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A nagyon nehéz feltételek elle-
nére Ebes Község Önkormány-
zata a 2006. évi feladatait, mind 
a kötelezőket, mind pedig az 
önként vállaltakat sikeresen 
teljesítette.

Galgóczi Mihály polgármes tert 
arról kérdeztük, hogy a 2006-os 
zárszámadást követően, hogyan 
értékeli az elmúlt évet?

– A tavalyi év eredmé nyesen 
zárult, bár nagyon nehezen vit
tük véghez, rengeteg hátrálta
tó tényező nehezítette munkán
kat. Nem bővelkedtünk források
ban, mégis azt mondhatom, hogy 
nagyon sok költséges fejlesztést 
sikerült megvalósítanunk. Az 
ál lami támogatások megvonása, 
nagyon szűk anyagi mozgásteret 
engedett. Köszönhető ez annak, 
hogy a takarékossági intézkedé
seket mindig időben megléptük. 
Ebes tavaly, mintegy 634 millió 
forintból gazdálkodhatott. Intéz
mé nyeink jól működtek, mint
egy 129 millió forinttal nőtt 
Ebes vagyona. 153 millió forin
tot költött a falu a fejlesztésekre 
és ebben nincs benne az új közte
mető építése, ami plusz 170 mil
lió forintot jelent. 

Az alábbi nagyobb beruházá
sok zajlottak 2006ban:
•  AVOP parképítés: 

 35 394 E Ft
•   Nyugati u. Vérvölgy u. asz

faltozása: 30 129 E Ft

•  Óvoda tetőfelújítása: 
 5 362 E Ft
•  Járdaépítés és felújítás: 

 6 715 E Ft
•   Szennyvízcsatorna 

beruházás: 5 milliárd Ft
•  Köztemető:  170 000 E Ft
Szeretném  megköszöni  az 

in téz ményvezetőknek, az önkor
mány zat munkatársainak, vala
mint a képviselőtestület tagjai
nak teljesítményét, hisz hihe tet
len munka van egy költségvetés 
véghezvitele mögött.

Míg más településeken intéz
mé nyeket, iskolákat zárnak be 
vagy vonnak össze, addig Ebesen 
egy kisebb létszámcsökkentés sel 
sikerült ezt kiküszöbölni. A pe da
gógusok leépítéséhez hozzá járult 
a kötelező óraszámnövelés és a 
gyermeklétszám csökkenése is. 

– Négy hónap telt el az idei 
évből, mit sikerült eddig megvaló-
sí tani a 2007-es tervekből?

– Az év elején elfogadott költ
ségvetés jól működik, ezért az első 
negyedévre betervezett feladatok 
megvalósultak. Öt nagy részre 
oszthatóak az év eleji teendők: 

Költségvetés elfogadása.

A tavalyi évből áthúzódott az 
ISPA csatornaépítés, amely Ebes 
életében az egyik legnagyobb 
beruházás, 500 millió forintból 
valósul meg. A lakosság együtt
működésével sikerült megalapí
tani a víziközmű társulást. 

Az orvosi ügyelet megoldása 
rengeteg problémát okozott, min
dent meg akartunk tenni annak 
érdekében, hogy Ebes lakosai 
meg fe lelő szintű ellátásban része
süljenek. Május 1jével indult be a 
megújult ügyeleti rendszer. (Ami-
ről már olvashattak bővebben elő-
ző számunkban. A szerk.)

A köztemető beüzeme lé se 
ko moly feladat. Kiírtuk a pályáza
tot, hogy megfelelő üzemeltetőt 
találjunk. Az egészségház felújí
tása elengedhetetlen volt, hisz az 
ÁNTSZ már be akarta zárni az 
ál datlan állapotok miatt. Az 50 
millió fo rintos beruházás után 
egy európai uniós szintű modern, 
felszerelt intézményt vehetnek 
birtokba a védőnők, a családse
gítőszolgálat és persze a lakosok. 

Ezek a beruházások, mind az 
ebesi polgárok javát szolgálják és 
hozzájárulnak ahhoz, hogy tele
pülésünk tovább fejlődhessen. Így 
talán a befektetőknek is vonzóbbá 
válnak iparterületeink, ami továb
bi előrelépéseket eredményezne.

– Meg van elégedve az új képvi-
selő-testület munkájával?

– Elsősorban a választóknak 
kell, hogy megfeleljen a képvise
lőtestület. Én, mint polgármes
ter a képviselők nagy többsé gének 
munkájával meg vagyok eléged
ve. A döntések mintegy 95 száza
lékban egyöntetűen támogatot
tak. Fontos, hogy azok az embe
rek, akik képviselik választóikat, 
egyetértésben tudják vezetni a 
község életét.

– Mi várható még a 2007-es 
évben?

– Továbbra is figyeljük az euró
pai uniós pályázatokat, hogy for
rást nyerjünk a falu fejlesztésére. 
Már beadtunk pályázatot a Bocs
kai utca aszfaltozására, valamint 
a Rákóczi utcai iskola felújítására. 
Nagyon sok mindent szeretnénk 
még tenni annak érdekében, hogy 
kielégítsük a lakosság igényeit, de 
sajnos nagyon szűkösek a kere
tek, és nem mindenre van pályá
zati lehetőség. Munkatársaimmal 
együtt mindent megteszek annak 
érdekében, hogy az idei év is sike
res legyen, de számítunk a lakos
ság együttműködésére is.

Bencsik Ildikó

A számok tükrében

2007. május 9-én a Hajdúszo-
bosz lói Rendőrkapitányság és 
az Ebesi Polgárőr Egyesület 
szer ve zé sében közlekedésbiz-
tonsági vetélkedőt szervezett 
az Arany János Magyar–Angol 
Két tan nyel vű Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény.

Az immár hagyományosnak 
mondható „Nyílt közlekedésbiz
ton sági nap„ elnevezésű rendez
vény célja a gyermekbalesetek 
meg előzése, a helyes kerék pá ros 
közlekedésre való nevelés volt. 
Az előzetes feladatok megol dása 
után a legjobban teljesítő nyolc 

tanuló juthatott be az osztály csa
patába. A versenyen így 13 osztály 
csa patában összesen 104 tanuló 
mérhette össze tudását. A rendez
vényen a tanulók három korcso
portban (3–4., 5–6., 7–8. osztá

lyosok) KRESZ-totón közlekedési 
ismereteikről, míg a rutinpá lyán 
kerékpáros ügyességükről adhat
tak számot, majd a harmadik hely
színen bűn és balesetmeg elő zési 
előadást hallgattak meg. 

Az 12. osztályosok közel 85 
fővel játékos közlekedési feladat
lapokat oldottak meg a gyalogos 
közlekedés témaköréből. Nagy 
népszerűségnek örvendett a biz
tonsági öv szimulátor, amelyet a 
tanulók nagyon nagy lelkesedés
sel fogadtak és szívesen ki is pró
báltak. A verseny eredményekép
pen a legjobbak díjazásban része
sültek. Az egyéni verseny helye
zettjei a következők voltak: 

3–4. osztályban:
1.  Makai Stella 3. b
2. Dézsi Anna 3. b
3.  Vágner Mariann 4. b
5–6. osztályban: 
1.  Teremi Zsuzsanna 5. a
2.  Halász Judit 6. c
3. Bódi Krisztián 6.
7–8. osztályban:
1.  Gajdos Zoltán 8. a
2. Kácsándi Richárd 8. a
3.  Veress Balázs 8. a
A csapatversenyben a legjobb 

eredményt a 4. a, a 6. b és a 8. a 
csapata érte el. Minden résztve
vő tanuló ka pott egy csokoládét, 
amit a szü lői munkaközösség biz
tosított. Balogh László

Közlekedés biztonsági nap Ebesen
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Ebes Község Önkormányzata 
Kiss József, Tóth Árpád utca 5. 
szám alatti lakos, nyugalma-
zott tűzoltónak a Pro Villa (Ebes 
Köz ségért) kitüntetés ezüst 
fo ko zatát adományozta.

Kiss József azok közé az embe
rek közé tartozik, akiknek életét 
végigkíséri a másokért, a szű
kebb és tágabb környezetükért 
önzetlenül végzett munkálko
dás. Hogy csak a legfontosabba
kat említsük:

Hosszú ideig tagja volt a helyi 
ön kéntes tűzoltó egyesü letnek, 
iskolai tűzoltórajt szervezett. 
Ered ményes munkájából a külön
böző ifjúsági versenyeken elért 
helyezések tanúskodnak.
A  Polgárőrség  alapító  tagja. 

Az elmúlt évben 190 órát töltött 
szolgálatban. Önzetlen, áldoza
tos munkájával jelentősen hoz
zájárult ahhoz, hogy községünk 
lakói nyugodtan élhetnek, biz
tonságban érezhetik magukat.

– Ön mindig is a „köz szolgála-
tában” állt, segített, ahol csak 
tudott. Honnan gyökeredzik ez a 
segítőkészség?

– A szülői örökség része ez, úgy 
neveltek, hogy mindig se gítsek az 
embereknek. Már hetedik osztá
lyos koromban úttörő tűzoltó vol
tam, és az 1980as évek végéig, 
amíg meg nem szűnt Ebesen az 
önkéntes tűzoltóság, addig tag
ja voltam, majd hivatásos tűzol
tónak álltam.

– Nem féltette a családja, hisz 
sohasem választott veszélytelen 
foglalkozást?

– Amíg tűzoltó voltam sokat 

aggódott értem a feleségem, hisz 
a tűzoltó oda megy, ahonnan 
má sok menekülnek. Nehéz volt 
fel dolgozni a tűzoltóság „munka
köri ártalmait”, amikor már nem 
tudtunk segíteni, csak a holttes
teket találtuk. A feleségem sokat 
segített abban, hogy feldolgoz
zam ezeket a traumákat. 

– Honnan jött az ötlet, hogy 
Polgárőrséget alapítsanak?
–  Próbáltuk mi már 1998–99-

ben megalapítani a polgárőr sé
get, mert a rendszerváltás után 
nagyon elszaporodott a bűnözés, 
akkor nem sikerült, de pár évvel 
később megalakult az Ebes Pol
gárőr Egyesület.  

– Hogyan tud segíteni egy pol-
gárőr a faluban?

A szolgálatok alkalmával meg 
tud juk figyelni a kritikus helye
ket, ahol esetleg bűncselekmény 
történhet. Ezért szorult vissza 
a biciklilopások száma is, mert 
rendszeres járőrözéseinkkel meg
akadályoztuk a tolvajok munkáját. 
Előfordul olyan is, hogy megkér
nek minket családok, hogy míg 
elutaznak nyaralni, addig tartsuk 
már szemmel a házukat, nehogy 
betörjenek. Sok esetben az embe
ri felelőtlenség okoz problémát, 
ezekre próbáljuk mi felhívni a 
figyelmet.

– Milyen gyakori, hogy a falu 
lakói polgárőrök akarnak lenni?
–  Sajnos a mai anyagias világ

ban nagyon nehéz rávenni az 
em be reket ingyenmunkára. Min
den ki elvárja, hogy Ebes bizton
sá gos legyen, de tenni már nem 
sze retnek  érte.  Sem  anyagilag 
nem járulnak hozzá, sem pedig 
úgy hogy belépnének polgárőr
nek. Pedig mindenkit szeretet tel 
várunk. A lakosok adójuk 1%val 
rengeteget tudnának segíteni 
ne künk, ahhoz hogy felszerelé
sün ket korszerűsítsük. A jár
őr autó is öregecske már, ideje 
lenne lecserélni. El kellene az új 
ember is, nem kell sokat vállal ni, 
ha mindenki csak egykét napot 
vállal egy hónapban, már az is 
elég a segítségéhez.

– Hogyan telnek nyugalma-
zott évei?

– Mióta nyugdíjba jöttem két
szer annyit dolgozom. Mindig is 
segítettem az embereket és segí
teni is fogom, amíg erőm és egész
ségem engedi.

– Az ön munkásságát, segítő-
készségét Pro Villa kitüntetéssel 
jutalmazták. Meglepte a kitün-
tetés?

– Nagyon nagy meglepetés
ként ért. Ezt az elismerést nem 
csak én kaptam, hanem felesé
gem és a Polgárőr Egyesület  is. 
Nagyon örültem neki, hogy rám 
gondoltak.

Bencsik Ildikó

Ebes Község Önkormány zata 
Prepuk János nyugalmazott 
is ko laigazgatónak a Pro Vil-
la (Ebes Községért) kitün tetés 
arany fokozatát adományozta.

Prepuk  János  1967-től  több 
mint két évtizeden keresztül volt 
a község oktatás és nevelésügyé
nek irányítója. Ez idő alatt orszá
go san is elismert intézményt 
ho zott létre. Az országban első
ként hozták létre a diákönkor
mány zatot.  Prepuk úr  nevéhez 
fű ződik a művészeti iskolai kép
zés meghonosítása.

– Hogyan lett pedagógus?
– Igaz hogy nem akartam pe da

gógus lenni, de visszagondol va 
el se tudnám képzelni az élete
met másként. Nagyon szép pálya 
a mienk, emberekkel foglal koz
ni csodálatos dolog. Peda gó giai 
középiskolába jártam, mert ott 
zenét is oktattak. A zenéhez már 
gyermekkoromtól kezdve vonzó
dom és egész életemet vé gig
kísérte. Ezért is lettem törté
ne lem–énekzene szakos tanár, 
majd pedagógiát és pszichológiát 
végeztem az egyetemen. Mindig 
volt kórusom, akárhova is sodort 
az élet. Nagy kihívást jelentettek 
számomra úgy a gyermek, mint a 
felnőtt kórusok.

– Ebessel milyen úton került 
kapcsolatba?

– Nyírábrányban voltam pá lya
kez dő, majd Álmosdon voltam 
igazgató, amikor felkértek az 
ebesi iskola vezetésére. 

– Ön élete nagy részét az okta-
tásnak, nevelésnek szentelte. Meg-
érte a fáradozást?

– Az én pedagógiai ars poeti
cám az, hogy olyan iskolát kell 
lét rehozni, ahol jó érzi magát a 
pe da gógus, a gyermek és a szülő 
is. Ha egy tanár jó környezetben, 
biztonságban dolgozik és szereti 
a munkáját, akkor ott a gyermek 
is jól fogja érezni magát. Megér
te a fáradozást, hisz látni a boldog 
gyermekek arcát, többet ér min
den elismeréstől. 

– Milyen módszerekkel, újí-
tásokkal próbálta a helyes útra 
terelni a nebulókat?

– Ami az iskolában történik, 
az az iskola felelőssége. Felelőt
len dolog az iskolai történésekért 
a társadalmat, a családot okolni.

Természetesen (ma is), hogy a 
tanulótevékenységre alapozott 
ta nítási órákon nincs szükség 
kü lön fegyelmezésre, mert min
den ki – nemcsak a legjobbak – 
dol gozik. És a legfőbb hozadék, 
hogy egyre optimálisabban fej
lődnek képességeik.

Gyakorlatunkban szinte ugyan
ezt szolgálta a szabadidő te rü
letén a klubnapközi működte té se: 
a kötelező tanulás után minden

ki az önként választott klubjában 
tevékenykedett. A tanárok öröm
mel foglalkoztak a gyermekek
kel. Nem volt igazán gond a pénz, 
pedig akkor talán még kevesebb 
volt, mint ma. A mi pályánkat nem 
érdemes pénzért csinálni.

Ebesen 1970től az iskolai 
de mok rácia fóruma és gyakorló
tere a havonta rendszeresen meg
tartott iskolagyűlés, ahol a diák
önkormányzat irányításával a 
tanulók és nevelők közösen érté
kelik a hónap történéseit, dicsér
nek, elmarasztalnak, és feladato
kat jelölnek ki. 

Az ebesi iskolában – kicsit 
ugyan megkésve – de megterem
tet tük a művészeti tagozatot 
is. Aki sikeres, jól érzi magát az 
is ko lában. Kár lenne, ha az is kola 
további megújítása mellett a tago
zat fejlesztéséhez nem lenne ele
gendő energia. 

– Mit tanácsolna egy most 
pályakezdő pedagógusnak?

– Aki emberekkel foglalkozik, 
akkor lehet sikeres a pályán, ha 

„hat ni” tudó személyiség. Aki
ben adott az „Isteni szikra”, az a 
töb bit kellő szorgalommal meg
tanulhatja. Folyamatosan tanul
ni és tapasztalni! Minden peda
gógus vezető a maga területén. A 
kicsit eredményes vezető, pedig 
soha nem azt mondja, hogy előre, 
hanem utánam!

– Hogyan érintette ez az elis-
merés?

– Meglepődtem, váratlanul ért, 
mert azért korábban engem Ebes 
nem igen kényeztetett el az elis
me réssel. Ez egy vigaszdíj szá
mom ra, talán nagyobb érdem az, 
hogy tudtam valamit adni azok
nak a gyermekeknek, akik az én 
pályafutásom alatt kerültek ki 
az iskolapadból. Nagyon kö szö
nöm, hálás vagyok érte. S különö
sen öröm számomra, hogy nem 
postomus kaptam.

Bencsik Ildikó

Példátlan példamutatásEgy segítőkész polgárőr
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Felhívás
Szemészeti  
vizsgálatra

2007. május 31én (csütör
tökön) délelőtt 8.30tól felnőt
tek számára szemészeti vizsgá
lat lesz a Bocskai utcai háziorvo
si rendelőben.

A Kenézy Gyula KórházRen
de lő intézet szemész szakorvosai 
jönnek ki műszereikkel együtt. 
Maximum 60 főt tudnak fogadni. 
Előzetes bejelentkezés szükséges 
a háziorvosi rendelőben, ahol a 
vizsgálathoz időpontot kapnak.
Vizsgálatkor hozzák magukkal 

tajkártyájukat. Az ellátás körzet
től független.
Optikus is jön, szemüveg hely

ben megrendelhető.
Telefon: 366817.

Dr. Szerze Péter

Február 15től kell az egész
ségügyi ellátás alkalmával vizit
díjat vagy kórházi napidíjat fizet
ni, mint ahogy arról a márciusi 
számunkban is beszámoltunk.

A kormány az eddigi tapasz
talatok alapján újabb változáso
kat vezet be, amelyek 2007. júli
us 1jén lépnek életbe. 

A szabályozás egyszerűsödik: 
a jövőben ugyanaz lesz a men
tességi kör a napidíj és a vizitdíj 
esetén, meghatározott esetekben 
bővül a mentességek köre, ugyan
akkor a beutalási rendet megke
rülők magasabb összegű vizitdí
jat fizetnek. 

A 2007. július 1-jén életbe 
lépő változások:

A Honvédség, a rendvédelmi 
szervek (határőrség, rendőrség, 
VPOP, katasztrófavédelem, bün
tetés végrehajtási szervezet, hiva
tásos önkormányzati tűzoltóság, 
polgári nemzetbiztonsági szol
gálat),  az  Országos  Mentőszol
gálat dolgozói a szolgálattal köz
vetlenül összefüggő intézkedés 
vagy eljárás során szerzett sérü

lés vagy betegség esetén mente
sülnek a díjfizetés alól.

Azon véradók, akik legalább 
30 alkalommal adtak teljes vért 
men tességet élveznek.

A tartós betegségben szenve
dők nem csak a vizitdíj, hanem 
a kórházi napidíj fizetése alól is  
mentesülnek
Vizitdíj mentes a  tüdőszűrés, 

illetve a 18 éven felettiek ellátása, 
akik nappali alap, és középfokú 
iskolai oktatásban részt vesznek, 
ha az ellátást az iskola, és ifjúság
egészségügyi szolgáltatás kereté
ben veszik igénybe.

A betegúttól való eltérések ese
tén emelt összegű vizitdíjat kell 
fizetni, ha valaki:
•  háziorvosi ellátást saját kez

deményezésére nem a rendelőben, 
hanem más külső helyszínen vesz 
igénybe (600 Ft), 
•  nem  a  választott  háziorvo

sánál nem sürgős ellátást vesz 
igénybe (600 Ft),
•  ügyeleti ellátást indokolatla

nul vesz igénybe (1000 Ft),
•  beutalóval  igénybe  ve hető 

járóbetegszakellátást beutaló 

nél kül, illetőleg nem a beutaló 
sze rinti egészségügyi szolgálta
tónál vesz igénybe (1000 Ft).

Korábban ugyanakkora vizit
díjat kellett fizetnie annak, aki 
elment a háziorvoshoz és utána 
a szakrendelésre (2×300 Ft), mint 
annak, aki egyenesen a szakren de
lésre ment beutaló nélkül (600 Ft).

A jövőben annak, aki betartja 
a beutalási rendet, összességé ben 
ugyanúgy 600 forintot kell fizet
nie, mint eddig (1×300 Ft há zi
orvosnál, 1×300 Ft szakorvos
nál) Míg aki beutaló nélkül megy 
szakrendelésre, annak 1000 forin
tot kell fizetnie.

Az emelt összegű vizitdíj fize
tése ezentúl vonatkozik:
•  a  tartós  orvosi  kezelésben 

részesülőkre, 
•  a véradókra, 
•  a hajléktalanokra
•  valamint a 18 éven aluliakra 

amennyiben a betegúttól eltérő
en, beutaló nélkül fordul beuta
ló köteles szakorvoshoz, ennek 
emelt összegű vizitdíja számuk
ra is 1000 Ft). 

Összeállította: 
Rózsahegyiné Juhász Éva

Kistérségi orvosi 
ügyeleti beosztás

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes területén, 2007. június

  1.  Péntek  Dr. Békési Zoltán 
  2.  Szombat  Dr. Csontos Gyula 
  3.  Vasárnap  Dr. Socol Ilona 
  4.  Hétfő  Dr. Socol Ilona
  5.  Kedd  Dr. Csontos Gyula 
  6.  Szerda  Dr. Békési Zoltán 
  7.  Csütörtök  Dr. Szerze Péter Id. 
  8.  Péntek  Dr. Békési Zoltán 
  9.  Szombat  Dr. Enyedi Attila 
10.  Vasárnap  Dr. Enyedi Attila 
11. Hétfő Dr. Enyedi Attila 
12.  Kedd  Dr. Csontos Gyula 
13.  Szerda  Dr. Szerze Péter Ifj. 
14.  Csütörtök  Dr. Szerze Róbert 
15.  Péntek  Dr. Socol Ilona  
16.  Szombat  Dr. Szerze Róbert 
17.  Vasárnap  Dr. Csontos Gyula 
18. Hétfő Dr. Enyedi Attila 
19.  Kedd  Dr. Békési Zoltán 
20.  Szerda  Dr. Szerze Péter Ifj.
21.  Csütörtök  Dr. Békési Zoltán 
22.  Péntek  Dr. Szerze Péter Id. 
23.  Szombat  Dr. Szerze Róbert
24.  Vasárnap  Dr. Békési Zoltán 
25.  Hétfő  Dr. Socol Ilona 
26.  Kedd  Dr. Szerze Róbert 
27.  Szerda  Dr. Szerze Péter Ifj. 
28.  Csütörtök  Dr. Szerze Péter Ifj.
29.  Péntek  Dr. Szerze Péter Id. 
30.  Szombat  Dr. Socol Ilona

Az Ebes, Hajdúszovát, 
Nagy he gyes területén 

mű ködő kistérségi közpon
ti ügyelet új telefonszáma:

30/698-00-43
Átmenetileg a korábbi szám 

30/5003377  
is működik át irá nyítással 

2007. július 1jéig.

Változások a vizitdíjban 
2007. július 1-jétől

postaügy
Már több éve tartó probléma 

megoldásáról tárgyalt a képvi
selőtestület április 25i testületi 
ülésen a Magyar Posta Zrt. kép
viselőjével és az ebesi Posta veze
tőjével Szabó Istvánnéval. 

Ebes lakosai tapasztal hatják 
nap mint nap milyen kellemetlen 
körülmények várják az embert, ha 
ügyeit akarja intézni a postán. Hiá
ba próbálják kompenzálni a ked
ves, udvarias munkatársak a hely
zetet, szükség lenne a fel újí tásra, 
bővítésre. Ebes község intézmé
nyeinek sorából kilóg a pos ta, hisz 
az nem felel meg az euró pai szin
tű kívánalmaknak. Mivel túl kicsi 
az ügyféltér, sok kel lemetlenséget 
okoz az ügyfeleknek. Adatvédelmi 
szempontból sem felel meg az elő
írásoknak az épület. Nincs külön 
kifizető helyiség, ami további gon
dokat okoz, hisz senki sem szereti, 
ha na gyobb pénz felvételekor, vagy 
befizetésekor mindenki ott áll a 
sarkában. Más postákon bizalmi 
sáv van kialakítva, de ez az ebesi 
hi vatal esetében majdnem, azt 
jelentené, hogy egyenként mehet
nének be az ügyfelek.

A képviselőtestület már há rom 
éve is megkérte a Magyar Pos ta 
Zrt.-t, hogy változtasson a kiala
kult helyzeten. Akkor ígéretet 
ka pott a falu, hogy mihelyst lesz 
al kalmuk rá, bővítik az épüle
tet. Az április 25i ülésen ismét 
na pi ren di pont volt az ebesi Posta 
hely zete. A képviselők ismét fel
szó lították a Magyar Posta kép
viselőjét, hogy intézkedje nek az 
ügyben, hogy az épület mihama
rabb bővítésre kerüljön. A másik 
kérés az volt, hogy változtassák 
meg a nyitva tartási  időt. Jelen
leg hétfőtől péntekig 8.00–16.00 
óráig fogad ügyfeleket a  posta, 
így ha valaki dolgozik, nem tud
ja elintézni ügyeit. Ha egykét nap 
más időpontban lehetne nyit va a 
posta, mondjuk 9.00–17.00 óráig, 
akkor már a munkából igyekvők 
is be tudnának térni a postára.

Ebes fejlődő település, ahol 
el en gedhetetlen lenne egy mo dern 
postaépület, ami meg fe lel az adat
védelmi szabályoknak és az embe
rek komfortérzetének is. A Magyar 
Posta Zrt.  képviselő je  tájékozta
tójában elmondta, hogy számos 
más település tar to zik hatáskör
ükbe, ahol sokkal rosszabb a hely
zet, mint Ebesen. Így felállítottak 
egy rangsort, hogy mikor melyik 
posta épü letét újítják fel. Elmon
dása szerint Ebesen nem várható 
változás az elkövetkező 23 évben. 
A képviselőtestület tagjai ezt tűr
hetetlennek nevezték, és felkérték 
a posta képviselőjét, hogy tolmá
csolja feletteseinek azt a kérést, 
miszerint sürgősen változtatni 
kell az ebesi Posta helyzetén.

Bencsik Ildikó
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Fák, virágok napja az óvodában
Az óvodában április 21én (szombaton) a fák, virágok napja alkal

mából szépítettük óvodánkat. A szülők és az óvodai dolgozók virág
palántákkal, virágmagvakkal járultak hozzá a virágosításhoz. Az 
óvodás gyermekek az óvónők és dajkanénik segítségével ültették el 
ezen a délelőttön a szebbnélszebb, színesebbnélszínesebb virágokat 
a ládákba és az óvoda virágoskertjeibe.  Kiegészítés: a múlt számban 
megjelent „Informatika az óvodában” c. cikk a következőkkel egészül 
ki: Nagy Tamás szülő egy teljes számítógép konfigurációt ajánlott fel 
az óvodás gyermekek számára, melyet ezúton is köszönünk.

Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető

Tiszta, virágos 
lakóház mozgalom
Negyedik alkalommal kerül 

megrendezésre a „Tiszta, virá
gos lakóház mozgalom” a Mező
gazdasági, Környezetvédelmi 
Tu risztikai  és  Sport  Bizottság 
szer vezésében. Az újság mellék
letét képező nevezési lapot 2007. 
június 4-ig lehet bedobni a Pol
gármesteri Hivatal folyosóján 
található ládába.

Két kategóriában lehet nevezni: 
családi ház gazdasági épületekkel, 
családi ház pihenőkerttel. A hely
színi bejárás várható időpont
ja július közepevége között lesz, 
de a látogatás pontos időpontjá
ról levélben értesítjük a nevező
ket. A zsűrizés szempontjai: az 
előkert és az utcai rész tisztasá
ga, rendezettsége, parkosítása, a 
ház külső rendje, a pihenőkert és 
a gazdasági kert rendezettsége, 
gazdasági épületek rendezettsé
ge és tisztasága, komposztkészí
tés biohulladékból, környezettu
datos életmód.

Eredményhirdetésre ebben az 
évben is augusztus 20án kerül 
sor a falunap keretében. Kategó
riánként az első helyezett díjazása 
15 000 Ft, a másodiké 10 000 Ft, a 
harmadiké 5000 Ft értékű vásár
lási utalványt kap, az oklevél és a 
Tiszta virágos lakóház tábla mellé.

Bízunk benne, hogy egyre töb
ben csatlakoznak a mozgalomhoz.

Bagosi Bálintné  
bizottsági tag

Az április 30án éjszaka történ
tek miatt fordulunk most Önök
höz, mert olyan események tör
tén tek lakóhelyünkön, melyek
ben gyermekeik által Önök is 
érin tettek lehetnek. Az alig 1218 
év közötti – e cikkben név nélkü
li – fiatalok egy része, csoportok
ba verődve tört, zúzott a község
ben. A gyerekek között többen lát
hatóan alkoholos állapotban vol
tak, elveszítve ezáltal minden na
pi önkontrolljukat. Az események 
során kerítéseket ron gáltak meg 
vagy döntöttek ki, kis fákat tör
tek derékba, közlekedési jelzőtáb
lát rongáltak meg, lakóházakba 
csengettek be, és még sorolhat
nánk tovább. Az elkövetett cse lek
mények alaposan felháborították 
az itt lakók többségét, ezért for
dulunk Önökhöz. A fen tiek miatt 
kérjük, számoltassák el gyer
mekeiket az április 30án éjsza
ka történt eseményekről. Tu da to
sítsák bennük, hogy az nem egy 
jó „balhé” volt, hanem a települé
sen élők által tolerálható mérté
ket jelentősen meghaladó, a hatá
lyos Büntető Törvénykönyv sze
rint csoportosan elkö ve tett garáz
daság bűntette, mely értelmetlen 
és felelőtlen cseleke det, aminek a 
további életükre is kiható súlyos 
következményei lehetnek.

Garázdaság
Btk. 271. §
(1) Aki olyan kihívóan közös-

ségellenes, erőszakos magatar-
tást tanúsít, amely alkalmas 
arra, hogy másokban megbot-
ránkozást vagy riadalmat kelt-
sen, ha súlyosabb bűncselek-
mény nem valósul meg, vétsé-
get követ el és két évig terjedő 
szabadságvesztéssel, közérde-
kű munkával vagy pénzbünte-
téssel büntetendő.

(2) A büntetés bűntett miatt 
három évig terjedő szabadság-
vesztés, ha a garázdaságot

a) csoportosan,
b) a köznyugalmat súlyosan 

megzavarva követik el.
(3) Mellékbüntetésként kitil-

tásnak is helye van.

Azon az éjszakán többen kér
tek bennünket, küldjük haza a 
randalí rozó gyermekeket. Ezt a 
polgárőrség a rá vonatkozó tör
vény szerint nem teheti meg, de a 
bűncselekményen tetten ért elkö
vetőket – mint minden állam
polgár – a polgárőr is elfoghatja, 
visszatarthatja, és a hatóságok
nak átadhatja. A polgárőrség cél
ja nem az, hogy felelőtlen fiata
lok életét, jövőjét tönkre tegye, 
meg pecsételje, hanem a telepü
lés valamennyi lakosával együtt
működve, a lehető legbiztonságo
sabbá tegye annak mindennapi 
életét. A fiatalok kulturált szóra
kozásának, időtöltésének ellenőr
zése elsősorban nem polgárőri, 

hanem szülői feladat és kötele
zettség.

Kérjük Önöket gyermekeik és 
mindannyiunk érdekében, fordít
sanak nagyobb figyelmet gyerme
keikre. Lehetőségeik szerint 
el len őrizzék, mivel és kivel tölti 
szabadidejét, fogyaszte alkoholt, 
esetleg kábítószert. Ellenke ző 
esetben könnyen bekövetkezhet, 
hogy gyermekeik felelőtlensé gé
ből, meggondolatlanságából vagy 
a szülői felügyeleti jog nem meg
felelő gyakorlása miatt, a fenti 
cselekmények elkövetése és bár
mely más jogellenes maga tar tás 
következtében olyan helyzet be 
kerülnek, amellyel jövőbeli le he
tő ségeiket jelentősen leszűkí
tik, vagy megakadályozzák. Ezt 
ők most még nem érzik át, ezért 
ér tékelődik fel az Önök felelőssé
ge. Mindannyiunk érdeke, hogy 
gyermekeink sikeresek legyenek 
az életben, hogy később rájuk 
támaszkodhassunk. Kérünk min
den szülőt, hogy kérésünket meg
fogadva, fordítson több figyelmet 
gyermekére. 

Örömmel fogadjuk ötletüket, 
tanácsukat, amikkel hatékonyab
bá tehetjük munkánkat. Kérdé
seikre, felvetéseikre is szívesen 
válaszolunk. 

Elérhetőségünk:
ebesipolgaror@freemail.hu

Ebesi Polgárőr Egyesület

Tisztelt Ebesi szülők!
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EBESI HÍRLAP
Ebes község önkormányzata időszaki lapja.

Felelős szerkesztő, kiadó: Ró zsa hegyiné Juhász Éva ebeshirlap@freemail.hu  
A szerkesztőség címe:  4211 Ebes, Ady E. u. 6–8. Tel.: 52/366-136,  

fax: 52/565-075. Kiadja: Ebesi Kulturális Kht. Alapította: Ebes község  
képviselő-testülete. Nyomdai munkálatok: Fount Trade Kft.


