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Közterületfelügyelet létrehozása – Az európai normáknak megfelelő
környezetvédelmi rendelet – Közművelődési rendelet
A képviselő-testület nyári szünet előtti ülése

Ebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.
június 17-én délután az Arany
Oroszlán Zrt. Meilen termében
tartotta nyári szünet előtti ülését, Galgóczi Mihály polgármester elnökletével.
Szabóné Karsai Mária mb.
jegyző előterjesztésében a képviselők három – a település jövőjének további fejlődését szolgáló – igen fontos rendeletet
hoztak. Megtárgyalták és döntöttek A települési közterületfelügyelet felállításáról. Ezt
követően Agócs Attilánénak,
a Mezőgazdasági-, Környezetvédelmi-, Turisztikai- és Sportbizottság elnökének a kiegészítő
javaslatai után megvitatták és
megalkották A helyi környezet
védelméről, a közterületek és
ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló helyi
rendeletet, valamint – Kissné
Vass Rozália ügyvezető igazgató előterjesztésében – A helyi
közművelődési tevékenység

támogatásáról szóló rendeletet. Kovács Lajosné pénzügyi
előadó szóbeli kiegészítése után
a képviselő-testület módosította a 2009. évi költségvetési
rendeletet. A testület végül a
Különfélék c. napirenden előterjesztett témákról tárgyalt.
Közterület-felügyelet
létrehozása
Mint ismeretes, a képviselőtestület a 2009. március 26-i ülésén kezdeményezte a közterület
felügyelet felállítását Ebes településen. Szabóné Karsai Mária
mb. jegyző hangsúlyozta: – Tekintettel arra, hogy a felügyelő
alapvetően egyes szabályok betartását ellenőrzi és megsértésüket szankcionálja, tevékenysége kiemelt jelentőségű, feladatait
a szabálysértésről szóló törvény,
az egyes szabálysértésekről szóló kormányrendelet, illetve a
helyszíni bírságolás részletes
szabályairól szóló BM-rendelet
előírásainak megfelelően végzi.

Szabóné Karsai Mária

használatának, a közterületen
folytatott engedélyhez, illetve
közútkezelői
hozzájáruláshoz
kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, a közterület
rendjének és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszüntetése, illetve
szankcionálása. Közreműködik
a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
a közrend, a közbiztonság védelmében, az önkormányzati vagyon
védelmében, a köztisztaságra
vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, az
állategészségügyi és ebrendészeti
feladatok ellátásában, valamint
az idevonatkozó kormányrendelet szerinti közlekedési szabálysértéseket szankcionálja.

A közterület-felügyelet feladatait a polgármesteri hivatalban
alkalmazott egy fő közterületfelügyelő látja el. A felügyelő
köztisztviselő.
Közszolgálati
jogviszonyára a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvény renA felügyelő által
delkezéseit kell alkalmazni. A alkalmazható intézkedések
jogszabályok szerint a közterüA közterület-felügyelő által
let-felügyelő állásra pályázatot alkalmazható intézkedések: fikell kiírni.
gyelmeztetés, a szabálytalan
állapot megszüntetésére való
A felügyelő feladatai
felszólítás, igazoltatás, helyszíni
A felügyelő a feladatait Ebes bírság kiszabása, távollévő gépközség önkormányzat illetékes- járművezetővel szemben helységi területén, közterületen látja színi bírság kiszabása, feljelenel. Feladatát országosan egységes tés, az illetékes rendőri szervhez
egyenruhában teljesíti. Egyenru- vagy szabálysértési hatósághoz
hájára kitűzve viseli az országo- történő előállítás.
san egységes, egyedi azonosító
A felügyelő a jogszerű intézszámmal ellátott felügyelői jel- kedésével szembeni ellenállás
vényt, a település jelképét karjel- megtörése érdekében testi erőt,
zésként viseli és szolgálati igazol- könnygázszóró palackot alvánnyal rendelkezik. A felügyelő kalmazhat. Önmaga vagy más
együttműködik a rendőrséggel, a személy elleni támadás megakakatasztrófavédelemmel, a vám- és dályozására, illetőleg vagyonpénzügyőrséggel és a polgárőr- védelemre szájkosárral ellátott
séggel. A felügyelő az intézkedés- szolgálati kutyát alkalmazhat.
sel érintett személyről, tárgyról Szolgálati kutya csak akkor alkép-és hangfelvételt készíthet, kalmazható, ha a Képviselő-tesamely a jogszabályi előírásoknak tület annak igénybevételét renmegfelelően használható fel.
deletben szabályozza.
A közterület-felügyelő feladatai: a közterületek jogszerű
(Folytatás a 3. oldalon.)
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a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdet

Közterület-felügyelő munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony
időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati
jogviszony
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– büntetlen előélet,
– középiskolai/gimnáziumi
végzettség
– közterület-felügyelői vizsga,
illetve ennek hiányában a
pályázó vállalja, hogy a közterület-felügyelői vizsgát a
kinevezést követő 1 éven
belül megszerzi (erről a pályázatban nyilatkozni kell)
A
pályázat
elbírálásánál
előnyt jelent:
– közterület-felügyelői vizsga,
– közigazgatási gyakorlat.
Az ellátandó feladatok:
A közterület-felügyelő feladata
a közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott
tevékenységek megszüntetése,
szankcionálása,
közreműködés a közrend, közbiztonság,
önkormányzati vagyon védel-

mében, állategészségügyi és
ebrendészeti feladatok, járőr
tevékenység.
Illetmény és egyéb juttatás:
A köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény
alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolás
Erkölcsi bizonyítvány, Önéletrajz, Iskolai bizonyítvány másolata Közterület-felügyelői bizonyítvány másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2009.
szeptember 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Szabóné
Karsai Mária nyújt, az 52/565048-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának
helye: Postai úton vagy személyesen a 4211 Ebes, Széchenyi
tér 1. szám alatt.
Szabóné Karsai Mária
jegyző helyettesítésével
megbízott köztisztviselő

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum,
Hajdúszoboszló, Ebes lakossága részére
2009. július hónap

1.
2.
3.
4.
5.

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

Dr. Csontos Gyula
Dr. Csontos Gyula
Dr. Socol Ilona
Dr. Békési Zoltán
Dr. Socol Ilona

19. Vasárnap Dr. Békési Zoltán
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

Dr. Szerze Róbert
Dr. Szerze Péter Ifj.
Dr. Csontos Gyula
Dr. Csontos Gyula
Dr. Socol Ilona
Dr. Szerze Róbert
Dr. Csontos Gyula

Dr. Socol Ilona
Dr. Csontos Gyula
Dr. Csontos Gyula
Dr. Socol Ilona
27. Hétfő
Dr. Szerze Róbert
Dr. Socol Ilona
Dr. Szerze Péter Ifj.
Dr. Csontos Gyula 28. Kedd
29. Szerda
Dr. Szerze Róbert
Dr. Socol Ilona
30. Csütörtök Dr. Békési Zoltán
Dr. Szerze Róbert
13. Hétfő
Dr. Szerze Péter Ifj. 31. Péntek
14. Kedd
Dr. Csontos Gyula
Elérhetőségi mobiltelefon:
15. Szerda
Dr. Békési Zoltán
06 30 698 0043
16. Csütörtök Dr. Békési Zoltán
Dr. Varga Tamás
17. Péntek
Dr. Békési Zoltán
igazgató főorvos
18. Szombat Dr. Szerze Róbert

Ebes Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
(4211 Ebes, Széchenyi tér 1.)

PÁLYÁZATOT HIRDET
Pénzügyi ügyintézői álláshely betöltésére
Pénzügyi ügyintéző feladata: költségvetés, beszámoló készítése, költségvetési előirányzatokkal kapcsolatos feladatok,
negyedéves és éves információ szolgáltatási feladatok, pénzügyi előterjesztések készítése, pályázatírás és bonyolítás.
Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági végzettség,
– büntetlen előélet,
– magyar állampolgárság,
– összeférhetetlenség hiánya.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: költségvetési gazdálkodás területén szerzett szakmai gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
– korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások,
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban
résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik.
A megbízás időtartama: határozott idejű (1 év)
A megbízás kezdő időpontja: 2009. július 27.
Bérezés: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 15.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
személyesen, vagy postai úton, zárt borítékban „Pénzügyi
ügyintézői álláshelyre pályázat” megjelöléssel kell benyújtani Ebes Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához (4211 Ebes, Széchenyi tér 1.).
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás kérhető
Szabóné Karsai Mária jegyző helyettesítésével megbízott
köztisztviselőtől az 52/565-048 telefonszámon.

Szülői értekezlet az óvodában
Tisztelettel meghívom a leendő
(2009/2010-es nevelési évre beíratott)
óvodások szüleit
2009. augusztus 26-án (szerdán) 16 órától
tartandó szülői értekezletre.
Téma:
– Az óvodába lépés feltételei
– Mire lesz a gyermekeknek szüksége az óvodában.
Czeglédiné Herczeg Ildikó
óvodavezető

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
Felelős kiadó: Kissné Vass Rozália, Ebes Kulturális Közhasznú Nonproﬁt Kft. • Felelős szerkesztő: Bokor Ferenc.
E-mail: bokor.fsajto@t-online.hu • Szerkesztőség: Ebesi Művelődési Ház, 4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 52/788-614.
Mobil: 06-20/251-69-87. E-mail: ebesmuvhaz@gmail.com • Tipográﬁa: Abari Gusztáv. E-mail: info@typostudio.hu •
Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen. E-mail: fabiandigit@t-online.hu
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letekbe menően foglalkoztak a
napirenddel, illetve Ebes fejlődésében nagy jelentőségűnek
ítélték a helyi környezetvédelmi rendelet megalkotását. A
vélemények,
hozzászólások
összegzése során Galgóczi Mihály hangsúlyozta: – A korszerű környezettudatosság
követelményeinek a helyi
sajátosságoknak megfelelő,
részletes, európai színvonalú
Eu-s normák szerinti
rendeletet alkottunk. Olyat,
környezetvédelmi és
aminek betartása és betarttaköztisztasági rendelet
tása mindannyiunk számára
A képviselő-testület törvényi kötelező. A rendeletről a tesfelhatalmazások alapján Ebes tület egyhangúlag döntött. (A
község tiszta, esztétikus ké- képviselő-testület döntésének

A képviselő-testület a közterület-felügyelet létrehozását, a
polgármesteri hivatal létszámkeretének 1 fővel történő megemelését, a pénzügyi fedezet
biztosítását, valamint az álláshelyre kiírt pályázat közzétételét egyhangúlag elfogadta. (A
pályázat kiírása: lapunk 2. oldalán. A szerk. )

pének, valamint a környezet
rendjének és tisztaságának
kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve
alkotta meg környezetvédelmi, köztisztasági rendeletét. A
rendelet hatálya kiterjed Ebes
község közigazgatási területén
a természetes módon kialakult
és ember által kialakított élő és
élettelen környezetre, a környezetet igénybe vevők, terhelő, veszélyeztető, illetőleg szennyező
tevékenységére, az Ebes község
közigazgatási területén lakó és
tartózkodó természetes személyekre, valamint a községben
székhellyel, telephellyel, vagy
ingatlannal rendelkező jogi személyekre, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetekre
és a községben ideiglenesen
munkát végző, illetve bármilyen
tevékenységet folytató szervezetekre.
Agócs Attiláné, a Mezőgazdasági-,
Környezetvédelmi-,
Turisztikai- és Sportbizottság
elnöke kiegészítő, pontosító
javaslatait követően a testület
tagjai hozzászólásaikban rész-

megfelelően a környezetvédelmi rendeletet az Ebesi Hírlap
4. oldalán folyamatosan közzé
tesszük. A szerk.)

az Ebesi Községi Könyvtárat,
a Széchényi Ferenc Tájmúzeumot és az Ebesi Hírlapot. Az
új rendelet hatályba lépésével
egyidejűleg hatályát vesztette
a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló
5/1999. (III.24.)Ör. sz. rendelet.
Az önkormányzat közművelődési feladatainak teljes ellátásával és biztosításával megbízta
az Ebes Kulturális Közhasznú
Nonprofit Kft-t, amely Ebes
község közművelődési feladatait az önkormányzattal folyamatosan egyeztetve, együttműködve és annak ellenőrzése
mellett látja el.
A közművelődési tevékenységben együttműködő partnerek: Arany János Magyar-Angol
Kéttannyelvű Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Benedek Elek Óvoda, Alapszolgáltatási Központ,
egyházak, civil szervezetek,
egyesületek. Az önkormányzati közművelődési rendelet szabályozza az Ebesi Művelődési
Ház, az Ebesi Községi Könyvtár, a Széchényi Ferenc Tájmúzeum tevékenységi profiljait,
valamint rendelkezik az Ebesi
Hírlap folyamatos megjelentetéséről.

felelő korrekciója, valamint a
többletbevételek következtében. Ennek megfelelően a képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét
módosította 866.373 e Ft bevétellel, ill. 866.373 e Ft kiadással.
Ez után a Magyar Államkincstár által végzett felülvizsgálatnak megfelelően a testület
módosította az Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát.

Néhány formai pontosítást
követően a képviselő-testület
a közművelődési rendeletet elfogadta.

Hajdú-Bihar Megyei Vízműtől
való visszakövetelése tárgyában. Ezt megelőzően a megyei
vízmű közgyűlésére is sor kerül. (Mindkét esemény lapzárta
után volt. A szerk.)
A képviselőtestület végezetül
zárt ülést tartott, ezt követően
pedig a testület és az üléseken
részt vevő intézményvezetők,
vendégek kötetlen formában
vitatták meg az első fél évben
végzett együttes munka tapasztalatait.

Engedély újabb csatornarákötésekre
A Különfélék napirendben
Galgóczi Mihály polgármester
az ISPA szennyvízcsatorna-építési program állásáról tájékoztatta a képviselőket. Erről szólva megjegyezte, hogy a projektben részt vevő települések közül
egyedül Ebesen használhatja a
lakosság az új csatornarendszer
átadott szakaszait. Pozitív fejlemény továbbá, hogy a Nyugati
és a Hunyadi utcán a Gázláng
utcáig a műszaki számítások
alapján lehetőség van a újabb
csatorna-rákötésekre. Galgóczi
Mihály tajékoztatta a testületet arról is, hogy június 24-én
sor kerül a bírósági tárgyalásra az ebesi vízművagyonnak a

A helyi közművelődési
tevékenység támogatása
A helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló
rendelet célja, hogy Ebes község polgárainak érdekeit és
szükségleteit szem előtt tartva
meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait,
azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és mértékét. A rendelet hatálya kiterjed
a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődés szervezeteire, fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira. A rendelet a belső
piaci szolgáltatásokról szóló, az
Európai Parlament és Tanács
2006/123/EK irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
Mint ismeretes, az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására nonprofit
kulturális kht-t, majd kft-t hozott létre, amelyben integrálta
az Ebesi Művelődési Házat,

2009. évi költségvetésről
szóló rendelet módosítása
Amint azt Kovács Lajosné
pénzügyi előadó ismertette, a
költségvetés főösszege 41221
e Ft-tal nőtt, a normatív kötött
és a központi támogatások, valamint a pénzmaradványnak a
tényleges elszámolásnak meg-
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Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VI. 18.) Ör. számú rendelete

a helyi környezet védelméről a közterületek
és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

(2) A rendelet hatálya kiter- a szennyeződést, fertőzést
Ebes községi Önkormányzat
eredményező tevékenységtől,
Képviselő-testülete a helyi jed:
a) az élő szervezetek (élet- illetőleg magatartástól tartózönkormányzatokról
szóló
közösségeik) és a környe- kodni.
módosított 1990. évi LXV.
zet élettelen elemei, valatörvény 16. § (1) bekezdésé(4) A település egész terümint azok természetes és letén a szervezett szemétszálben, a környezet védelmének
az emberi tevékenység lításról az Ebesi Községgondáltalános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1)
által alakított környeze- nokság Kft. gondoskodik, és a
bekezdés c) pontjában, és a
tére;
települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatást az önkormányzat külön
rendeletben szabályozza.
(5) Nem terjed ki a rendelet
hatálya a veszélyes hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységre.
(6) Alapfogalmak:
a) köztisztasági
szolgáltatás: megbízás, illetve
megrendelés alapján a
köztér tisztántartása, a
települési szilárd hulladék kezelése,
b) tisztántartás: az egyes inhulladékgazdálkodásról szób) az e rendeletben és más
gatlanok és közterületek
ló 2000. évi XLIII. törvény
jogszabályban meghatárendszeres tisztítása, hó(Hgt.) 23. § és 31. § (2) bekezrozottak szerint, a körés síkosság mentesítése,
nyezetet igénybe vevő,
désében kapott felhatalmazás
illetőleg pormentesítése,
terhelő,
veszélyeztető,
alapján Ebes község tiszta,
illetőleg szennyező tevéesztétikus képének, valakenységre.
mint a környezet rendjének
c) a rendelet területi hatálya
és tisztaságának kialakítása,
kiterjed Ebes község [tofenntartása és védelme érdevábbiakban: község] közkében, a helyi körülményeket
igazgatási területére.
figyelembe véve, az alábbi
d) a rendelet személyi határendeletet alkotja.
lya vonatkozik Ebes közÁltalános rendelkezések
ség közigazgatási terü1. §
letén lakó és tartózkodó
(1)A rendelet célja, hogy
természetes személyekEbes község közigazgatáre, valamint a községben
si területén a köztisztaságot
székhellyel, telephellyel,
fenntartsa, az ezzel kapcsovagy ingatlannal rendellatos feladatokat, kötelezettkező jogi személyekre,
ségeket és tilalmakat a helyi
jogi személyiséggel nem
c) anyag: bármely kémiai
sajátékosságoknak megfelelőrendelkező szervezetekre
elem és annak vegyületei,
en rendezze. A rendelet célja
és a községben ideiglenea radioaktív anyagok és a
továbbá, Ebes község közsen munkát végző, illetve
genetikailag módosított
igazgatási területén élők és a
bármilyen tevékenységet
szervezetek kivételével,
környezet harmónikus kapfolytató szervezetekre.
d) kerti hulladék: a rendelet
csolatának kialakítása, a kör(3) A köztisztaság és a telealkalmazásában a kert
nyezet egészének, valamint pülési környezet fenntartása
használata során keletelemeinek és folyamatainak elsőrendű közegészségügyi
kező és további hasznomagas szintű összehangolt érdek, ezért ennek előmozsításra nem kerülő növévédelme, a fenntartható fejlő- dításában mindenki köteles
nyi gally,
dés biztosítása.
hathatóan
közreműködni,
e) ingatlan: a föld és a föld-

del alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog,
f ) ingatlan
tulajdonosa:
az a személy, vagy szervezet, aki/amely az ingatlan nyilvántartásban
tulajdonosként szerepel.
Amennyiben az ingatlan
tulajdonjogának átruházására irányuló, ingatlan
nyilvántartási bejegyzésre alkalmas szerződést a
földhivatalhoz benyújtották, a szerző felet kell
tulajdonosnak tekinteni.
E rendelet alkalmazásában a tulajdonosra vonatkozó rendelkezéseket
kell alkalmazni, az ingatlan bérlőjére, kezelőjére,
használójára is,
g) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan
állami vagy önkormányzati tulajdonban álló
földterület, amelyet a
rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és

az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
Egyéb ingatlanoknak a
közhasználat céljára átadott területrészére – az
erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei
között – a közterületre
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
Közterület rendeltetése
különösen: a közlekedés
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biztosítása (utak, terek),
(3) A közterületi elvezető és
a pihenő és emlékhelyek szikkasztó árokban a víz elfokialakítása (parkok, köz- lyását gátolni tilos.
téri szobrok stb.), a köz(4)Ha a csapadékvíz akaművek elhelyezése,
dálytalan lefolyását az árokba,
került szemét vagy hordalék
A csapadék- és szennyvíz
akadályozza, az árok kitiszelvezetése
títását – a víz akadálytalan
2. §
lefolyása érdekében – az érin(1) A csapadék és szenny- tett közterületnek az ingatvíz elvezetésére vonatkozó lan előtti szakaszára terjedőrendelkezések célja, hogy az en- az ingatlan tulajdonosai,
emberi egészség és az embe- tényleges használói kötelesek
ri környezet megóvása érde- elvégezni.
kében megállapítsa a szenny(5) A közterületi elvezető
vízelvezető árkokra/csator- és szikkasztó árokba szennyenákra, a közterületi elvezető zett (olajos, vegyszeres stb.)
és szikkasztó árkokra, és az vizet, szennyvizet, bevezetni
ezekbe jutatott szennyvízre tilos. Eldugulás, vagy ronvagy csapadékra vonatkozó gálódás okozására alkalmas
legfontosabb szabályokat.
anyagot ( szemetet, iszapot,
A község közigazgatási te- papírt, törmeléket, tűz-és
rületén meg kell akadályozni robbanásveszélyes anyagot,
mindenfajta káros hatású avart, fanyesedéket, füvet
anyag vagy hulladék talajba, stb.) a közterületi elvezető
közterületi elvezető és szik- és szikkasztó árokba szórni,
kasztó árkokba való bejutá- beleönteni, beleseperni, vagy
sát, beszivárgását.
bevezetni tilos.
(2) Ebes község közterüle(6) A közterületen lévő jártén gépjárművet és munka- műbehajtók átereszeinek jó
gépet mosni, olajcserét, vagy karban- és tisztán tartása anmás olyan tevékenységet vé- nak az ingatlantulajdonosnak
gezni, amely szennyeződést vagy használónak a kötelesséokoz tilos, továbbá magánte- ge, aki a közterületet az ingatrületen tilos a gépjárművek, lana megközelítése céljából
munkagépek
mosásának használja.
olyan módja, mely közvetle(7) A közterületi elvezető és
nül a közterületi elvezető és szikkasztó árkok partjain lévő
szikkasztó árkokat, a közte- növényzetet a terület tulajdorületet szennyezi. Magán- nosai, tényleges használói köterületen ilyen munkákat telesek rendszeresen kaszálni
úgy kell elvégezni, hogy a és gondoskodni a terület tiszszennyeződés közterületre tántartásáról.
ne kerüljön, a környezetet
(8)A területrendezési munne szennyezze, illetve a te- kák során a felszíni vizek és a
vékenység a szomszédokat a felszín alatti vizek minőségét
legkisebb mértékig se zavar- veszélyeztető anyagok felja.
használása tilos.

(9) Az ingatlanokon keletkező csapadékvizet szennyvízcsatornába bevezetni tilos.
(10) Ásott és fúrt kút létesítése csak létesítési engedély
alapján lehetséges. Tilos ásott
vagy fúrt kutakba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttatni, kutakat engedély nélkül betemetni.
(11) A gyűjtött, szippantott kommunális szennyvizek
szennyvíztisztító telepen helyezhetők el. A szennyvíztároló folyamatos ürítéséről az
ingatlan tulajdonosa, tényleges használója, köteles igazolható módon gondoskodni. A
szennyvíz elszállítását, illetve
az elszállítást igazoló számlákat az elsőfokú környezetvédelmi hatóság ellenőrizheti.
Tilos a szennyvizet felszíni vizekbe, felhagyott kutakba, talajvízbe, közterületi elvezető

és szikkasztó árokba, közterületre, kertre vezetni, illetve
elhelyezni.
(12) A települési folyékony
hulladék (szippantott kommunális szennyvíz) gyűjtését
és szállítását a szakvállalatok,
valamint más szervek és erre
szóló engedéllyel rendelkező
magánszemélyek végezhetik,
a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával.
(13) A szennyvízcsatornába, a csatornarendszerbe, a
tisztítási technológiára veszélyes anyagot beleengedni (pl.:
hígtrágyát, savat, lúgot, maró
hatású folyadékot, olajat, növényvédő szert, nehézfémeket, elhullott állat tetemét,
csirkebelet, csirketollat, rongyokat stb.) tilos.

Az avar és a kerti hulladékok
kezelése

3.§
(1)Avart, háztartási szemetet Ebes község közigazgatási
területén tilos égetni.
(2) Kerti hulladék (gally)
égetését csak szélcsendes
időben, és kellően száraz kerti hulladék esetén szabad végezni. Az égetést telken belül
kell végrehajtani, közterületet
e célra igénybe venni tilos.
(3) Az égetés helyének és
idejének megválasztásával a
szomszédokra és környezetre figyelemmel kell lenni. Az
égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell
tartani és az égetés befejeztével a parazsat el kell oltani.
(4) A lakosság egészségének
és a környezet tisztaságának
védelme érdekében a kerti
hulladék égetése évente két
időszakban megengedett:

a) tavasszal március 15. és
április 30. között,
b) ősszel szeptember 15. és
november 30. között.
(5)Az (4) pontban megjelölt
időszakokon belül hétköznap
és szombaton, a levegő reggel
és esti inverziója miatt 8 és
18 óra között megengedett a
kerti hulladék égetése.
(6) Vasárnap és ünnepnapokon, valamint az (4), (5) bekezdésben megjelölt időpontokon kívül kerti hulladékot
égetni tilos.
(7) A (4) bekezdésében
megjelölt időszakban sem végezhető égetés, amennyiben
azt a tűzoltóság tűzvédelmi
okok miatt tiltja.
(Folytatás következő
számunkban.)
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Az Arany János Magyar – Angol
Kéttannyelvű Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási
Intézményben kiemelkedő munkájuk alapján a 2008/2009. tanévben a következő tanulók részesültek jutalomkönyvben:
1.a Kitűnők: Abai Evelin; Bari
Barbara; Beke Béla; Csízi
Hajnalka; Fecskán Janka; Gali
Petra; Heveli Adrián; Kaszás
Brigitta; Kovács Viktória;
Magyar Dávid; Morvai Milán; Sós Barnabás; Szathmári
Dorina; Varga Ferenc; Vágner
Bálint. Jelesek: Misák Veronika; Ötvös József; Kurucz Patrik; Bagdi Máté Olivér.
1.b Kitűnők: Bagoly Imre; Fazekas Bence; Tóth Benedek.
Jelesek: Tőzsér Zoltán.
2.a Kitűnők: Bárczi Martina; Janik Barnabás; Lakatos-Tálas
Ákos; Megyaszai Lili; Molnár
Péter; Pásti Lajos; Piskó Jenő;
Rácz Dorina Petra. Jelesek:
Farkas Hanna; Gyányi Viktória; Pálffy Mária; Pinczés
Illés. Művészeti iskola: Rácz
Dorina Petra (Furulya tanszak); Kálmán Anita (Képzőművészet tanszak).
2.b Kitűnő: Vágner Zsuzsa. Jelesek: Tokai-Kiss Krisztián;
Tóth Sándor; Nagy Gabriella.
3.a Kitűnők: Árva Dávid; Kiss
Bence; Veress Borbála. Jelesek: Nagy József; LakatosTálas Péter; Kovács Zsófia.
Művészeti iskola: Kiss Nikolett (Színjáték tanszak).
3.b Kitűnő: Kovács Krisztián. Jelesek: Kovács Richárd; Marsai
Enikő.
4.a Kitűnők: Kanyó Kata; Lukács
András. Jelesek: Harangi Beáta; Harsányi Károly; Mérai

Elismerés a legkiválóbbaknak

Bernadett; Szőke Dávid; Varéven át kiemelkedő tanulga Noémi.
mányi munkájáért. Jelesek:
4.b Kitűnők: Kovács Eszter; KozTóth Viktória; Zelenák Merma Benedek; Végh Ákos.
cédesz.
Jelesek: Kiss Orsolya; Szabó 8.c Kitűnő: Lukács Miklós –
nyolc éven át kiemelkedő
Adrienn. Művészeti iskola:
tanulmányi
munkájáért.
Kozma Benedek (Szolfézs).
5.a Kitűnő: Szoboszlai Boglárka. Jelesek: Nagy Fanni; Rácz
Boglárka Sára. Közösségi
munka: Rácz Boglárka Sára;
Kocsis Réka; Szőke Imre. Művészeti iskola: Karsai Norbert
(Ütő tanszak).
5.b Kitűnők: Dobos Krisztina;
Kanyó Márton. Jelesek: Varga
Dóra; Pásti Hajnalka. Közösségi munka: Varga Nikolett.
Művészeti iskola: Pásti Hajnalka (Képzőművészet tanszak).
6.a Kitűnők: Kovács Mercédesz;
Szabó Rebeka. Jelesek: Traista
Evelin; Tokai Ramóna. Közösségi munka: Kovács Dávid.
6.b Kitűnők: Egri Judit; Püski
Flóra; Száraz Alexa; Vágner
Marianna; Veress Zsófia. Jeles: Andirkó Tibor.
7.a Jelesek: Györfi Mercédesz;
Kunkli Alexandra; Nagy Fruzsina. Közösségi munka: Kiss
Renáta Réka; Kunkli Alexandra.
7.b Nagy Anett; Varga Fruzsina.
Jelesek: Szatmári Vivien; Felföldi Debóra. Közösségi munka: Varga Fruzsina; Laczkó
Viktória. Művészeti iskola:
Laczkó Viktória (Színjáték
tanszak).
8.a Jelesek: Tokai Kristóf. Közösségi munka: Nagy Ildikó.
8.b Kitűnő: Lőrincz Ábel – nyolc

Jeles: Bódi Krisztián. Közösségi munka: Bódi Krisztián.
Művészeti iskola: G. Németh
Renáta; Salánki Eszter; Képes
Viktória (Zongora tanszak).
Fodor Nóra, Halász Judit – Ifjú
Polgárőrként végzett tevékenységükért az Ebesi Polgárőr Egyesület jutalmát vehették át.

Ebesen tanultak és vizsgáztak

Élménybeszámoló a börzsönyi nehézvértes találkozóról
Az Úr 2009. évének Pünkösd
havának (május) második napján
a pirkadó napsugarak épp csak
megcsiklandozták Ebes házait,
mikor a Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet lovagjai és
udvarhölgyei nekivágtunk a hoszszú útnak egész Nagybörzsönyig.
Soká néztük két „vasparipánkból”
a rohanó fákat, őzeket, a messze
kéklő hegyeket mire megérkeztünk a tündérszép tájra.
A friss levegő felébresztette a
még álmos szemeket. Könnyed
udvari zene hallott a királyi sátorból, mely bezengte a börzsönyi
völgyeket. Tábort vertünk a királyi emelvénnyel szemben, a mesés hegyekkel körülölelt dombtetőn. Az árpád-kori Szent István
templom harangjai délben zúgni

kezdtek, s egy középkori misére
szólítottak minket. S eközben a
látogatók kipróbálhatták kelevézhajító- és íjásztudásukat a pályán.
A mise végeztével az ősz Toldi
mintha csak most lépett volna elő
Nagy Lajos királyunk seregéből,
oly erővel győzte le álnok ellenét
a verőfényes vívótéren a házigazdánk, a Börzsöny Nehézgyalogság felelevenítésében. Később a
barantásoknak bemutatója még
egy apró ölebet is feltüzelt és szikrákat szóró szemeivel indult meg
ellenük - sikertelenül.
Majd íjászversenyen mérkőztek
meg a találkozó íjászai. Hosszú
és küzdelmes versengés végére Márton nembéli Károly szép
eredménnyel térhetett vissza köreinkbe. A zenészek muzsikája

táncra hívott minket, hölgyeket,
és bevontuk az aprónépet is, táncunkkal gyönyörködtetvén az embereket.
Egyszerre csak szörnyű üvöltés
hallott… megérkeztek cseh elleneink, s elfoglalván táborunkat,
elraboltak minket, udvarhölgyeket. Majd a magyar sereg is felsorakozott, mialatt nekünk sikerült
megszöknünk, így messzebbről
figyeltük az egyre kavargó csata
porfellegeit. Soká vívtak, birkóztak a Börzsöny Nehézgyalogságnak, Zsongvölgynek, a kaposvári
Fekete Hollók Rendjének, s az
esztergomi Arany Sólyom Lovagrendnek jó vitézei, s Istennek hála,
a magyarok győztek, s békével zárult az ütközet.
A csata nehézségeit kipihenve,

a rég nem látott bajtársak most
kardot s páncélt ragadtak, s egy
barátságos lovagi próbán megmérettek. Az alkonyatba hanyatló verseny legjobbjának kapitányunk, Horváth nembéli Sándor
Cornaille bizonyult, s méltó jutalmául egy mesés hosszúkardot
nyert el.
A fekete, vérszopó bogarakkal
teli estére minden fegyverünk,
nehéz sátrunk összecsomagoltuk,
megrakodtuk vele „vasszekereink”
és a sötét hegyi utakon elindultunk. Elsőként Szob tavernájába
vettük az irányt és felpakoltunk
gőzölgő pizzákkal korgó gyomrunk morajlását csillapítván. S a
kormos éj alatt álmos hajnalra érkeztünk haza.
Sápi Vivien
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Erdélyi kirándulás
Az Ebesi Benedek Elek Óvoda
dolgozói június 14-15-én Erdélybe mentek kirándulni. Már az út
szervezése is izgalmakkal telt el,
mert soha nem voltunk együtt
több napos kiránduláson.
Vasárnap reggel indult útnak
kis csapatunk a „Partium” felé, Rév
faluba. Révet a falutól nem meszsze található Erdély-szerte ismert
Zichy-barlang miatt kerestük fel.
A vasúti sínek mentén húzódó
keskeny úton, libasorban juthattunk el célunkhoz. A vasúti sín
átszeli a szurdokvölgyet és a kb 40
perces úton gyönyörködhettünk a
Révi szoros szépségeiben és megcsodálhattuk a barlangból kiömlő
vízesést is. A cseppkőbarlangba

csak a bátrabb vállalkozók mentek
be, a meredek lépcsők miatt.
Utunk a Királyhágó érintésével
folytatódott a Jád völgyébe, szállásunkra, Jádremetére. A festői
környezetben lévő panzió jó lehetőséget adott a kikapcsolódásra,
kis közösségünk szorosabb öszszekovácsolására. A finom ételek
– közöttük a helyi specialitások:
csorbaleves, apró töltött káposzták – fokozták az egyébként is kitűnő hangulatot.
Másnap a romantikus sziklaszirtek között kanyargó, vadregényes úton a Lesi-tóhoz vezetett
utunk. A Jád folyó völgyében egy
völgyzáró gát építésével alakították ki a 9 km hosszú Lesi-tavat.

A magas hegyek között elnyúló kedtünk meg, majd a kora esti
tó rendkívül impozáns látvány órákban – rengeteg élménnyel
feltöltődve – hazaérkeztünk.
nyújt.
A hazafelé vezető úton NagyCzeglédiné Herczeg Ildikó
várad nevezetességeivel ismeróvodavezető

Gyermeknap Pilates – a szelíd mozgás alapjai
az óvodában
Az idei évben – május
28-án – rendhagyó módon
egész napos programmal
vártuk jelenlegi és leendő
óvodásainkat és szüleiket
egy vidám napra. Jó hangulatunkat előkészítette, hogy
délelőtt közösen megnéztük
az óvodai mazsorett- és bábszakkör fergeteges műsorát.
Kicsik és nagyok örömére
újra megnyitotta kapuit a
„gyermeknapi játékbolt”. 12
játékos helyszínen mókás
feladatok elvégzésével korongokat gyűjthettek a gyermekek, amiket aztán a játékboltban levásárolhattak.
A napot tovább színesítette 2 ugrálóvár, sütemény- és
jégkrém vásár.
Ebédidőre mindenki kellemesen elfáradt, megéhezett és a játékbolt is kiürült.
Ebéd és rövid pihenés után
a nap zárásaként du. 15 órától a televízióból jól ismert
„Zsuzsi és Orsi” zenés műsorát énekelhettük és táncolhattuk végig.
A nap végén sok-sok élménnyel gazdagodva, a
gyermekek újonnan szerzett
játékaikkal boldogan tértek
haza.
Truczkainé Kovács Edit
óvodapedagógus

Pilates /pilátesz/. Már a hangzása is egész kellemes, könnyed
és dallamos. De vajon mi ez? És
ugyanolyan jó dolog csinálni is,
mint kimondani? De nemcsak a
neve könnyed és légies, hanem
maga a torna is. Nem keverendő
össze azonban a jógával. A torna
megalkotója a német származású
Joseph Pilates, aki kifejlesztette
ezt a koncentrációra és légzésre
alapuló test és lélek gyakorlatrendszerét. Az aerobik órákkal
ellentétben nincs pörgős, intenzív mozgás. Az Pilates-órára
készülő csoport tagjai között
találhatunk kismamákat és férfiakat is, öltözékük laza, könnyed
ruhákból áll, és egyikük sem visel
cipőt. Az órán finom, halk zene
szól, az oktató is kellemes hangerővel instruálja a testgyakorlókat, nincs kiabálás, nincs dübörgő zene, nem kell tapsolni és az
ugrálásoktól sem zeng az épület.

Mi történik?
A gyakorlatokat a földön, szőnyegen hajtják végre a viszonylag rövid és könnyed, de mégis alapos
bemelegítés után. A néhány perces állásban zajló mozgássor után
a földre helyezkedve, majd ülve és
fekve kezdik edzeni az izmokat.

A hatások
• A Pilates-módszer minden
testtájékot
szimmetrikusan
és egyenletesen erősít, még a
nehezen formálható fenék-,
comb- és törzsizomzatot is.
• A módszer a légzés segítségével
éri el azt, hogy az alsóbb izomcsoportokat is be tudja vonni

a mozgásba, így elsősorban a
harmonikus testtartást, testfelépítést és a jó közérzetet segíti
elő. Ezen kívül csökkenti a szívinfarktus, cukorbetegség, magas vérnyomás, vastagbélrák,
kedélybetegségek kialakulásának veszélyét, továbbá segíti a
súlykontrollt és az arányos, rugalmas, feszes izomzat kialakítását, miközben nem növeli az
izomtömeget.
• Mivel a legtöbb gyakorlat alaphelyzete hátonfekvés, így a gerincproblémákkal küzdők is
megerőltetés nélkül alkalmazhatják, csakúgy, mint az egyéb,
kezdődő mozgásszervi problémákkal küzdők.

Hogyan öltözzünk?
A ruha, amit felveszünk, legyen
kényelmes. Lehet bő, lehet kicsit
feszesebb és lehet színes, vidám
vagy régi, kopott mackónadrág
is. De mindenképp legyen rugalmas és puha!

Utánérzés
A torna nem fárasztó, nem okoz
heves szívdobogást, és nem leszünk tőle izzadtak. Akik ritkán
mozognak, vagy sok időt hagytak
ki, azok számára egy-két mozdulat újszerű lehet. De ez sem vészes. A gerincet kicsit nehezebb
lesz „csavarni” és a terpeszülésben előre hajlás okozhat esetleg
nagyobb izomfeszülést.
Azok számára pedig, akik rendszeresen sportolnak, szintén
hasznos és a hajlékonyságot, az
izmok rugalmasságát fejlesztő
mozgásforma ez, amely a ma-

gas intenzitású
edzéseknek is
kiváló kiegészítője lehet.
A 60 perces óra
után igazán kellemes érzés árad szét a testben:
mintha egész mély izmainkat
dolgoztattuk volna meg anélkül,
hogy fájdalmas és megerőltető
mozgássorokat hajtottunk volna
végre.

Kiknek ajánljuk?
• Azoknak, akik szeretnék a
stresszt könnyed, laza formában levezetni.
• Kismamáknak, akik szeretnék
hamarabb visszanyerni alakjukat,
• Akik egész nap asztalnál ülnek,
vagy nehéz fizikai munkát végeznek, és szeretnék átmozgatni a napközben keveset mozgatott testtájakat, így különösen a
gerinc menti izmokat.
• Akik szeretnék megismerni saját testüket, izmaikat, és szeretnék tudatosan formálni alakjukat.
Férfiaknak, nőknek, korra való
tekintet nélkül.
***
Az Ebesi Művelődési Házban
keddi és csütörtöki napokon
Pilates tornát indítunk Kovács
Anita pilátes-oktató vezetésével. Első alkalom:2009. július
7-én, kedden 16 órától lesz.
Részvételi díj:400ft/alk.
Mindenkit szeretettel várunk.
Bővebb felvilágosítás: Kissné
Vass Rozália 06-20/251-6987.
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HARMATI
AUTÓSISKOLA

Kedvezményes gépkocsivezetői
tanfolyam indul
-Részletfizetési lehetőség
-Tankönyvet, tesztkönyvet biztosítunk
-Számítógépes gyakorlási lehetőség
Tanfolyam kezdési időpontja, helye:

2009. június 30 kedd
17,00 óra
Ebes Művelődési Ház
Jelentkezni:

A helyszínen a Művelődési Házban,
vagy a 06-20-988-95-96 telefonon.

Harmati Autósiskola Debrecen, Petőfi tér 9. fsz.5/b.
Tel.: 52-413-671, mobil 06-20-988-95-96

Internet – könnyen, gyorsan – mindenkinek!

NYÁRI NYELVTANFOLYAM

indít 2009. július 20-tól nyugdíjasoknak, GYES-en, GYED-en lévő

A Művelődési Ház nyári intenzív nyelvtanfolyamot indít 50
órában kezdőknek és haladóknak angol nyelvből 2009. július
13-tól. Részvételi díj:450 Ft/óra.
Bővebb felvilágosítás: Kissné
Vass Rozália; 06-20/251-6987;
06-52/366-136 telefonszámokon kérhető.

kismamáknak, munkanélkülieknek, aktív dolgozóknak.

***

Tisztelt Ebesi lakosok!
Az ebesi Községi Könyvtár

nyári internethasználói
tanfolyamot

A tanfolyam a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával valósul meg, ezért a részvétel díjtalan.

A résztvevők megismerkedhetnek az internet világával,
az internetes kereséssel,
levelezéssel, az e l e k t r o n i k u s ü g y i n t é z é s lehetőségeivel
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés a könyvtárban személyesen,
vagy telefonon: az 52/565-093 és az 52/366-136 számon 10 – 18 óra között.

2. turnus jelentkezési határideje: 2009. július 11.
Haladjon Ön is a korral!

HANGBÚJÓCSKA

Játékos hangszeres foglalkozásra várjuk 6 hónapos kortól 4
éves korig a gyerekeket és szüleiket minden hétfőn 10 órától
a Művelődési Házban, Nagyné
Lövei Lilla zenepedagógus vezetésével. Részvételi díj: 500
Ft/alk. Bővebb felvilágosítás:
Kissné Vass Rozália; 06-20/2516987; 06-52/788-614 telefonszámokon kérhető.

Középkori Forgatag

2009. június 27. szombat 9–18 óráig az ebesi Műv. Ház udvarán
Program: Délelőtt a haditorna csapatok közötti verseny. Délután.
14.00 órától Felvonulás. 15.00 órától közös haditorna bemutató,
amely fergeteges csatával zárul. Meghívottak: Debreczeni Dósa
Gyalogos Bandériuma, Régi Korok Bajnokai, Szoboszlói Szittyák
Íjászegyesület. Az érdeklődőket büfével és látványos bemutatókkal
várjuk! A belépés díjtalan!
Házigazda a Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet.

