi kapcsolatok a világ 
legértékesebb kincsei. Egész délután 
azt a fajta levegőt éreztem magam 
körül, ami az embert felszabadítja. 
Jó volt nosztalgiázva visszanézni 
a képsorokat, hiszen a közös mun-
ka eredményeként született, épült 
a település.” Kérdésünkre Boros 

Ferenc egykori iskolaigazgató el-
mondta: „Vegyes érzelmekkel, de 
kíváncsiságtól hajtva jöttem el a ren-
dezvényre, hiszen már tíz éve nem 
jártam Ebesen. Mindent egybevetve 
nagyon kellemes meglepetés volt 
számomra a mai nap. Szükség van 
arra, hogy ezekről az évfordulókról 
megemlékezzünk. Azokat az embe-
reket láttam, akikkel nap, mint nap 
együtt dolgoztam, jó volt nosztalgi-
ázni. Ezúton szeretném megragadni 
az alkalmat, hogy polgármester asz-
szonynak, a képviselő-testületnek, 
valamint a falu lakóinak sok erőt, 
egészséget kívánjak a jövőre nézve 
is.”Sári Győző, a település egykori 
jegyzője egy nótacsokor előadásá-
val örvendeztette meg a vendége-
ket. Majd kérdésünkre válaszolva 
elmondta: „Jó szívvel emlékezem 
vissza az Ebesen töltött időkre. Fi-
atalemberként kerültem a település-
re, nagyon szerettem itt dolgozni. 
Jóleső érzéssel tölt el, hogy az én 
munkám is hozzájárult a falu fejlő-
déséhez. Azt gondolom, ennek a ki-
váló adottságú településnek a múltja 
mellett szép jövője is lehet. Nagyon 
szívhez szóló és megható volt a mai 
múltidézés.”

Az ünnepi vacsora alatt Jeremi-
ás Béla prímás Katona István bil-
lentyűs kíséretével szórakoztatta a 
vendégeket. A finom falatokat az 
Arany Oroszlán Zrt. Étterem mun-
katársai készítették, amelyhez a hús 
alapanyagát Kurucz Ferenc ebesi 
vállalkozó biztosította.

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik részvételükkel megtisztel-
ték a rendezvényt!

dr. Borku Csilla

„Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét!”

Ebesi Hírlap
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Kételismerőcímetismagáénak
tudhatazEbesiPolgárőrEgyesü-
let, hiszen idén ők lettek „Az év
polgárőr egyesülete”, míg „Az
év polgárőr Pedagógusa” címet 
Zelízi Mária, az egyesület titkára 
vehette át. A polgárőrség eddigi
tevékenységéről, jövőbeli tervei-
rőlbeszélgettünk.

Gratulálunk az elismerésekhez! 
Nagy megtiszteltetés, és azt gondo-
lom jóleső érzés ez az egyesületnek, 
hiszen az eddigi áldozatos munka 
nem volt hiábavaló. Egyszerre két 
címet is „bezsebelni” igazán meg-
tisztelő. Minek tulajdonítható Önök 
szerint ez a dupla siker?
Balogh László elnök: Valóban 

megtisztelő az egyesület számára, 
hogy a sokévnyi munka meghoz-
ta a gyümölcsét. Nagyon fontos, 
hogy országos szinten is elismerik 
a munkánkat, de nyilván nem ezért 
csináljuk. Jó kis csapat kovácsoló-
dott össze az egyesületben az elmúlt 
években, mindenki örömmel, oda-
adással, önzetlenül teszi a dolgát, 
talán ez lehet a siker kulcsa. Nagyon 
fontosnak tartom a megfelelő kap-
csolattartást a tagok között, ezért 
nem múlhat el úgy hónap, hogy ne 
tartanánk taggyűlést. Ezeken az al-
kalmakon megbeszéljük az elmúlt 
hónap történéseit és a következő 
időszak feladatait. Próbálunk arra 
törekedni, hogy a megbeszéléseken 
ott legyen a közterület felügyelő 
és a körzeti megbízotti csoport is 
képviseltesse magát. Így első kéz-
ből értesülünk a településen történt 
eseményekről. Az együttműködést 
nagyon fontosnak tartom, hiszen 
csak így lehet hatékony az egyesü-
let munkája. Külön büszkeséggel 
tölt el, hogy a tagok a tavalyi évben 
mintegy 2200 órát töltöttek az utcá-
kon járőri-, figyelői-és jelzőőri fel-
adatokat ellátva. Fontosnak tartjuk, 
hogy aktívan részt vállaljunk Ebes 
életében. Jó kapcsolatot ápolunk az 
önkormányzattal és intézményeivel, 
a Hajdúszoboszlói Rendőrkapi-
tánysággal, a helyi civil-és gazda-
sági szervezetekkel. Minden évben 
kétszer szemétszedést szervezünk, 
jelen vagyunk a falunapokon, az 
iskolai farsangok biztosításánál, 

de említhetném akár a falu rendez-
vényeinek forgalomszabályozását. 
Kiemelt feladatunknak tekintjük 
a kispolgárőrök képzését, szabad-
idejüknek hasznos eltöltésére szá-
mos programot szervezünk Zelízi 
Marika, az egyesületünk titkárának 
segítségével. Az elmúlt két évben 
karitatív jellegű tevékenységekből 

is kivettük a részünket. Az ebesi 
óvoda, az egyesület tagjai, vala-
mint magánszemélyek segítségével 
gyűjtést szerveztünk a testvérte-
lepülésünkön, Érmihályfalván élő 
református óvoda és iskola kis gyer-
mekeinek. Öröm látni azt, amikor 
jó helyre kerül egy téli kabát, egy 
könyv vagy egy számítógép. De 
szerveztünk már közlekedésbiz-
tonsági vetélkedőt is a határon túli 
gyerekeknek.
Zelízi Mária titkár: Nagyon 

meglepődtem, de őszinte örömmel 
fogadtam a kitüntetést. Korábban, 
mint pedagógus és közlekedési 
szakreferens segítettem az egyesü-
let munkáját. Aztán 2007-ben én is 
beléptem a polgárőrségbe. Még eb-
ben az évben az Országos Polgárőr 
Szövetség felhívásához csatlakozva 
(„Egy iskola – egy polgárőr”) meg-
alakítottuk 20 gyermek részvételé-
vel az ifjú polgárőr csoportot. Egyik 
legfontosabb célkitűzése az egye-
sületnek, hogy az ifjúságot bevonja 
a munkájába. Hiszen azon kívül, 
hogy utánpótlásról gondoskodunk, 

az ifjú tagok hasznosan tölthetik 
el a szabadidejüket. A csoport egy 
előre meghatározott munkaterv 
alapján végzi a feladatait, amelynek 
legfontosabb témakörei az ifjúsá-
got leginkább érintő kérdéskörök 
feldolgozása adják. Foglalkozunk 
például általános bűnmegelőzés-
sel, drog-prevencióval, de gyako-

roljuk a biztonságos közlekedés 
szabályait, tehát nagy hangsúlyt 
fektetünk a baleset-megelőzésre is. 
Fontos azonban megemlíteni, hogy 
a foglalkozásokat nem az iskolá-
ban megszokott módon dolgozzuk 
fel, hanem játékos vetélkedőket, 
versenyeket szervezünk kis polgár-
őreinknek. A tematikában szereplő 
témákon kívül a lehetőségeinkhez 
mérten egyéb tevékenységeket is 
végzünk. Immár hagyományosnak 
mondható, hogy minden év szep-
tem be ré ben a tanév kezdetekor Zeb-
raszolgálatot szervezünk a körzeti 
megbízottakkal karöltve a gyerekek 
biztonságos közlekedése érdekében. 
Az idei évben talán az eddigiekhez 
mérve a leggördülékenyebben va-
lósult meg a szolgálat. Mindenki 
örömmel jött, és segítette társát a 
gyalogos átkelőhelyeknél. Ezúton 
is köszönöm a munkáját Andirkó 
József 8.b, Mihók Bence 8.b, Bana 
Norbert 8.b, Tőzsér Károly 8.b, 
Villás Krisztián 7.b, Villás Levente 
7.b, Varga Dániel 7.b, Zsákai Martin 
7.b, Juhász Patrik 7.a osztályos kis-

polgárőröknek. Mindezek mellett 
kerékpártúrát szervezünk a Kráter-
tóhoz, részt veszünk a mobilitási hét 
programjain, de lőelméleti és gya-
korlati foglalkozások is színesítik a 
repertoárt. Külön öröm számunkra, 
hogy remek kapcsolatot ápolunk a 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitány-
sággal. A Szuperbringa akció kere-
tében közlekedésbiztonsági napon 
vehetnek részt a gyerekek, a játékos 
feladatokon kívül mindenki elhoz-
hatja a „járgányát”, a szakemberek 
megvizsgálják annak felszereltsé-
gét és hasznos tanácsokkal látják 
el a lurkókat. Ezek mellett a drog-
és bűnmegelőzéssel kapcsolatos 
előadásokkal segítik munkánkat a 
rendőrök, amit ezúton is szeretnénk 
megköszönni. Természetesen a már 
hagyományosnak mondható felada-
tok mellett mindig próbáljuk színe-
síteni a tevékenységünket. Voltunk a 
védőnők által tartott egészségügyi-
elsősegélynyújtási foglalkozáson 
az Egészségházban, ellátogattunk a 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitány-
ságra, a debreceni Kossuth lakta-
nyába és a Tűzoltóságra, önvédelmi 
foglakozást szerveztünk Kaszás 
Lajos karate edző vezetésével, va-
lamint a Zsongvölgyi Hagyomány-
őrző Haditorna Egylet segítségével 
a középkor világába is bepillantást 
nyerhettünk. Azt gondolom, a szí-
nes programok elősegítik azt, hogy 
a gyerekek szívesen, büszkén el-
mondhassák: kispolgárőrnek lenni 
jó! Mi ezen dolgozunk.

Elnök Úr! Az Ön egyénisége, fá-
radhatatlan munkabírása nyilván 
közrejátszik abban, hogy ilyen jó 
kis csapat segíti a feladatok magas 
színvonalú ellátásában. Gondolom, 
most sincs tervek híján. Mit tudha-
tunk ezekről?
BaloghLászló elnök: A felada-

tainkat ugyanolyan magas színvo-
nalon fogjuk ellátni, mint ahogyan 
eddig is. Figyeljük folyamatosan a 
pályázat adta lehetőségeket és ki-
használjuk azokat. Minden erőnkkel 
azon vagyunk, hogy az ebesiek akár 
a mi segítségünkkel is elégedettek 
legyenek, biztonságban érezzék 
magukat és a javaikat. 

dr. Borku Csilla

A siker kulcsa: az önzetlenség

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a Fecskeházban kettő gar-
zonlakás megüresedett. Az ön-
kormányzat vonatkozó rendelete 
alapján a megüresedett lakás pá-
lyázat alapján adható újra bérbe.

A pályázat benyújtásának fel-
tételei:

1.  35 év alatti életkor, 
2.  a pályázóknak nincs önálló in-

gatlantulajdonuk,
3.  házastársi vagy élettársi kap-

csolatban élnek, 
4.  kereső tevékenységet végez-

nek, vagy valamely felsőfokú 

oktatási intézmény nappali ta-
gozatos hallgatói.

5.  További feltétel elő ta ka ré kos-
sági szerződés kötése, kivéve, 
ha a leendő bérlő felsőfokú 
oktatási intézmény nappali ta-
gozatos hallgatója.

A garzonházban a bérleti idő egy 
bérlő esetében maximum 5 év le-
het, 5 év után a garzonházat el kell 
hagyni.

Házastársak, élettársak pályáza-

tot együttesen nyújthatnak be, és 
nyertes pályázat esetén a lakás bér-
lőtársi jogviszonyban kerül részükre 
bérbeadásra.

A Képviselő-testület a szerző-
dés megkötésekor a megállapított 
havi lakbér ötszörösének megfelelő 
óvadék fizetését köti ki a lakás ren-
deltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban történő visszaadásának 
biztosítékául.

A garzonlakás bérlőjének sze-
mélyéről – az Egészségügyi- és 

Szociális Bizottság javaslatának 
figyelembevételével – a Képviselő-
testület dönt.

Az elbírálás szempontjai között 
a Képviselő-testület figyelembe ve-
szi a helyben lakást, a családtagok 
létszámát, a kiskorú gyermekek 
számát és a pályázó, illetve a vele 
egy háztartásban élő együtt költöző 
családtagjainak jövedelmét.

A pályázat benyújtásának ide-
je:2012.december14(péntek).

A pályázatot postai úton, vagy 
személyesen kell benyújtani a 
Polgármesteri Hivatalhoz (Ebes,
Széchenyitér1.szám)

Pályázati felhívás fecskeházi lakásra

Ebesi Hírlap Ebesi Hírlap
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Ebesen október 20. és november 22. közötti időszakban 8 bűncselekmény 
történt, 1 súlyos testi sértés kísérlete, 1 garázdaság, 4 lopás, 1 csalás és 1 
kifosztás, melyek az alábbiak voltak:
1.  2012. 10. 22-én egy helyi lakos a www.gebrauchtwagen.de német hasz-

nált gépkocsi értékesítő internetes honlapon keresztül egy személygép-
kocsit vásárolt, melynek vételárát banki átutalással kifizette a cég részé-
re, de a gépkocsit a mai napig a részére nem szállították le. 

2.  2012.10.25-én10:00órakörüli időben egy helyi lakos a Déli utca 
egyik lakásában az élettársa gyermekét több alkalommal megütötte, aki 
a bántalmazások következtében nyolc napon belül gyógyuló könnyű sé-
rülést szenvedett.

3.  2012. 10. 30-án 16:47 és 17:00közötti időben ismeretlen személy a 
Debrecen-Ebesközöttközlekedőautóbuszonegy helyi lakos zsebé-
ből eltulajdonította a pénztárcáját a benne lévő iratokkal és készpénzzel 
együtt.

4.  2012. 11. 05-én 20 óra 45 perckor egy testvérpár a Széchenyi téren lévő 
Emese sörözőben, ittas állapotban összeverekedtek. 

5.  2012.11.06-án18:00óraés2012.11.07-én06:00óraközöttiidőben
ismeretlen személy az Arany János utca egyik lakóházának udvarára 
bement és onnan egy fehér színű műanyag hordót tulajdonított el. 

6.  2012.11.11-én19:45és19:50óraközöttiidőben ismeretlen személy 
a Tóth Árpád utca egyik lakásának udvaráról eltulajdonított egy kék 
színűCsepelkerékpárt. 

7.  2012. 11. 08-ra virradóan ismeretlen személyek bementek az Ebes, Ta-
nya 92. szám alatti volt TSZ területére és az ott tárolt három tehergépko-
csiból a tanksapkákat lefeszítve több száz liter gázolajat tulajdonítottak 
el.

8.  2012.11.19-én18:00órakor két ismeretlen (roma férfi) személy a Haj-
dúszoboszló-Ebesközöttközlekedő vonaton egy idős debreceni lakos 
kezében lévő táskáját és ruházatát átkutatta, majd a pénztárcáját, benne 
az irataival, T-Mobile aranykártyával és készpénzével együtt eltulajdoní-
totta. Az idős sértett iratait egy eddig ismeretlen hölgy az Ebesi Vasútál-
lomáson aznap leadta a forgalmistának, akit kérünk, hogy jelentkezzen a 
rendőrségen és segítse az ismeretlen elkövetők felkutatását!

Kérem a lakosságot, hogy segítse a rendőrség munkáját, s amennyiben a 
fenti eseményekkel kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, ér-
tesítse a rendőrséget vagy a település körzeti megbízottjait, avagy polgár-
őreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentő adatait zártan kezeljük:
Vass Lajos r. tzls.  körzeti megbízott +36-30/382-6584
VassSzabolcsr.tőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6581
SzántóErikr.tőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6575
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott még nincs
Sági József r. tőrm. körzeti megbízott még nincs
HajdúszoboszlóiRendőrkapitányságÜgyelete 06 52/558-510 vagy 107, 
illetve 112 ingyenesen hívható kapcsolási számok
EbesiPolgárőrEgyesület  +36-30/621-6976

A körzeti megbízottak fogadóórát április 1-től minden csütörtökön 
16:00és18:00óraközötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, 
Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.

Dr. Gali Sándor  
r. alezredes kapitányságvezető

Csodálatos őszi napsütés és ragyogó 
gyermek-szempárok fogadtak min-
ket október 26-án Érmihályfalván. 
Immár visszatérő ismerősként kö-
szöntötték az Aranykapu Református 
Napközi és Bernáth József Reformá-
tus Iskola kis diákjai Balogh Lászlót, 
az Ebesi Polgárőr Egyesület elnökét 
és Sós Barnabás alpolgármestert. 
Az egyesület most sem érkezett üres 
kézzel, hiszen az utánfutó és az autó 
is megtelt az ebesi Benedek Elek 
Óvoda, a református egyház és a 
Községi Könyvtár által összegyűjtött 
adományokkal. Az igazi meglepetés 
mégis a játékos ügyességi vetélkedő 
és sorverseny volt. Négy osztály mér-
hette össze ügyességét a különböző 
vicces feladatokban. A legnagyobb 
elismerés az volt számunkra, amikor 
megkérdezték a gyerekek: „Ugye 
jöttök máskor is?”. Természetesen! 
Lehet erre nemet mondani?!

Köszönőlevél Érmihályfalváról 
az ebesi óvoda vezetőjének, Czeglé-
diné Herczeg Ildikónak.

Kedves Ildikó!
Megkaptuk az adományokat, ame-

lyeket gyűjtöttetek számunkra! Kö-
szönjük szépen, hogy ebben az évben 
is gondoltatok ránk! Köszönjük a fá-
radozásotokat, a nagylelkűségeteket 
és az emberi hozzáállásotokat ehhez 
az ügyhöz. Ígérjük, hogy a csomagok 
idén is a megfelelő helyekre fognak 
jutni, ismét örömet okozva sok csa-
ládban!

Isten áldását kérjük életetekre, 
munkátokra, családjaitokra!

Üdvözlettel: az érmihályfalvi 
Aranykapu Református Napközi és 
a Bernáth József Református Iskola 
nevében Molnár Lilla, tanítónő 

dr. Borku Csilla

Adomány Érmihályfalvára

Hirdetmény
Ebes Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete és az Egészség-
ügyi- és Szociális Bizottsága értesíti 
a lakosságot, hogy az ebesi lakcím-
mel rendelkező 57. év feletti nők és 
60. év feletti férfiak részére pénzbeli 
támogatást nyújt.

–  nőtlen, hajadon, elvált, özvegy 
családi állapotúak részére 
1.500 Ft/fő

–  házas családi állapotúak részé-
re 1.000 Ft/fő 

A támogatás kifizetésére 2012. 
december 3-tól – december 21-ig 
kerül sor a Polgármesteri Hivatal 
pénztárában ügyfél fogadási időben:

–  Hétfő 8-12 óráig
–  Szerda 8-12 óráig és 13-17,30 

óráig
–  Csütörtök 13-16 óráig
–  Péntek 8-11 óráig
A pénz felvételéhez a személy-

azonosító igazolvány és a lakcím-
kártya bemutatása szükséges. A 
támogatás személyesen, vagy meg-
hatalmazássalvehetőfel.

Minden kedves nyugdíjasunknak 
kívánunk boldog, békés karácsonyt 
és örömökben  gazdag új esztendőt!

Ebes Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete és Egészség-
ügyi- és Szociális Bizottsága

Tájékoztatás Falugyűlésről
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az önkormányzat 

2012.december14-én(pénteken)17.00órátólfalugyűléstszervez.
A rendezvényen több aktuális témában szeretnénk tájékoztatni a lakossá-

got és kikérni az ezekkel kapcsolatos véleményeket, javaslatokat. 
Atervezettnapirendakövetkező:
1.  Az önkormányzati rendszer és működés jövő évi változásai az új jog-

szabályok tükrében. 
2.  Az önkormányzat gazdálkodása és a jövő évi finanszírozás átalakulása 

a 2013. évi költségvetési törvény alapján.
3.  A 2013 évre vonatkozó fejlesztési tervek megvitatása
4.  Egyebek
AFalugyűléshelyszíne: Művelődési Ház.
A rendezvényre ezúton tisztelettel meghívunk minden érdeklődő ebesi 

lakost.
Szabóné Karsai Mária polgármester

Kék hírek

November 3-án, az Ebesi Polgárőr Egyesület szervezésében idén már 3. al-
kalommal gyűjtöttük a faluban és a határban a szemetet. Ennek keretében az 
általános iskolás gyermekek és pedagógusok, valamint az óvoda dolgozói 
és a gyermekek szülei voltak a legszorgalmasabbak. A rendszeres szemét-
szedési akcióknak köszönhetően nem lett kevesebb a felelőtlenül szemete-
lő. A szemét mennyisége viszont látványosan kisebb, így a civil szervezetek 
képviselői és néhány ebesi lakos 1 óra alatt végeztek a munkával. Az Ebesi 
Polgárőr Egyesület 4 éve felvállalt környezetvédelmi tevékenységéért a 
Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség 100.000 Ft támogatásban része-
sítette az egyesületet, melyet a környezetvédelemmel és hulladékgyűjtéssel 
összefüggő feladatokra, működési költségeinek fedezetére használhatja fel. 

Sós Barnabás, Balogh László (Ebesi Polgárőr Egyesület)

Te szedd...
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A Szülői Munkaközösség és az 
Ebesi Gyermekekért Alapítvány 
segítségével az Arany Oroszlán 
étteremben november 17-én meg-
rendezésre került az idei jótékony-
sági bál.

Egy-két héttel a rendezvény 
előtt a szülők és a pedagógusok 
már gyűjteni kezdték a tombola 
felajánlásokat, melyek igen szép 
számmal gyűltek össze. A szülők-
nek lehetőségük volt támogatóje-
gyek vásárlásával is hozzájárulni 
célunk megvalósításához ahhoz, 
hogy a tankonyha elkészüljön. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani segítségükért! Már csak 
azért is, mert nagyon sok ügyes 
kezű anyuka készített finomabb-
nál finomabb süteményeket. Ha 
ezt a sütőtudományt otthon és az 
iskolában is át tudjuk adni gyer-
mekeinknek, a következő gene-
rációnak rendezett bálokon sem 
fognak desszert nélkül maradni a 
szórakozni vágyó vendégek.

Viszont az a 101 vendég, aki 
most vett részt a rendezvényen, 
betekintést nyerhetett az iskolása-
ink életébe is. Tehetséges diákja-
ink részvételével igen szórakozta-
tó műsort tudtunk összeállítani.

A csengettyűsök kellemes han-
gulatot teremtettek már a kezdés-
nél. Az akrobatikus rock & roll 
ügyes „kengurui” pörgős műsor-
számai között Kanyó Kata me-
sélte el nekünk, hogy gondolko-
dik egy diák az iskolában. Zárás- 
ként Kovács Maximillián zongo-
rázott.

A műsort egy kiadós és igen 
ízletes vacsora követte, ami után 
kellemes zenével – melyet Zsupos 
Zsoltnak köszönhetünk – elkez-
dődhetett a mulatás. 

Közben kiderült, hogy a mi is-
kolánkban nem csak a gyerekek 
tehetségesek, hanem a pedagógu-
saink is! Egy igazi esküvőt lát-
hattunk tőlük vőféllyel, Szerelem 
Vendellel, násznéppel és fergete-

ges tánccal megfűszerezve. Lát-
hattuk, hogy tanáraik szórakoztat-
ni is szeretnek!

A tombolasorsolás után lehe-
tőségük volt a szülőknek is be-
mutatni, hogy a jelmezbe öltözés 
nem csak a gyerekek kiváltsága. 
Kiderült az is, hogy mi is szere-
tünk néha mások lenni. A Mas-
kara jelmezkölcsönző jóvoltából 
megtudhattuk, hogy milyen lehet 
Pillangónak, Erdő hercegnőjének, 
Charlie Chaplinnek, egy 20-as 
évekbeli női ideálnak, virágárus 
lánynak, hippinek vagy szultánnak 
és a feleségének lenni. 

Egy ilyen rendezvényen szá-
munkra mindig kiderül, hogy 
milyen jó dolog, ha egy közös 
cél érdekében jól tudjuk érezni 
magunkat, tudunk együtt szóra-
kozni, kitörni egy kicsit a minden-
napokból és ezzel segítve, hogy a 
gyerekeink az iskolában is többet 
tudjanak szórakozva tanulni.  Eh-
hez most 260.000 Ft-tal tudunk 
hozzájárulni. 

Reméljük, jövőre új céllal, új 
lendülettel és a megszokott jó-

kedvvel tovább segíthetjük isko-
lánkat!

Támogatásaikat köszönjük az 
osztályoknak, pedagógusoknak, 
szülőknek, valamint: 

az Ebesi KKSE-nek, a Maska-
ra jelmezkölcsönzőnek, az OTP 
Bank Nyrt-nek, a Curver Kft-nek, 
a Kerekes Kft-nek, a Rezes kerté-
szetnek, a Csokonai Színháznak, 
a Debreceni Jégcsarnoknak, a 
Debreceni Lövészsulinak – Pető 
Lászlónak, a Vojtina Bábszínház-
nak, a CGB Ebesnek, a Factum 
Sportnak, a Családi Kajatanyának 
– Molnár Lászlónak és családjá-
nak, az Arany Oroszlán Zrt-nek, 
a Debreceni Állat-és Növénypark-
nak, az Ebesi Gyermekekért Ala-
pítványnak, Pacsmag Lászlónak, 
Hajdú István Attilának, az Ebesi 
zöldségesnek, a ZOODOOM-nak, 
Borsos Józsefnek és családjának.

A rendezvényen készült fényké-
peket megnézhetik a www.egya.
prst.hu honlapon.

Ráczné Dajka Edit
Szülői Munkaközösség; Ebesi 

Gyermekekért Alapítvány
Ebes község falumegújítási-

és fejlesztési jogcímen mintegy 
44,5 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatást nyert. A projekt 
egyik eleme az 53 millió 214 ezer 
forint összberuházású új piac-
csarnok felépítése volt, melynek 
ünnepélyes átadójára 2012. nov-
ember 3-án került sor. Az ünnep-
ségen jelen volt Márton Attila 
országgyűlési képviselő és Bodó 
Sándor a megyei közgyűlés elnö-
ke. Beszédükben mindketten ki-
emelték, minden igyekezetükkel 
azon lesznek, hogy a magyar por-
téka újra visszaszerezze megbe-
csültségét, hiszen minőségi áruk 
szerezhetők be az őstermelőktől, 
a magyar árut előállító vállal-
kozóktól. A piaccsarnok újabb 
állomása a községben a szolgál-
tatások bővítésének, lehetőséget 
nyújt a helyi kisvállalkozóknak 
és őstermelőknek – hangsúlyoz-

ta Szabóné Karsai Mária polgár-
mester. Ünnepi beszédében ki-
fejtette: „A piac az árukkal való 
kereskedésen túl a közösségi élet 
fontos színhelye is. A piacra járás 

egy ősi, közkedvelt életforma, 
egyfajta hasznos és egyben kelle-
mes időtöltés. Bevásárlás közben 
beszélgetünk, régi ismerősökkel 
találkozunk, új ismeretségekre te-

hetünk szert. A közvetlen emberi 
kapcsolatok révén a társadalmi 
élet egyik fontos színtere a piac. 
Kívánom, hogy mi ebesiek lak-
juk be ezt az új piacot, töltsük fel 
tiszta, egészséges helyi áruval, és 
vásárlás közben kovácsoljuk ösz-
sze még egységesebbé a mi kis 
közösségünket!” A piacon lévő öt 
üzlethelyiségből háromra már ta-
láltak bérlőt. Az üzletek mellett a 
kor igényeit figyelembe véve töb-
bek között piacfelügyelői irodát, 
női-férfi és mozgáskorlátozott 
mellékhelyiséget, fedett elárusító 
helyet, valamint 17 parkolót ala-
kítottak ki.

A támogatás fennmaradó ré-
széből, mint ahogyan arról már 
korábban is beszámoltunk, a tele-
pülés központjában lévő légveze-
tékek földbe helyezését valósítják 
meg a közeljövőben.

dr. Borku Csilla

Jótékonysági iskola bál 

Új piaccsarnok Ebesen
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Jó hangulatú nyílt óra

Az Ebesi Művelődési ház Ebey néptánc csoportjának jó hangulatban, 
játékos formában tartott nyílt óráján készültek felvételeink. A csoport 
tagjai heti rendszerességgel találkozva tanulják a néptánc lépéseit az 
általános iskola tánctermében. Jelenleg is több fellépésre készülnek, 

legközelebb az iskolai gálán és a debreceni Vasutas Egyetértés Műve-
lődési Központ néptáncos gálaműsorában fognak szerepelni. 

Kissné Vass Rozália

Szépkorú köszöntése

Daku Józsefné (Varga Erzsébet) 2012. október 29-én töltötte be 90. 
életévét. E jeles napon Szabóné Karsai Mária településünk polgármes-
tere köszöntötte Őt.

Erzsike néni szerető családja gondozásában éli idős napjait. Ezúton 
is kívánunk neki békés, szép éveket!

SZILVESZTER  
AZ ARANY OROSZLÁN 

ÉTTEREMBEN
ajtónyitás 19 órakor

Servus pálinka, étvágyfalatok

Vacsora 
Piros lencseleves füstölt sajttal és snidlinggel

Hortobágyi palacsinta
Pulykamell szelet szezámos bundában, aszalt paradicsomos 

jázminrizzsel, madársalátával
Gesztenyepüré 

Páronként egy üveg pezsgő
tombola sorsolás

Éjfél utáni Svédasztal 
Korhely leves

Roppanós virsli mustárral, tormával
Debreceni töltött káposzta házi tejföllel

Mulatós Zene: Sándor Zsolt

Belépőjegy: 7.000 Ft/fő
Jegyek az étteremben 

vásárolhatók

Érdeklődni: 
Arany Oroszlán étterem  

Ebes, Széchenyi tér 2. 
52/366-129     20/662-9040
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A Nagyhegyes és Balmazújváros 
között épülő kerékpárút nyomvona-
la Nagyhegyes területén egy ismert 
lelőhelyet érint, ezért a beruházó 
köteles volt megelőző feltárást 
végeztetni a területileg illetékes 
múzeummal. A feltárást – mivel 
az ebesi múzeum gyűjtőterületére 
esik – a debreceni Déri Múzeum 
és az ebesi Széchényi Ferenc Táj-
múzeum munkatársai közösen vé-
gezték el. Az ásatást Hága Tamara, 
a debreceni Déri Múzeum régésze 
vezette, részt vett továbbá Szilágyi 
Krisztián régész, C. Kiss Ilona fo-
tós és Szilágyi Máté geodéta a Déri 
Múzeumból, a Széchényi Ferenc 
Tájmúzeumot pedig jómagam kép-
viseltem.

A felszín első 40 és utolsó 50 
métere régészetileg érdektelen volt; 
a közbülső 200 méteren előkerült 
jelenségekből egy római császár-
kori barbár település részletét is-
merhettük meg (Kr. u. 200-300-as 
évek). A feltárt objektumok döntő 
többsége gödör, melyek általában 
méhkas-szerűen lefelé kibővültek. 
Ezek jórészt tároló gödrök lehettek 
elsődlegesen, némelyiknek az alját 
és oldalát végig kiégették a köny-
nyebb tisztán tartás végett. Több 
gödör szolgált szabad tűzhelyként, 

némelyikben több alkalommal is 
tüzet raktak (betöltésében több ré-
tegben nagy felületű égésnyomot 
figyeltünk meg). Voltak egészen 
nagy és mély, 4-5 m átmérőjű és 2 
m mély gödrök is, ezek agyagnye-
rő gödrök lehettek, melyekből a 
házakhoz, kemencékhez szükséges 
tapasztásnak való agyagot bányász-
ták ki.

Az ásatás során előkerült egy 
kút, amelyet kb. 2,5 m mélységig 
bontottunk, de ez nem a kút teljes 
mélysége. Betöltéséből jelentős 
mennyiségű kemenceplatni- és 
tapasztás töredék került elő, amit 
a kút elszennyeződése után a kör-

nyező házak és kemencék építése, 
takarítása során dobálhattak bele. 

Épület csupán egy került elő, 
ez is csak részben: a nyugati szel-
vényfalnál tártuk fel a félig földbe 
mélyített lakóházat és egy szele-
mentartó oszlophelyét. Az épület 
gödre sekély volt, kb. 20 cm a nye-
sett felszíntől, ami azt jelenti, hogy 
a római császárkorban a járószint 

sokkal magasabban lehetett, leg-
alább 30 cm-rel. 

Az objektumokból napvilágra ke-
rült leletek zömét a kerámia teszi ki. 
A római császárkori szarmatákra jel-
lemző téglavörös és világosszürke, 
vékony falú, jellegzetesen besimí-
tott díszítésű tálak, hombárok, füles 
korsók és kézzel formált, vö rö ses-
szürkére égett fazekak kerültek elő. 
A leletek másik nagyobb csoportját 
az állatcsontok jelentették. Az egyik 
gödörben sikerült feltárnunk egy 
marha csontvázának egy részét, a 
bordákat és csigolyákat (a lábak 
nem kerültek elő, a fej pedig való-
színűleg a szelvényfal alá nyúlt). 

A leletek és a dokumentáció el-
sődleges feldolgozásra a Déri Mú-
zeum Régészeti Bázisára került, a 
teljes dokumentálás után a területet 
átadtuk és megkezdődhet a kerék-
párút építése.

János Judit
régész, történész

Széchényi Ferenc Tájmúzeum

A Széchényi Ferenc Tájmúzeum szeretettel hív és vár minden 
kedves érdeklődőt 2012. december 7-én, pénteken 16,30 órakor 

kezdődő
„Ebes 60 éve képekben, 1952–2012” 

című filmvetítéssel egybekötött beszélgetésre, 
ahol egykori fotók, dokumentumok segítségével idézhetjük fel 

közösen a község történetét.
Helyszín: Széchényi Ferenc Tájmúzeum 4211 Ebes Ady Endre u. 6-8.
Bővebb információ: a 06-52-366-136 vagy a 06-20-404-8044-es 
telefonszámokon Eignerné Bartusz Andreánál vagy János Juditnál 
kérhető.

Nagyhegyes 23 – Temető régészeti lelőhely megelőző feltárása
2012. 10. 25–11. 14.

„Betlehemi falucskában,
Karácsonykor éjfél tájban,

A fiú Isten ember lett,
Mind kisgyermek született”
/Csantavéri angyali vigasság/

2012. december 15-én, szombaton a Művelődési 
házban

Program:
Karácsonyváró gyermekműsor, Betlehemes műsor, 

táncház

Karácsonyi kézműves játszóház:
korongozás, fafaragás, mézeskalács díszítés, gyöngyfűzés 

Betlehemi jászolkészítő verseny eredményhirdetése

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

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

A rendezvény ideje alatt 9 órától 15 óráig 
grillázs és mézeskalács készítő, foltvarró, tűzzománcos,  

fonottáru- gyertyás, foltvarró, fafaragó mesterek 
munkáiból, valamint virág-játék-ajándék készítők 

és az iskola és óvoda ajándéktárgyaiból összeállított 
karácsonyi vásárral várjuk látogatóinkat a 

Művelődési ház épületében 

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

személyesen a Művelődési házban és a Községi 
Könyvtárban kapható.

A Fény születése…
Adventi program kicsiknek 

és nagyoknak

T ákolda
Kedves gyerekek!
Az ebesi Gyermekjóléti Szolgáltató új programsorozatot indított 
Tákolda néven, mely keretében egy-egy alkalomhoz, időszakhoz 
közeledően dekorációs termékeket, ablakdíszeket, ajándéktárgyakat 
készítünk majd olyan alapanyagokból, melyeket a körülöttünk lévő 
virágokból, magvakból és egyéb termésekből gyűjtöttünk össze.
A Tákolda második alkalma 2012. december 1-jén.

„T éli T ákolda”
elnevezéssel kerül megrendezésre, melyre – a szüleitekkel együtt 
– szeretettel várunk benneteket.
A „Téli Tákolda” alkalmával karácsonyi dekorációs termékeket 
készítünk, melyekhez az alapanyagokat biztosítjuk a számotokra.
S hogy a téli tákolgatásunk kellemes hangulatban teljen, 
bíbelődésünk alatt karácsonyi dalokat hallgatunk, s forró csokit 
kortyolgatunk.

A „Téli Tákolda” helye:  Gyermekjóléti Szolgáltató,  
Ebes, Rákóczi u. 13.

Időpontja: 2012. december 1. (szombat), 14.30.

Szeretettel várunk Benneteket!
Gyermekjóléti Szolgáltató, Ebes, Rákóczi u. 13.

Tel.: 52/788-495
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