
A tArtAlomból... Ebes sikerre van ítélve

„Csináljunk bohóciskolát!”
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Korszerű eszközöket adtak át 
a védőnőknek – 5. oldal

Civil Kerekasztal Fórum 
4. oldal

Jó így együtt lenni
7. oldal

Mezei László képviselő a Mezőgazdasági-, 
Környezetvédelmi-, Turisztikai-, Oktatási- és 
Sport Bizottság elnökeként segíti a képviselő- 
testület munkáját. Képviselő úrnak a 2010. 
évi önkormányzati választásokon immár har-
madszor szavaztak bizalmat a település lakói. 
A múltról, jelenről jövőről beszélgettünk.

1998 óta tevékenykedik a közéletben képviselő 
úr. Gondolom mérleget vont az eddig eltelt 14 év 
munkájáról, tapasztalatairól. Hogyan élte meg a 
választások utáni időszakot, a változásokat?

Mezei László: Minden választás után felteszem 
magamnak a kérdést: voltak-e olyan dolgok, ami-
ket megtehettünk volna, de nem tettünk meg, illet-
ve voltak-e olyanok, amiket megtettünk, de nem 
kellett volna? Visszatekintve azt kell mondjam, 
mindkettőre volt példa. Minden vezetőnek köte-
lessége elismerni elődei munkáját, hiszen egy te-
lepülés felemelése csak együtt és csak az egymást 
követő nemzedékek összefogásával lehetséges, 
nem lehet választási ciklusokra bontani. Mi, akik 
Ebesen élünk, a település boldogulásáért cselek-
szünk saját hitünk és legjobb tudásunk szerint. 
Több az, ami összeköt minket, mint az, ami elvá-
laszt, ezt soha nem szabad figyelmen kívül hagyni. 
Köszönet jár elődeinknek az áldozatos munkáért, 
hogy a szorgalmuk eredményeként a szántóföldek 
helyén mára egy virágzó település működik.

Többször fogalmazott úgy képviselő úr, hogy 
„Ebes sikerre van ítélve”. Valóban, ha visszatekin-
tünk az elmúlt hatvan évre, szinte a semmiből egy 
virágzó kis település nőtt ki. Mit gondol, minek kö-
szönhető ez a fejlődés, ahogy Ön fogalmaz, siker?

Mezei László: Árva Endre bácsi, a volt TSZ 
elnök úgy fogalmazott 1964-ben: „aki Ebesen 
nem felejt el vetni, az biztos, hogy aratni fog”, ez 
mindannyiónknak nagyon fontos üzenet. Szüleink 
a falu fejlesztését, építését a pillanatnyi, egyéni si-
kerek háttérbe szorításával, a jövő generáció érde-
kében tették. Nekünk az a feladatunk, hogy ezt az 
értékrendet követve folytassuk az általuk elkezdett 
feladatokat. Azt senki nem vitatja, hogy egy tele-
pülés legfőbb értékét a természeti kincsei adják. 
Gondolok itt a természetes vizekre, a szántóföl-
dek humusz tartalmára, az éghajlati viszonyokra 

és a Föld „méhében” rejlő gázra, gyógyvízre. Úgy 
is fogalmazhatok, hogy Ebes területe alatt egy 
kincsesbánya található. Mindezek mellett a tele-
pülés földrajzi fekvése, logisztikai adottságai is 
kiválóak. Gondoljunk csak a vasúti, országúti és 
légi közlekedésre, valamint a két turisztikailag is 
jelentős nagyváros, Debrecen és Hajdúszoboszló 
közelségére. Ezeken felül nem szabad elfeled-
keznünk az itt élő emberek értelmi, érzelmi, lelki 
adottságairól sem. Mindezeket figyelembe véve 
egy nagyon fontos kérdés vetődik fel: a település 
demokratikusan megválasztott vezetése ezt a fel-
becsülhetetlen értéket a közjó javára tudja-e for-
dítani? Úgy gondolom, jó szívvel kijelenthetjük, 
hogy igen. Az itt élők érdekeit szem előtt tartva 
cselekszünk, és alakítjuk a település mindennap-
jait, természetesen a köz szolgálata az elsődleges 
szempontunk. 

A szinte teljesen újonnan megválasztott képvi-
selőkből álló testületnek nem volt könnyű dolga 
választásokat követően. Ön tapasztalt képviselő-
ként milyen segítséget tudott nyújtani a jelenlegi 
testületnek?

Mezei László: Valóban nem volt könnyű dol-
gunk 2010. októberében. Egy képviselőnek min-
dig az a legfontosabb, hogy a településen élők elé-
gedettek legyenek, és természetesen a fejlesztések 
se maradjanak el. Nyitott szemmel, füllel kell jár-
nunk, és a problémákat mindig a helyükön kezelve 
kell megoldanunk, az önös érdekek kizárásával. 
Mivel ide, Ebesre születtem, a legtermészetesebb 
dolog, hogy a településen élőket segítsem. Az el-
múlt ciklusok tapasztalatait átadva, a kialakult 
kapcsolataimon keresztül a település szolgálatát 
tartom a legfontosabb dolognak, és erre biztatom 
jelenlegi képviselő társaimat is. Az ember alapvető 
képessége kell, hogy legyen a jó és a rossz meg-
különböztetése. Mire is gondolok itt? Csak egy 
példát hadd mondjak! A civil szervezetek eseté-
ben, például nem arra kell gondolnia egy település 
vezetőségének, hogy az bármilyen tekintetben árt-
hat az önkormányzatnak, hanem a lehetőséget kell 
felfedezni bennük. Hiszen együtt munkálkodva 
sokkal komolyabb dolgokra válhatunk alkalmassá. 
Véleményem szerint ez a legfontosabb lépés abba 
az irányba, hogy egy falu lakossága közösséggé 
kovácsolódjon össze, azaz ne csak egymás mellett 
élő emberek halmazából álljon! Azt gondolom, az 
elmúlt húsz évet tekintve, hogy különböző vallási, 
társadalmi kultúrát hoztak magukkal a településre 
azok, akik Ebest választották új otthonuknak és 
természetesen ez hatott az ebesiekre is. Nagy és 
nemes feladatunk az, hogy az egyéni és társadal-
mi sokszínűséget harmonikus egységgé formál-
juk. A jelenlegi vezetés mindent megtesz annak 
érdekében, hogy ne csupán lakosok halmaza, ha-
nem valódi közösség legyen Ebes. Ebben nagyon 
nagy jelentőséget tulajdonítok a civil szervezetek 
közvetítő szerepének, hiszen összekovácsolja az 
egyéneket, egyfajta párbeszédet valósít meg az 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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2012. december 19-én a Be-
nedek Elek Óvodában tartotta 
soron következő ülését Ebes 
Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete. Az évzá-
ró utolsó ülésen többek között 
tárgyaltak a település média-
fejlesztési lehetőségeiről, dön-
töttek a szemétszállítás térítési 
díjtételeiről, valamint elfogad-
ták testület 2013. évi első féléves 
munkatervét. 

Letette az esküt az újonnan 
megválasztott külső pénzügyi 

bizottsági tag
Szabóné Karsai Mária pol-

gármester asszony arról adott 
tájékoztatást, hogy a Pénzügyi 
Bizottság tevékenységét ezentúl 
Szántóné Kurucz Julianna segí-
ti, aki könyvelőként, közgazdász 
végzettséggel, pénzügyi ismere-
tek birtokában kezdi meg mun-
káját a bizottságban. A képvise-

lő-testület egyhangúlag megsza-
vazta az új tag kinevezését, aki a 
döntést követően tette le az esküt.

Tárgyalt a testület az 
önkormányzat médiafejlesztési 

lehetőségeiről
A testület korábbi ülésén dön-

tött arról, hogy megbízza az Ebes 
Kulturális Közhasznú Nonprofit 
Kft-t, hogy készítsen tanulmányt 
az önkormányzat médiafejleszté-

si lehetőségéről. Kissné Vass Ro-
zália ügyvezető arról tájékoztatta 
a testületet, hogy az Ebesi Hírlap 
átalakítása még 2012. év elején 
elkezdődött. Az újság mellett a 
másik fontos információs csator-
na a települési weblap, amelyet 
célszerű lenne a mai kor igényeit 
figyelembe véve korszerűsíteni, 
illetve az aktuális információkat 
mielőbb szerepeltetni a felüle-
ten. A kommunikáció harmadik 

önkormányzat és az állam irányába. Különösen nagy szüksége van 
a civil társadalmi összefogásra az önkormányzatunknak. A település 
céljainak megvalósításában és a kínálkozó lehetőségek kiaknázásá-
ban is elengedhetetlen e szervezetek működése, hiszen gazdagítják, 
színesítik Ebes életét. Emiatt törekszünk arra, hogy építő jellegű, 
jövőbe mutató párbeszédet alakítsunk ki az önkormányzat, a civil 
szervezetek és a lakosság között. Ezt a célt szolgálja például a két 
éve megrendezésre kerülő Civil Kerekasztal Fórum. Azt gondolom, 
a településen tevékenykedő szervezetekről elmondhatjuk, hogy si-
keresen prezentálják településünket a különböző szintű és rangú or-
szágos, regionális, megyei eseményeken, legyen szó akár sportról 
vagy kulturális rendezvényről. Ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy 
támogassuk a civilek munkáját. 

Az elmúlt időszak kormányzati szinten a folytonos átalakításokról 
szólt. Jelentősen átalakult az idei évben az önkormányzati rendszer, 
de akár a köznevelési folyamatok változásait is említhetnénk. Ho-
gyan értékeli Ön az újonnan hatályba lépő szabályozást?

Mezei László: Úgy tapasztalom, hogy a változásoktól az embe-
rek mindig tartanak picit. Az, hogy valami jó vagy rossz, mindig 
az idő dönti el. Nem lehet kategorikusan kijelenteni, hogy egyes 
intézkedések csak rosszak. A járások kialakítása kapcsán például so-
kat lobbiztunk azért, hogy Ebes a Hajdúszoboszlói Járáshoz tartoz-
zon, megkönnyítve ezáltal az itt élő emberek ügyintézését. Ha már 
egyes ügyek mindenképp a járások hatáskörébe tartoznak, akkor 
nem mindegy, hogy Debrecenbe vagy Hajdúszoboszlóra kell utaz-
ni Ebesről. Lehet, hogy ezek kis dolgoknak tűnnek, de sokunknak 
megkönnyítik az életét.

Hónapokon keresztül borzolta a kedélyeket, hogy ki és hogyan, 
milyen feltételekkel üzemelteti majd januártól az általános iskolát. 
A testület is többször ülésezett annak érdekében, hogy a lehető leg-
optimálisabb döntést hozza meg. Mit gondol sikerült megnyugtatóan 
rendezni az alapfokú oktatási intézmény „sorsát”?

Mezei László: Sokan vádoltak a településen azzal minket, hogy 
sokat hezitálunk az iskola üzemeltetésével kapcsolatosan. Azt min-
denképpen el kell mondanunk, hogy a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ vette át valamennyi település általános iskolájának a 
szakmai irányítását január elsejétől. Mi, a törvény biztosította jo-
gunkkal élve döntöttünk úgy, hogy tovább üzemeltetjük az iskolát. 
Úgy gondolom, minden ebesi gyermeknek joga van olyan iskolában 
tanulnia, ahol kibontakozhat a tehetsége és ugyanolyan esélyekkel 
indulhat el az életben, mint egy „elitebbnek” számító iskolából ki-
kerülő gyermek. Ez egy olyan – ha lehet így fogalmazni befektetés 
–, amely a jövőben térül meg. Képviselő társaimmal együtt min-
dent elkövetünk, hogy hatékony együttműködést alakítsunk ki az 
intézményfenntartóval annak érdekében, hogy a gyerekek a lehető 
legmagasabb szintű oktatást, nevelést kaphassák Ebesen. Nem sza-
bad bedőlni az olyan híreszteléseknek, amelyek arról szólnak, hogy 
a testület le kíván mondani a művészeti vagy a két tanítási nyelvű 
oktatásról. Mi a jogszabályok előírásainak maximális betartásával, 
a településen élők igényeinek figyelembevételével tesszük a dol-
gunkat. Remélem, hogy a klebelsbergi gondolat mentén, miszerint 
a tanár „ne csak tanítsa, hanem szeresse a gyermeket” egy új fajta 
értékrend teremtődik a köznevelés színterén.

Mindennapi életünk egyik legfontosabb szegmense az oktatás. A 
bizottság elnökeként mit tart a legfontosabb kérdésnek e területen? 

Mezei László: Az emberi értékek megőrzése szempontjából az 
egyik legfontosabb teendő a tehetség fejlesztése. Nagyon fontos-
nak tartom, hogy a felnövekvő generáció, az ebesi gyermekek olyan 
környezetben tanulhassanak, ahol a tehetséget felismerik, értékelik 
és fejlesztik. Ezért tartottuk képviselő társaimmal együtt nagyon 
fontosnak, hogy a településen élő, tehetséges gyermekeket támo-
gassuk. Így született meg az „Ebesi Ifjú Tálentum Díj”, de immár 
második alkalommal döntöttünk a Bursa Hungarica ösztöndíjprog-
ramban való részvételről is, amellyel a felsőfokú tanulmányokat 
folytató ebesi hallgatókat támogatjuk. Az elmúlt tizenhat évben az 
alapoktatási intézmények mostohagyermekei voltak a költségvetés-
nek. Mára ez a tendencia azt gondolom jelentősen javult, egyre több 
ebesi gyermeket íratnak be a szülők megújult, nagy múltú iskolá-
ba. A bölcsődét például egész egyszerűen ledózerolták a költséges 
fenntartásra hivatkozva, pedig látjuk most is, milyen nagy szükség 
lenne rá a munkába visszatérő édesanyáknak. E miatt döntöttünk 
úgy, hogy támogatjuk azokat a szülőket, akik itt élnek és vissza kí-
vánnak térni a munkaerő-piacra. Ennek érdekében felvettük a kap-
csolatot a helyi családi napközit üzemeltető szervezettel. Ugyan-
akkor elgondolkodtató, hogy míg a bölcsőde fenntartását költsé-
gesnek ítélte meg az egykori vezetés, addig a temetőre szánt 100 
millió forintos beruházási összeget megemelték 70 millió forinttal, 
mondván: „így lesz szép”. Úgy gondolom, hogy mindig figyelnünk 
kell a helyi lehetőségeket, igényeket. Ne akarjunk olyan beruhá-
zásokat, elképzeléseket megvalósítani, amelyek az adott helyen és 
időben nem állják meg a helyüket. A mostani vezetés ezeket mindig 
evidenciában tartja.

Képviselő úr említette a múlt-jelen-jövő egységét, azt, hogy egyik 
elképzelhetetlen a másik nélkül. Melyek azok a feladatok Ön sze-
rint, amelyeket mindenképpen meg szeretnének valósítani a jövő-
ben? 

Mezei László: A tervezés nagyon fontos területe a hatékony ön-
kormányzati működésnek, úgy is megfogalmazhatnám, hogy nem 
csak az orrunkig látunk, hanem foglalkozunk azzal, mi lesz a jö-
vőben. Azt tartom: a sas szeme messzebb lát, de az ember szeme 
többet lát. Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy hol élünk, 
a lakosoknak mik az igényeik, természetesen összeegyeztetve ezt 
a kormányzat által nyújtott lehetőségekkel. Ezek mind-mind befo-
lyásolják a döntéseinket. A közeljövőben mindenképpen szeretnénk 
azon lakossági igényeket teljesíteni, hogy bővítsük a pormentes 
utak hálózatát, és a járdák felújítását is kiemelt feladatként kezeljük. 
A jövőben mindenképpen prioritást élvez az ipari övezet ésszerű 
hasznosítása, az ipari park cím elnyerése, ami mindamellett, hogy 
bevételi forrást jelent az önkormányzatnak, lehetőséget is nyújt a 
lakosoknak akár munkahely, akár különféle szolgáltatások igény-
bevételének tekintetében. Nem szabad azonban elfeledkeznünk a 
mezőgazdaságban rejlő lehetőségekről sem. Úgy gondolom, ma-
napság nagyon is helyt álló az a szemléletmód, ami a „több lábon 
állás”-t helyezi a gondolkodás középpontjába. A távolabbi jövőt 
tekintve mindenképpen bizakodó vagyok, hogy az Európai Unió 
Kohéziós Alapjából finanszírozható beruházásokból mi is részesül-
hetünk, és megvalósulhat a számunkra oly fontos vasúti közlekedés 
korszerűsítése, illetve megoldódhat a település közvilágosításának 
fejlesztése. A legfontosabb azonban az, hogy szívvel-lélekkel szol-
gáljuk azokat, akik bizalmat szavaztak nekünk.

dr. Borku Csilla 

(Folytatás az 1. oldalról.)
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csatornáját a televízió jelenthetné 
Ebesen, amelynek segítségével 
első kézből értesülhetnének a la-
kosok például a képviselő-testü-
leti ülésekről, illetve a települést 
érintő eseményekről. A weblap 
fejlesztéséről és a helyi televízió 
létrehozásáról egy-egy szakem-
ber tájékoztatta a testületet. En-
nek figyelembevételével a képvi-
selő-testület úgy döntött, hogy a 
honlap megújítása mindenképpen 
megoldandó feladat, míg a helyi 
televízió működtetéséről a 2013. 
évi költségvetési számok ismere-
tében döntenek majd. 

Döntöttek az önkormányzat 
intézményeiben alkalmazandó 

térítési díjakról és egyéb 
díjtételekről

Czeglédiné Herczeg Ildikó, a 
Benedek Elek Óvoda vezetője 
arról tájékoztatta a képviselő-tes-
tületet, hogy a 2012. évi norma 
elegendőnek bizonyult az óvodás 
korosztály étkeztetésére, ezért 
a térítési díjakat a jelen gazda-
sági helyzetet figyelembe véve 
nem emelik. Érckövi Katalin, 
az Arany János Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény igazgatója elmondta, 
2013-ban a szülők által fizetendő 
nyersanyag költség nem változik. 
Erdei Andrásné, az Alapszolgál-
tatási Központ vezetője arról tá-
jékoztatta a jelenlévőket, hogy ja-
nuártól a reggeli ára 190 forintra 
emelkedik, az ebéd ára azonban 
változatlan marad. 

Guevara Eszter, az Ebesi Köz-
séggondnokság Kft. ügyvezető-
je, az AKSD Városgazdálkodási 
Kft vezetőjével folytatott tárgya-

lást követően arról tájékoztatta 
képviselő-testületet, hogy a hul-
ladékgazdálkodást szabályozó 
törvény rendelkezései jelentős 
mértékű áremelést irányoznak 
elő e közszolgáltatás tekinteté-
ben. A törvényi módosítások így 
azt eredményezik, hogy Ebesen 
a jelenlegi díjakat 20 százalékkal 
kellene megemelni. A jelentős 
mértékben megemelt díjfizetés – 
tekintettel a jelenlegi gazdasági 
helyzetre – a lakosokra nagy ter-
het róna. A jogszabályi változá-
sok miatt bekövetkező áremelést 
azonban szükséges kompenzálni 
a díjban, ezért a Községgond-
nokság ügyvezetője azt javasolta 
a testületnek, hogy a 2013. évre 
a 2012. évi bruttó díjhoz képest 
4,2 százalékkal legyenek maga-
sabbak a szemétszállítási díjtéte-
lek. A képviselő-testület a Pénz-
ügyi Bizottság javaslatára úgy 
határozott, hogy a 4,2 százalékos 
díjemelésen felüli különbözetet 
az önkormányzat fizeti meg a 
szolgáltatást ellátó gazdasági tár-
saság irányába. Guevara Eszter 
ezen kívül elmondta, hogy a Haj-
dúszoboszlói Városgazdálkodási 
Zrt. kegyeleti szolgáltatásokra 
vonatkozó árait 4,2 százalékkal 
kívánja emelni a 2013. évben, 
így – mivel a kegyeleti szolgálta-
tást e társaság végzi a településen 
– Ebesen is ily mértékben emel-
kednek a temetkezési költségek. 
Hozzáfűzte, a temető üzemelte-
tésével kapcsolatos költségek, 
mint a temető igénybevételi dí-
jai, a temető fenntartói hozzájá-
rulás, valamint a behajtási díjak 
4,2 százalékkal emelkednek, míg 
a temetési helyek díjai változat-
lanok maradnak. A Pénzügyi 

Bizottság javaslatára a képvise-
lő-testület az önkormányzat által 
fenntartott intézmények térítési 
díjairól szóló rendelet módosí-
tását, a szilárd hulladékkal kap-
csolatos közszolgáltatás 2013. 
évi díjainak megállapítására vo-
natkozó előterjesztést, valamint 
a köztemetőről és a temetkezés 
rendjéről szóló szabályozás vál-
tozását egyhangúlag megszavaz-
ta.

Elfogadta a testület a 2013. év 
első félévi munkatervét

Az önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzata ren-
delkezik arról, hogy a képvi-
selő-testület az üléseit fél évre 
előre meghatározott munkaterv 
alapján tartja. Először január 
23-án ültek össze a falu vezetői, 
majd február 13-án, március 20-
án, április 24-én, május 22-én és 
június 26-án – közmeghallga-
tással egybekötve – döntenek a 
hatáskörükbe utalt ügyekben. A 
képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta a 2013. évi első féléves 
munkatervet.

Egyéb testületi döntések
Szabóné Karsai Mária polgár-

mester asszony arról adott tájé-
koztatást, hogy korábban már 
döntött a testület azzal kapcsolat-
ban, hogy pályázatot nyújt be a 
Rákóczi utca 16. szám alatt talál-
ható orvosi rendelő felújítására, 
fejlesztésére. A megjelent kiírás 
szerint a maximálisan igénybe 
vehető támogatás összege 60 mil-
lió forint, amelyhez nem kell ön-
erőt biztosítania az önkormány-
zatnak. A fejlesztés keretében a 
fűtőberendezés, a nyílászárók 

cseréje, a külső hőszigetelés, a 
padlásfödém hőszigetelése, a he-
lyiségek kisebb belső átalakítása, 
a belső nyílászárók felújítása, a 
bútorzat cseréje, orvosi eszközök 
beszerzése, a meglévő kerítés el-
bontása, parkosítás, személygép-
kocsi parkoló kialakítása és járda 
kiépítése valósulhatna meg. A 
Pénzügyi Bizottság javaslatára a 
testület egyhangúlag támogatta a 
pályázat benyújtását.

Guevara Eszter, az Ebesi Köz-
séggondnokság Kft. ügyvezetője 
arról számolt be, hogy Ebes fel-
táró utcáiban is kiépítésre került 
a szennyvízcsatorna. A műszaki 
átadást követően megkezdődhet 
a lakók rácsatlakozása a törzshá-
lózatra. Az ingatlantulajdonosok 
nagy része már megfizette a volt 
Vizi Közmű Társulat felé a 63 
ezer forintot, amely a csatorna-
építés költségének egy ingatlanra 
eső része, így ők rácsatlakozhat-
nak a rendszerre. Azon lakosok, 
akik az önrészt – a 63.000 Ft-ot 
– nem fizették még ki, közmű 
érdekeltségi hozzájárulás címen 
megtehetik azt. A feltáró utcák 
ingatlan-tulajdonosai a csatorna-
rendszerre legkésőbb az üzembe 
helyezést követő egy éven belül 
köthetnek rá. A képviselő-testület 
egyhangúlag támogatta az előter-
jesztést.

Ezt követően polgármester asz-
szony tájékoztatást adott a lejárt 
idejű határozatok végrehajtásáról.

Zárt ülés
Zárt ülésen tárgyalta a képvise-

lő-testület a 2012. évi adóztatás-
ról és az adóbevételek alakulásá-
ról szóló jegyzői beszámolót.

dr. Borku Csilla

Adósságkonszolidáció
Az 5000 fő lakosnál kisebb 

települések adósságát teljes 
egészében átvállalta a központi 
költségvetés a 2012-es év vé-
gén. A konszolidáció kiterjedt 
a 2012. december 12. napján 
fennálló, teljes adósságállo-
mányra és az ezekhez kapcso-
lódó, 2012. de cem ber 28-ig 
számított kamatra. Ebes eseté-
ben likvid hitelre nem tudtunk 
igényt bejelenteni, mivel önkor-
mányzatunknak működési hite-
le nincs. Az adósságátvállalás 
kiterjedt azonban a fejlesztési 
hitelek jogszabályban meg-
határozott részére is. A piac-
beruházáshoz kapcsolódóan, 
az önrész megfinanszírozására 
17.987.958 Ft fejlesztési hitelt 
vett igénybe önkormányzatunk, 
így ezen összeget és kamatát 
127.378 Ft-ot, tehát összesen 

18.115.336 Ft-ot kapott az ál-
lamtól a település.

Megújul Ebes honlapja
Ebes Község megújuló hon-

lapján lehetőséget szeretnénk 
biztosítani a településen műkö-
dő vállalkozások számára 2013-
ban térítésmentes megjelenésre. 
Aki élni szeretne ezzel a lehe-
tőséggel, küldje el a cég nevét, 
címét, fő tevékenységi körét, 
alapítás évét, honlap címét 
ebesoffice@t-online.hu e-mail 
címre. Jelentkezési határidő: 
2013. február 15.

Kondipark és szurkolói 
mosdó épült

A Sportház déli oldalán lévő 
korábbi kazánházból, az önkor-
mányzat által elnyert LEADER-
es pályázat útján sikerült egy 

kívülről is megközelíthető, igé-
nyesen megépített női és férfi 
mosdót kialakítani a sportolók 
és szurkolók nagy örömére. A 
Kisparkban, szintén ezen pá-
lyázat keretében valósult meg a 
11 kondi eszközből álló, ingye-
nesen használható, időjárásálló 
kültéri tornapálya. Dupla fek-
vőtámasz állvány, párhuzamos 
korlát, has pad, húzódzkodó 
nyújtósor, alacsony állványpár, 
hát pad, gyűrű állvány, vízszin-
tes létra, mászókötél állvány, 

tolódzkodó állvány és kom-
binált bordásfal segíti minden 
korosztály egészség megőrzését 
és testi fejlődését. Köszönetün-
ket fejezzük ki Szilágyi István 
mezőgazdasági vállalkozónak, 
aki ingyen vállalta a földmun-
kák elvégzését, hozzájárulva 
ezzel is a tömegsport fejlődésé-
hez. A gépi tereprendezést Szat-
mári Róbert végezte el, kiváló 
precizitással. A kondieszközök 
pontos beállításait és biztonsá-
gos lehelyezésüket Magyar Já-
nos ebesi vállalkozó és munka-
társai végezték el. Köszönjük!

Szabóné Karsai Mária
polgármester

Dr. Hajdu Miklós jegyző
Sós Barnabás alpolgármester

Önkormányzati hírek

Ebesi Hírlap
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Elismerték a Mobilitás Héten 
nyújtott tevékenységet

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elismerésben részesí-
tette Ebes Község Önkormányzatát, az Európai Mobilitási 
Hét kapcsán végzett kiemelkedő munkájáért. Két éve csatla-
koztunk ehhez a kezdeményezéshez és a legmagasabb arany 
fokozatot céloztuk meg. Magyarországon 2011-ben 104, 
míg 2012-ben 112 település vállalta a mobilitási feltételeket. 
Ezek közül 2011-ben 18 és tavaly mindössze 23 önkormány-
zat tudta teljesíteni a legmagasabb szintet, köztük Ebes is. 
Az autómentes napok, zebraszolgálatok, iskolai és óvodai 
rajzpályázatok és a sorozatos szabadidős és sportprogramok 
mellett, olyan önkormányzati intézkedések történtek, me-
lyekkel a zöld és pihenőhelyek nagyságát növelni, és szépí-
teni tudtuk a köztereken és a parkokban. A környezettudatos 
szemétszedő akciók is nagyon sikeresek és példaértékűek 
voltak. A szabadidős és sportlétesítmények kialakítása, fej-
lesztése, valamint az alternatív kerékpáros közlekedés nép-
szerűsítése és útvonal tervezése kapcsán elismerték az elért 
eredményeinket. Az Önkormányzat köszönetet mond a Mo-
bilitási Hét résztvevőinek és segítőinek: az Ebesi Polgárőr 
Egyesületnek, a Rendőrségnek, az Ebesi Sportbarátok Egye-
sületnek, a Benedek Elek Óvodának és az Arany János Álta-
lános Iskolának.

Sós Barnabás

2012 december elejétől két hé-
ten keresztül kínáltunk karácsonyi 
kézműves termékeket – melyet 
az óvodánk dolgozói és a szülők 
készítettek – az óvodában „jóté-
konysági vásár” címen. A befolyt 

összeg 106.020 forint volt (cso-
portonként 17.670 forint). Játékok 
vásárlását tűztük ki célul a kará-
csonyfa alá. A cél megvalósítását 
ebben az évben először az óvodás 
gyermekek munkáinak értékesíté-
séből is gazdagítottuk. Így ebből 
csoportonként más-más összeg 
folyt be. Szétosztásra került az 
őszi papír- és kupakgyűjtés ösz-
szege is. A papírból 17580 forint 
(2930 forint/csoport), a kupakból 
4200 forint (700 forint/csoport) 
jutott a hat óvodai csoportnak.   

December 16-án Gödöllőre 
utaztunk a Mikulás vonattal. Közel 
200-an indultunk útnak (óvodása-
ink, szülők, testvérek, óvodapeda-
gógusok) vasárnap reggel az Ebesi 
vasútállomásról, hogy a Gödöllői 

Kastélyban adventezzünk. A vona-
ton – a gyermekek örömére – a Mi-
kulás is velünk utazott, megaján-
dékozta a gyermekeket kifestővel, 
színes ceruzával, szaloncukorral. 
A jó hangulatú utazást követően 
először a Királyi Várót tekintettük 
meg, majd a csodaszép parkon ke-
resztül elsétáltunk a rendkívül im-
pozáns Grassalkovich-kastélyba. 
Az esztendő legbensőségesebb 
időszakában, az 1870-es évek kor-
szakát megidézve ünneplőt öltött 
a Királyi-kastély, színes családi 

programokat, gazdag látnivalókat 
kínált valamennyiünk számára. A 
kastélyt korabeli ruhákba öltözött 
tárlatvezető mutatta be a csopor-
toknak. Emellett gazdag kínálattal 
várta látogatóit a kézművesek és 
iparművészek vására, a kézmű-
ves műhelyek. A rendelkezésre 
álló szabad időt a kastély mese-
szép parkjának felfedezésével is 
el lehetett tölteni. A forralt bor, a 
forró tea, sült gesztenye illata, a 
karácsonyi díszben pompázó kas-
tély, a betlehemesek játéka igazi 

karácsonyi hangulatot teremtett 
mindannyiuk számára. A hazafe-
lé úton fáradhatatlanul mesélték 
a gyermekek élményeiket és biz-
tos vagyok benne, hogy azok a 
szülők, akik velünk, gyermekeik-
kel élték át ezt az élményt, ők is 
sokkal gazdagabbak lettek a kará-
csony közeledtével. Köszönjük a 
szülői közösségnek, hogy az óvo-
dások számára fedezték a program 
költségét.  

Czeglédiné Herczeg Ildikó 
óvodavezető 

Év végi események a Benedek Elek Óvoda életében

Civil Kerekasztal Fórum 

A civil szervezetek, az önkormányzat és az intézmények képviselői 
Civil Kerekasztal Fórumon tájékoztatták egymást a tavalyi év 

legfontosabb eseményeiről és az idei év terveiről január 16-án

Ebesi Hírlap
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Lendületes, fiatalos, tett-
re kész… ezek a jelzők jutnak 
eszünk be, ha Mészáros László-
val, az Arany Oroszlán újonnan 
ki ne ve zett vezérigazgatójával 
be szél getünk. Terveiről és az 
Orosz lán jövőről érdeklődtünk.

1983-ban születtem, Hajdúszo-
boszlón nevelkedetem fel. Nős 
vagyok, a feleségem cukrász, de 
jelenleg két kis gyermekünkkel 
van otthon. Szakmám szerint pin-
cér vagyok, Hajdúszoboszlón és 
Debrecenben a legjobb éttermek-
ben dolgoztam. Úgy érzem, ez a 
szakma választott engem, ifjúként 
teljesen másról álmodoztam, de 
beleszerettem a vendéglátásba. 
Amit nagyon fontosnak tartok, és 
talán a mostani vezetői kinevezé-
semben is hasznomra lesz, hogy 
végigjártam az úgynevezett rang-
létrát. Nem szégyellem, mosogató 
fiúként kezdtem, majd pincérként 
dolgoztam, amit mind a mai na-
pig nagyon szeretek, ezt követően 
üzletvezető lettem, ezután jött ez 
a lehetőség és megpályáztam az 
Arany Oroszlán vezérigazgatói 
posztját. Ebből is látszik, hogy sok 
helyen megfordultam, sok mindent 
láttam, tapasztaltam. Remélem, si-
kerül majd bebizonyítanom azok-
nak, akiktől a szakmát tanultam, 
hogy érdemes volt tanítani engem. 
Mikor először jöttem Ebesre meg-
nézni az Arany Oroszlánt, azon-
nal megfogott a hely varázslatos 

atmoszférája, ami úgy gondolom, 
jelenleg nincs maximálisan kihasz-
nálva. Rögtön elkezdtem terve-
ket szövögetni. Nyilvánvalóan az 
embernek vannak közeli és távlati 
céljai. Az üzletfilozófiám az, hogy 
nyitottaknak kell lennünk a hely-
ben jelentkező igényekre, illetve 
minél népszerűbbé, elérhetőbbé 
kell tenni szélesebb körben is az 
Oroszlán éttermét és panzióját. 
Mindezek mellett pedig oda kell 
figyelnünk a különböző korosztá-
lyok eltérő igényeire. Legelső és 
egyik legfontosabb célomat az ét-
keztetés terén szeretném megvaló-
sítani.  Szeretném felvenni a kap-
csolatot helyi őstermelőkkel, hogy 
tényleg hazai alapanyagokból 
készült ételeket készíthessünk. Az 
eddig elérhető napi menüt ki sze-
retnénk bővíteni úgy, hogy két féle 
levesből, négy-öt féle főételből és 
három-négy féle köretből választ-
hasson az, aki hozzánk tér be ebé-
delni. A jövő hónaptól megváltozik 
a honlapunk is. Ezzel az újítással 
közelebb szeretném vinni az éte-
rem szolgáltatásait a fiatalokhoz, 
az úgynevezett „y-generáció”-hoz. 
Így akár az „okos” telefonjaikról 
böngészhetik a kínálatunkat és az 
aktualitásokat. A nyári időszak-
ban üzemel szeretnék üzemeltetni 
majd egy hangulatos teraszt, ahol a 
vendégek kellemes környezetben, 
jól érezhetik magukat. Továbbra 
is fontosnak tartom, hogy minél 

több rendezvényt szervezzenek 
hozzánk. Igyekszem szolid árak-
kal és kiváló minőséggel fokozni 
a versenyképességünket e téren. 
Ha pedig esetlegesen nem nálunk 
szervezi valaki a családi vagy ba-
ráti eseményeit, de nem szeretne 
előtte napokat főzni, akkor rendel-
het tőlünk az ízlésének leginkább 
tetsző hidegtálakat, sőt tervezem a 
későbbiekben cukrász-sütemények 
árusítását is. Az Arany Oroszlán 
panzió részének működtetésén is 
szeretnék változtatni. Felvettem 
a kapcsolatot Hajdúszoboszlón, 
valamint Debrecenben bizonyos 
vendéglátó egységekkel, különféle 
szolgáltatást nyújtó cégekkel, hogy 
az itt megszálló vendégek kedvez-
ményben részesüljenek náluk. Úgy 
tűnik, jó úton haladnak a tárgya-

lások. Szeretném továbbá, hogy 
az itteni törzsvendégeink is része-
süljenek ebből a kedvezményből, 
így terveim között szerepel egy 
univerzális kedvezményre jogosí-
tó kártya kibocsátása. Remélem, 
nagyon sok embernek leszek jó ér-
telemben véve szálka a szemében, 
mert versenytársra talál bennem, 
és remélem, lesznek sokan, akik 
elégedettek lesznek az általunk 
nyújtott szolgáltatásokkal, mert 
örömet okoztunk nekik, vagy egy 
jó ebéddel, vagy egy jó hangulatú 
összejövetellel. Ars poeticám, amit 
szem előtt tartok a munkám során: 
töretlen elszántsággal, megújult, 
fiatalos lendülettel az ebesi közös-
ségért! Itt vagyunk, szeretettel vá-
runk mindenkit!

dr. Borku Csilla

A nemzeti köznevelés-
ről szóló törvény, valamint a 
végrehajtását segítő EMMI 
rendelet hatályba lépésével 
2013 január 1-jével változott 
a gyermekek tankötelezettsé-
gének megkezdésére vonat-
kozó szabályozás. Kimondja, 
hogy a gyermek abban az 
évben, amelynek augusztus 
31 napjáig a hatodik életévét 
betölti, tankötelessé válik. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy 
automatikusan meg kell kez-
denie az iskolát. A jogalkotó 
figyelembe véve a gyermekek 
fejlődésének egyénileg válto-
zó ütemét, rugalmasan kezeli 
az iskolakezdés időpontjának 
kérdését.

Milyen alternatívák lehet-
ségesek azoknál a gyerme-
keknél, akik 2013. augusztus 
31-ig betöltik a hatodik élet-
évüket?

Az óvodavezető – figyelem-
be véve a gyermek fejlődésé-
nek nyomon követéséről szóló 
óvodai dokumentumokat, va-
lamint a gyermek nevelésben 

közreműködő óvodapedagó-
gusok véleményét – dönt ar-
ról, hogy a gyermek milyen 
módon teljesítse tankötelezett-
ségét:

a) iskolába járással vagy
b) további óvodai nevelés-

ben való részvétellel.
Amennyiben nem lehet 

egyértelműen eldönteni, hogy 
a gyermek elérte az iskolába 
lépéshez szükséges fejlett-
ségi szintet, az óvodavezető 
kezdeményezi a szakértői 
bizottság vizsgálatát. Abban 
az esetben is kezdeményezi a 
gyermek szakértői bizottság 
általi vizsgálatát, ha a szülő 
nem ért egyet az óvodavezető 
a) vagy b) pontba foglalt dön-
tésével.

Az iskolaérettség összetett 
fogalom, a gyermek egész sze-
mélyiségének fejlettségét fog-
lalja magába. Ezt a testi, lelki 
és szociális érettségi szintet az 
Óvodai nevelés országos alap-
programja foglalja magába.

Czeglédiné Herczeg Ildikó 
óvodavezető

Iskolakezdés a köznevelési 
törvény tükrében

A minőség a legfontosabb

Mint arról a decemberi számukban 
már beszámoltunk, jótékonysági bált 
rendezett Ebes Község Önkormány-
zata és az Ebes Fejlődéséért Közala-
pítvány. A bál bevételéből az Ebesi 
Védőnői Szolgálatnak vásároltak 
korszerű eszközöket. A csecsemő-
mérleget, a magzati szívhangvizsgá-
lót, a digitális lázmérőt, a vérnyomás-
mérőt és ehhez kapcsolódó gyermek 
mandzsettát, illetve a vércukor mérőt 

tesztcsíkkal Szabóné Karsai Mária 
polgármester és Rózsahegyiné Juhász 
Éva az alapítvány kuratóriumának el-
nöke adták át a védőnőknek. 

„Ezúton szeretnénk kifejezni kö-
szönetünket mindazoknak, akik 
megszervezték a bált a részünkre, és 
azoknak, akik adományaiból az esz-
közök ára összejött. Heidumné Szar-
ka Veronika és Agárdiné Zseni Hilda 
védőnők”

Korszerű eszközöket adtak át a védőnőknek

Vágner Hannát már a korszerű vérnyomásmérővel vizsgálták meg,  
amely a régi korszerűtlen eszközt váltotta fel
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Augusztusba átadták a szökőkutat

Májusban megszépült a nagypark

A legjobb tanulók Gyulára kirándulhattak

Leaszfaltozták a Bocskai utcát

Ebes Község 60 éves ünnepsége

Tavasszal és ősszel is szerveztek hulladékgyűjtési akciót

Sokan voltak kíváncsiak Vastag Csabára a Sajt és Bor Ünnepén

Március 15-i ünnepség

Képes krónika 2012 
A 2012. év sem telt eseménytelenül Ebes életében. Több beruházás is megvalósult, a jeles események alkalmával pedig önfeledten 
szórakozhattak azok, akik ellátogatták a rendezvényekre. Az önkormányzat intézményei és a civil szervezetek is aktívak voltak 

a múlt évben. Idézzük fel az elmúlt év történéseit a teljesség igénye nélkül!
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Októberben a szépkorúakat köszöntötték

Új piaccsarnok épült

A Szent István napi sokadalom egyik sztárvendége Wolf Kati volt

Gyülekezeti teremmel bővült a református egyház

A Zsongvölgyiek Horvátországban is sikert arattak

10 éves lett az Arany Oroszlán 

Az elmúlt években hagyo-
mánnyá vált, hogy az Alap-
szolgáltatási Központ Idősek 
Klubja is méltó módon ké-
szül a karácsonyi ünnepek-
re. 2012-ben sem történt ez 
másként. A szorgos kezekkel 
már hetekkel az ünnepek előtt 
készítették a szebbnél szebb 
ajándékokat. A karácsony 
tiszteletére ünnepi pompába 
öltözött a közösségi terem, 
melyet saját készítésű kará-
csonyi díszek ékesítettek. A 

vendégeket Erdei Andrásné, 
az intézmény vezetője kö-
szöntette meleg szavakkal, 
majd Bukáné Zakar Zsuzsan-
na református lelkipásztor 
beszélt a karácsony jelentő-
ségéről. Az ünnepi ebéd elfo-
gyasztása és az ajándékozás 
után énekléssel, kötetlen be-
szélgetéssel zárult ez a csodá-
latos délután. Ahogy az egyik 
vendég fogalmazott: jó így 
együtt lenni. 

dr. Borku Csilla

Jó így együtt lenni

Fotó: Kissné Varga Edit



Ebesen 2012. december 15. és 2013. január 18. közötti időszakban 6 bűn-
cselekmény, 1 súlyos testi sértés kísérlete, 1 garázdaság, 1 lopás, 1 betöré-
ses lopás, 1 betöréses lopás kísérlete és 1 zsarolás történt. 
1.  2012. 12. 19-én 10:45 és 10:55 óra közötti időpontban egy fiatalkorú 

tanuló az Általános Iskolában az egyik gyermekkorú osztálytársa ke-
zét megragadva, azzal ököllel többször megütötte egy másik, szintén 
gyermekkorú osztálytársát, aki a bántalmazás következtében 8 napon 
belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett.

2.  2012. 12. 19-én 17:45 és 19:00 óra közötti időben egy ismeretlen sze-
mély telefonon megfenyegetett egy ebesi lakost, amennyiben nem fizet 
egy általa meghatározott összeget, akkor őt és családtagját bántalmazni 
fogják.

3.  2012. 12. 20-án 20:40 óra körüli időben egy ebesi férfi a Roag előtti 
buszváróban előzetes szóváltást követően bántalmazta volt élettársát, 
majd nekilökte az ott lévő információs táblának, melynek üvege betört. 
A bántalmazott személy 8 napon belüli könnyű sérülést szenvedett.

4.  2013. 01. 02-ra virradóan ismeretlen személy az Alkotmány utca 
egyik lakatlan lakóházának kerítését kivágta, majd a lakatlan lakóház 
ajtaját befeszítette.

5.  2013. 01. 11-én 12:00 óra és 2013.01.12-én 08:00 óra közötti időben 
ismeretlen személy Ebes külterületén a 4-es számú főút 209 km szelvé-
nye melletti 2,5 hektáros erdőből kb. 80–100 mázsányi, egyenként 30-
60 cm-es átmérőjű, kb. 1 hosszú kitermelt japán akácfát tulajdonított el. 

6.  2013. 01. 18-án 17 óra 30 perc körüli időpontban egy ismeretlen sze-
mély a Bocskai utca egyik lakásának hátsó bejárati ajtaját megpróbálta 
befeszíteni, de a tulajdonos ebben megzavarta, s megpróbálta visszatar-
tani. A visszatartás során a tulajdonos az elkövető fejéről a fekete színű 
kötött (dokk) sapkát lekapta, majd az elkövető a tulajdonos fogásából 
kiszabadulva, a sapkát hátrahagyva elfutott a Kossuth utca irányába, 
majd a Kossuth utcán a Széchenyi tér irányába. Az ismeretlen elkö-
vető kb. 170–180 cm magas, 25–30 év körüli, rövid, sötét hajú, ápolt 
fiatalember, aki a bűncselekmény idején fekete színű dzsekit (vélhe-
tően csúszós anyagú tollkabátot), sötét színű nadrágot és sportci-
pőt viselt. A futva menekülő elkövető nyomai a hóban a Gyógyszertár 
előtti buszmegállóig voltak követhetőek. Kérem a lakosságot, hogy aki 
a bűncselekmény időpontja előtt vagy után találkozott a megadott sze-
mélyleírású elkövetővel (a bűncselekmény előtt sapkában sétált, míg a 
bűncselekmény után sapka nélkül futott), vagy a személyleírás alapján 
felismerni véli, az – akár adatai megadása nélkül – tegyen bejelentést 
a rendőrkapitányságra, vagy bármelyik rendőrnek, polgárőrnek. A be-
jelentő adatait zártan kezeljük. Az ismeretlen elkövetőnek feltehetően 
köze lehet a településen az elmúlt egy hónapban történt vagyon elleni 
bűncselekményekhez.
Mészáros József r. tzls. csoportvezető +36-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls.  körzeti megbízott +36-30/382-6584
Vass Szabolcs r. tőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6581
Szántó Erik r. tőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6575
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott még nincs
Sági József r. tőrm. körzeti megbízott még nincs
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Ügyelete 06 52/558-510 vagy 

107, illetve 112 ingyenesen hívható kapcsolási számok
Ebesi Polgárőr Egyesület  +36-30/621-6976
A körzeti megbízottak fogadóórát április 1-től minden csütörtökön 
16:00 és 18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az 

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

r. alezredes kapitányságvezető

Kék hírek

A Debreceni Mentőállomáson 
jártak az Ebesi Polgárőr Egyesü-
let ifjú tagjai 2013. január 18-án. 
Az életmentők mindennapjaiba 
Kiss Attila mentőtiszt segítsé-
gével nyerhettek bepillantást a 
gyerekek. A garázsban tüzetesen 
megtekinthettek egy eset kocsit 
és annak felszerelését, valamint 
„élesben”, azaz szolgálatteljesí-
tés közben tapasztalhatták meg a 
mentősök munkáját. Kiss Attila 
elmondta, „a mentősök munká-
jára szolgálatként kell tekinteni, 
amelynek legfontosabb eleme az 
elhivatottság, ami gyakran komp-
romisszumra készteti az embert. 
Ezt azonban kárpótolja az az 
érzés, amikor valakinek sikerül 

segítséget nyújtanunk”. Ezt kö-
vetően a diszpécserek irodájában 
megismerkedhettek a gyerekek a 
hívás beérkezésének feldolgozá-
sát, a mentősök irányítását, koor-
dinálását végző csapat munkájá-
val, ezen felül a mentőautók moz-
gását nyomon követő rendszert is 
szemügyre vehették a számítógé-
pes monitoron. Ezúton szeretnénk 
köszönetünket kifejezni a látoga-
tás megvalósulásáért az Orszá-
gos Mentőszolgálat Észak-alföldi 
Regionális Mentőszervezet Haj-
dú-Bihar megyei Szervezetének, 
a Debreceni Mentőállomásnak és 
munkatársainak, valamint Kiss 
Attila mentőtisztnek.

Ebesi Polgárőr Egyesület

A Debreceni Mentőállomásra 
látogattunk

Sokan megmozdultak karácso-
nyi adománygyűjtő felhívásunk 
kapcsán, melynek eredményeként 
60 ebesi családnak sikerült szeb-
bé tenni az ünnepi pillanatokat. 
A Családsegítő szolgálat munka-
társai gondoskodtak róla, hogy az 
összegyűjtött és rendszerezett ado-
mányok, tartós élelmiszerek, játé-
kok, könyvek és ruhák, a rászoruló 
ebesi lakosokhoz jussanak el. Az 
Ebesi Polgárőr Egyesület több, 
mint 30 csomagot házhoz is szál-
lított, különösen a beteg és moz-
gáskorlátozott idős embereknek. 
Öröm volt látni az adományozot-
tak boldog és sokszor könnyes ar-
cát a nem várt meglepetésektől. Jó 
érzés volt adni! Köszönjük szépen 
minden kedves ebesi lakosnak, 
akik adományaikkal hozzá tudtak 
járulni a kezdeményezés sikeré-
hez. Köszönet a Szoboszló COOP 
KFT-nek, hogy közel 20.000 Ft 
értékű tartós élelmiszerrel támo-
gatta ezt a nemes összefogást. Az 
Alapszolgáltatási központ mellett 

az Önkormányzat, a Benedek Elek 
Óvoda, az Arany János Általános 
iskola, az Ebesi Gyermekekért 
Alapítvány, a Védőnői szolgálat és 
az Ebesi Polgárőr Egyesület csat-
lakozott az akcióhoz. Szeretnénk 
a jövőben is civil, lakossági, vál-
lalkozói összefogással még több 
nehéz életkörülmények között élő 
családnak és egyedülállónak segí-
teni. 

Sós Barnabás

Adni jó!

Az „Év Polgárőre”
Az Ebesi Polgárőr 
Egyesület tagjainak 
szavazata alapján az 
„Év polgárőre” 2012-
ben dr. Gali Sándor 
lett. Az elismerést Tóth 
Attila a Hajdú-Bihar 
Megyei Polgárőr Szö-
vetség elnöke adta át a 
kitüntetettnek az ebesi 
polgárőröknek szerve-
zett évzáró rendezvé-
nyen. Gratulálunk!
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„TÖRVÉNYSÉRTÉS NÉLKÜL”
SZABADEGYETEM A SZÉCHÉNYI FERENC 

TÁJMÚZEUMBAN

A 2013 februárjában útjára  induló,  10  alkalomból  álló 
előadássorozat  az  1950-es  évek  világát,  történéseit 
mutatja  be,  különös  tekintettel  a  hortobágyi  és 
nagykunsági kitelepítésekre, kényszermunkatáborokra.

1. alkalom 2013. február 26., 13 óra
Krausz Tamás: A Sztálini diktatúra és a GULAG

2. alkalom: 2013. február 27., 14 óra
„Út  a  semmibe”  című  film  vetítése,  majd  beszélgetés 
Eötvös Péterrel a film producerével, aki maga is átélte a 
kitelepítéseket

Helyszín: Széchényi Ferenc Tájmúzeum 
4211 Ebes Ady E. u. 6-8.

Az előadásokon való részvétel ingyenes!
További információ: a 366-136-os vagy a 20-404-8044-

es telefonszámokon.

„Múzeumok Mindenkinek” Program- A Széchényi Ferenc 
Tájmúzeum oktatási- képzési szerepének erősítése

TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0030

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

Művelődési ház januári és februári programjaiból
Rendszeres programok:
Hétfő 9.00 Hangbújócska énekes, zenés foglalkozás - színházterem
Hétfő 13.00 Piros Rózsa Nótakör foglalkozása – tárgyaló terem
Hétfő és szerda 14.30 Akrobatikus roki foglalkozás – színházterem
Hétfő és szerda 18.00 Fehér Ököl Harcművészeti Egyesület 
foglalkozása - színházterem
Kedd 19.00, szombat 13.00 Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna 
Egylet foglalkozásai – színházterem
Kedd 18.00, csütörtök 19.15 Gyógytorna - színházterem
Szerda 14.30 Citera és népi ének szakkör – tárgyalóterem
Csütörtök, 19.00, vasárnap 17.30 Női torna foglalkozása – színházterem
Péntek 17.30. Sakk foglalkozás – tárgyaló
Péntek 16.00 Jóga - színházterem
FEBRUÁRTÓL! Szombat 9.00 Életvezetési klub - színházterem
FEBRUÁRTÓL! Péntek 9.30 és 14.00 Mozi előadás - színházterem

Alkalmi programok, rendezvények:
2013. február 02. 16.00 „Hat nap óta szól a nóta” nótaest – színházterem
2013. február 23. Sportbál - színházterem

Mindenkit szeretettel várunk programjainkon!
A programváltozás jogát fenntartjuk!

„Tarka-barka sapka, sál, málnaszörp és szalmaszál:  
Áll a bál, áll a bál, áll a fényes maszkabál!”  

 

 

 

Kedves Szülők, Nagyszülők! Kedves Gyerekek! 

Az énekes-zenés foglalkozások 2013-ban is folytatódnak 
Nagyné Lövei Lilla zenepedagógussal a Művelődési ház 
szervezésében. 

Amire minden kisgyermeknek szüksége van: közösségi 
élmény, biztonságot nyújtó szülői háttér mellett. Amire 
minden szülőnek szüksége van: örülni gyermeke 
nyitottabbá, kezdeményezőbbé válásának. 

Mindez sok mondókával, verssel, énekkel, hangszerekkel 
és mozgással!  

A Hangbújócska hétfőnként 9 órától várja az 
érdeklődőket a Művelődési házban.  

2013. február 04-én farsangi mulatsággal várjuk a 
gyerekeket, szüleiket és nagyszüleiket. 

A foglalkozások részvételi díja: 600 Ft/alkalom 

További információ: 06-20/251-6987 

Énekeljünk, játszunk együtt! 

Farsangi hangbújócska 

 

LE-
NYOMATOK

címmel

új időszaki kiállítás nyílik 

Börcsök Attila grafikusművész munkáiból

2013. január 25-én, pénteken 17 órától a

Széchényi Ferenc Tájmúzeumban.

A kiállítást megnyitja: 
László János grafikusművész

Közreműködnek: az Arany János Magyar-
Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI 

tanulói

A kiállítás 2013. március 2-ig látogatható.

Nyitva tartás: kedd-péntek 9-17 óráig, 
szombat 10-16 óráig, vasárnap előzetes 
bejelentkezés alapján a 20/404-8044-es 

telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!

Széchényi Ferenc Tájmúzeum, 4211 Ebes, 
Ady E. u. 6-8.
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Egy mozgalmas évet illik stílszerűen, vizsgával lezárni. Az Ebesi 
Sportbarátok Egyesület Fehér Ököl Karate szakosztályában több éves 
hagyomány mindez. Az év utolsó edzésen számot adhatnak tudásukról 
a dojoban edző karatékák, persze csak ha úgy érzik, hogy készen állnak 
a megmérettetésre. A decemberi vizsgára három tanítvány állt sensei 
Kaszás Lajos elé, hogy bizonyítson. Vizsgára jelentkeztek: Kovács 
József (5. Kyu), Pincés Illés (6 kyu) és Sörlei Arnold (8 kyu). A hosz-
szú, összetett vizsga erőnlétből, karate, önvédelmi és judo technikák 
bemutatásából, elméletből, törésből, és küzdelemből állt.  A látványos 
vizsgát több érdeklődő nézte végig és mondhatni vastapssal jutalmazta 
a vizsgán megfelelt karatékákat. 

Ebesi Sportbarátok

A tavalyi év utolsó hónapjában 
az Ebesi KKSE játékosai jól meg-
érdemelt pihenőjüket töltötték. A 
felnőtt keret nagy része nem bírta 
ki a decembert foci nélkül és több 
pénzdíjas kispályás tornán is kép-
viseltette egyesületünket. 

Sok idő nem jutott a tétlenke-
désre, hiszen Szabó László veze-
tőedző már január 7-én tréninget 

vezényelt csapatának, ahol több 
új arc is feltűnt. Bácsi Zsolt, Do-
mokos Attila, Eszenyi Viktor és 
Fülöp András is korábban Püs-
pökladányban a mester kezei 
alatt dolgozott, de igazán nagy 
fogásoknak tűnik a DVSC tar-
talékcsapatától érkező, többszö-
rös korosztályos válogatott Tóth 
Lajos féléves kölcsönvétele és a 
korábban a Lokiban, Győrben és 
Diósgyőrben megforduló Bojan 
Brnovic csatasorba állítása is. Ez a 
névsor még bővülhet, hiszen több 
próbajátékos is megméretteti majd 
magát a felkészülés időszak során. 

A bajnokságban csak az első he-
lyezés elfogadható és mivel az NB 
III-as részvétel kiharcolásához 
komoly játékerőt képviselő csapa-
ton keresztül vezethet az út, ezért 
nem csupán a keret kialakítása 
fontos, hanem magasabb osztályú 
csapatoknál megszokott felkészü-
lési naptárt kellett összeállítani 

a szakmai stábnak. Az alapozás 
során aerobic foglalkozásokon, 
atlétika edzővel történő erőnléti 
edzéseken, és magasabb osztályú 
ellenfelek ellen lejátszandó edző-
meccseken kell helytállniuk fut-
ballistáinknak. Már a felkészülés 
második hétvégéjén nagy erőpró-
ba vár a csapatra, hiszen az NB II-
es Balmazújvárossal mérkőzünk 

meg, január 23-án pedig a Népli-
getben az FTC tartalékcsapatával 
mérjük össze erőinket. A január 
26-27-én megrendezésre kerülő 
Hajdú-Bihar megyei bajnoksá-
gokban szereplő csapatok számá-
ra kiírt kispályás tornán is az első 
hely megszerzése a cél. A március 
első hétvégéjén induló bajnoki raj-
tig többek között a DVSC-DEAC, 
a Szolnok, és a Felsőtárkány ellen 
is pályára lépnek játékosaink. A 
feltételek és körülmények adottak 
a minőségi munka elvégzéséhez, 
aminek eredményét elsősorban a 
júniusra tervezett osztályozó mér-
kőzéseken szűrhetjük majd le.

A január folyamán mindegyik 
korosztályos csapatunknál elkez-
dik az edzéseket, ahová várunk 
szeretettel minél több focizni vá-
gyó gyereket!

Sportbaráti üdvözlettel: 
Kis Sándor elnök,  

Ebesi KKSE

A KKSE januári hírei

Vizsgával zárták az évet 
a karatésok

 Elsöprő diadalt arattak 
sakkozóink!

EBESI SBE- MIKEPÉRCS  9 -1  (4-1 ; 5-0)
A hosszú téli pihenő hetek után folytatódtak a Megyei Sakk Csapat-

bajnokságban a küzdelmek. Csapatunk a Mikepércs játékosait fogadta. 
A simának tűnő győzelem ellenére éles partik folytak, főleg az első és 
utolsó táblákon.  A Tokai Kristóf, Ifj. Sós Barnabás, Tóth Sándor kvar-
tett szép játékkal hozta a kötelező győzelmeket. Egyedül Lukács Mik-
lós partijába csúszott hiba, de ennek ellenére ő is derekasan küzdött. Az 
utolsó táblán ezúttal a két ifjonc Magyar Krisztián és Hermann Balázs 
osztozott meg. Krisztián hullámzó esélyű, maratoni partiban nyert, míg 
Balázs a kezdeti kapkodása után lehiggadva simán diadalmaskodott. 
Csapatunk ezzel a nagyarányú győzelemmel a harmadik helyre lépett 
elő. Köszönöm a játékosoknak a nagyszerű játékot, a szülőknek a tá-
mogatást. Külön dicséretet érdemel Tokai István az ifik felkészítésében 
nyújtott türelmes munkájáért. Szeretettel várunk minden sakk iránt ér-
deklődőt a pénteki foglalkozásokra.  

EBESI SBE – MIKEPÉRCS  9-1 (4-1; 5-0)

Táblánkénti  eredmények:

 ESBE- Mikepércs 4-1
1. Tokai Kristóf – Cseke Lajos 1-0
2. Ifj. Sós Barnabás- Kovács Ferenc 1-0
3. Tóth Sándor – Borók Jenő 1-0
4. Lukács Miklós – Nemes János 0-1
5. Magyar Krisztián – Rácz István1-0

Mikepércs – ESBE 0-5

1. Cseke Lajos – Tokai Kristóf 0-1 
2. Kovács Ferenc – Ifj. Sós Barnabás 0-1
3. Borók Jenő – Tóth Sándor 0-1
4. Nemes János – Heidum György 0-1
5. Rácz István – Hermann Balázs 0-1

Kovács József
ESBE sakk szakosztályvezető

Ebesi Hírlap
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„Csináljunk bohóciskolát!”

Évzáró betlehemes játék

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2013. február hónap

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

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

Elérhetőségi mobiltelefon:
06 30 698 0043

Dr. Varga Tamás  
igazgató főorvos

Tavasz közeledtével megnő a költözési kedv.
Eladná ingatlanát?

Kínálunk eladó-kiadó lakásokat, családi házakat, 
építési telkeket, irodákat, nyaralókat stb.

Devizahiteles lakáskínálat.
Érdeklődjön sürgősen eladó ingatlanokról.

Keresse:  
Campus Ingatlan Adorjánné Vali 30 575-3171

A művelődési házban 2013. január 18-án „Csináljunk bohóciskolát!” 
című színházi előadáson vettek részt a gyerekek

December 21-én a református templomban tartotta évzáró  karácsonyi 
ünnepségét az általános iskola. A színvonalas műsorban 55 gyermek 

lépett fel. A gyönyörű betlehemes játékot a 3a és 3b osztályosok 
előadásában láthatták az érdeklődők

Ebesi Polgármesteri Hivatal
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló”  

2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet
szociális ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati  
jogviszony időtartama:   határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Ebes, Széchenyi tér 1. 
Ellátandó feladatok:   A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 

szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet I./18. pont: 
Szociális igazgatási feladatok 

A Polgármesteri Hivatal Szociális 
Irodáján ügyfélszolgálat ellátása, ké-
relmek érdemi ügyintézése, döntésre 
előkészítése. Az önkormányzat hatás-
körébe tartozó szociális feladat és ha-
táskörök (lakásfenntartási támogatás, 
méltányossági közgyógyellátás, aktív 
korúak ellátása stb.) végzése. Szociális 
ügyekben egyedi hatósági ügyek ügy-
intézése, határozatok előkészítése. 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
Pályázati feltételek:
–  Magyar állampolgárság,
–  Cselekvőképesség,
–  Büntetlen előélet,
–  Középiskola/gimnázium, középfokú 

szakképesítés
–  Felhasználói szintű MS Office (irodai 

alkalmazások), 
–  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-

folytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
–  Felsőfokú képesítés, igazgatásszer-

vező vagy jogász szakképzettség, 

–  Nagyfokú teherbírás, szociális érzé-
kenység, rugalmasság, jó probléma-
megoldó és stressztűrő képesség. 

A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítvány, szakmai önéletrajz, vég-
zettséget, képesítést igazoló oklevelek 
másolata, pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges mértékű ke-
zeléséhez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának határideje: 

2013. február 7. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak az Ebesi 
Polgármesteri Hivatal címére történő 
megküldésével (4211 Ebes, Széchenyi 
tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a munkakör megnevezését: szociális 
ügyintéző. Személyesen: Dr. Hajdu 
Miklós jegyző, Ebes, Széchenyi tér 1. . 
A pályázat elbírálásának határideje:  

2013. február 8. 
Az állás legkorábban betölthető: 

2013. február 11.

Ebesi Hírlap
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Kedves Ebesiek!
Kedves Kutyatulajdonosok!

2013. január 1-től
a négy hónapnál idősebb eb 
csak mikrochippel ellátva

tartható, melyről a tulajdonosnak kell gondoskodni. 
A mikrochip beültetésével kapcsolatban keresse ebesi 

állatorvosát az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
dr. Kósa György

Tel.: 52/366-018 vagy a 30/9154-253

 
                                        Kedves ebesi lakosok! 

 

Emlékeznek a Kiscipó Pékség mozgóboltjában árult finom 
pékáruinkra, édes-sós péksüteményeinkre és kenyereinkre? 

Hát lehet ezeket az ízeket elfelejteni!?  

A most megnyílt üzletünkben, Ebes, Ady E. u. 2.sz. újra 
megtalálja ezeket a sokak által kedvelt finomságainkat! 

Nyitva tartás:  hétfő – péntekig   6.00 – 18.00 
    szombaton:   6.00 – 14.00 
    vasárnap:                ZÁRVA 
 

Sok szeretettel várunk minden régi és új vásárlónkat! 

Üdvözlettel: KISCIPÓ PÉKSÉG CSAPATA! 

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

 Felelős szerkesztő: Kanyóné dr. Borku Csilla E-mail: borkucsilla@gmail.com  
Szerkesztőség: Ebesi Művelődési Ház  

4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 52/366-136. Mobil: 06-20/251-69-87. E-mail: 
ebesmuvhaz@gmail.com  

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