
Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap
Eb

es
i H

írl
ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap
Eb

es
i H

írl
ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Eb
es

i H
írl

ap

Új rendőrök a településen 
4. oldal

Zöld hírek az óvodából
6. oldal

Varázslatos világ
5. oldal

Nálunk járt a Zenebona 
6. oldal

Befejeződött a szeméttelep 
rekultivációja – 7. oldal

2010. december 20-án, a Bene-
dek Elek Óvodában tartotta 
kihelyezett ülését Ebes Község 
Önkormányzatának képviselő 
testülete. Az ülésen elfogadták 
többek között a 2011. évi szi-
lárdhulladék szállítási, csator-
nadíjak módosítását, valamint 
döntöttek az önkormányzati 
intézmények által alkalmazott 
térítési díjakról. Mindezek mel-
lett megvitatták a képviselő-tes-
tület 2011. első félévi munka-
tervét, valamint módosították 
a temetkezés rendjéről szóló 
rendeletet is.

2011. évi kegyeleti 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 

módosítások

Guevara Eszter az Ebesi Köz-
séggondnokság Ipari és Szol-
gáltató Kft. ügyvezetője tájé-
koztatott arról, hogy a kegyeleti 
szolgáltatást végző partnerrel kö-
tött, kegyeleti díjakra vonatkozó 
szerződés 2010. december 31-én 
lejár. A korábbi megállapodás 
értelmében a temetkezéshez kap-
csolódó szolgáltatási díjak nem 
emelkednek nagyobb mértékben, 
mint a szerződő fél, jelen esetben 
a Hajdúszoboszlói Városgazdál-
kodási Zrt. kegyeleti díjtételei. A 
gazdálkodó szervezet 2011. évre 
6 százalékos áremeléssel kalkulál. 
Az ügyvezető javaslatát, misze-
rint Ebesen a temetkezési helyek, 
valamint a temető igénybevételé-
nek díjai 5 százalékkal emelkedje-
nek 2011-ben a képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadta.

Az önkormányzat által 
fenntartott intézmények 

térítési díjainak módosítása
Az önkormányzat intézményei-

ben alkalmazandó térítési díjakat 
minden évben felül kell vizsgálni. 
A mindenkori gazdasági helyzetet 
figyelembe véve szükséges kikal-
kulálni a költségeket. 

A Benedek Elek Óvodában az 
óvodai gyermekétkeztetés nettó 

térítési díjai 2011. január 1-jétől 
4 százalékkal emelkedtek. Ezen-
túl a napi háromszori étkezés 255 
forint helyett 275 forintba kerül.  
Czeglédiné Herczeg Ildikó óvo-
davezető hozzátette, térítési díj 
emelés 2008-ban volt utoljára az 
intézményben. Az nyersanyag be-
szerzési árának növekedése azon-
ban indokolttá teszi a térítési díjak 
emelését.

Az Arany János Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény vezetője, Érckövi Katalin is 
szükségesnek tartja az étkeztetés 
térítési díjának emelését. Három-
szori étkeztetés esetén 270 forin-
tot kell fizetniük a szülőknek, ami 
4,25 százalékos térítési díj emel-
kedést jelent, míg kétszeri étkez-
tetés esetében 220 forint terheli a 
családi kasszát, ami 3,28 százalé-
kos növekedést jelent.

Az Alapszolgáltatási Köz-
pontban nem emelkedtek az árak 
2011. január 1-jétől. A reggeli 171 
forintba, az ebéd 791 forintba ke-
rül. Az ebéd kiszállításáért válto-
zatlanul 80 forintot kell fizetniük 
a szolgáltatást igénybe vevőknek. 
A térítési díjakra tett javaslatokat 
a képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta.

Egyéb testületi döntések 
Erdei Andrásné Ebes Község 

Önkormányzat Alapszolgáltatási 
Központ vezetője előterjesztést 
nyújtott be a Területi Szociális 
Gondoskodás elnevezésű számí-
tógépes program beszerzésére. A 
program lehetővé teszi az admi-
nisztrációs feladatok megkönnyí-
tését, a papíralapú nyilvántartás 
vezetése helyett a számítógépes 
nyilvántartás kerülne előtérbe, 
megkönnyítve ezáltal az Alap-
szolgáltatási Központ munkáját. 
A program megvásárlását a pénz-
ügyi bizottság támogató javaslatá-
ra a képviselő-testület egyhangú-
lag megszavazta.

2010. december 2-án sajnála-

tos módon településünkön I. fokú 
belvízvédelmi készültséget kellett 
elrendelni. Ebes Községi Önkor-
mányzat képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy vis maior tarta-
lék címén támogatási igényt nyújt 
be az Önkormányzati Minisztéri-
umhoz, mivel az önkormányzat a 
többletköltséggel járó kiadásokat 
saját erőből nem tudja megolda-
ni. A belvízzel fenyegetett utcák 
(Ifjúság utca, a Hunyadi utca és 
a Platán sor) védelmének eddigi 
költsége 545.433 forint, amely-
nek 30 százalékát, azaz mintegy 
164.000 forintot az önkormányzat 
saját forrásból biztosítja. A képvi-
selő-testület egyhangúlag felha-
talmazta Szabóné Karsai Mária 
polgármester asszonyt az igény-
bejelentés benyújtására.

A Szervezeti és Működési 
Szabályzat meghatározza, hogy 
a képviselő-testület az üléseit a 
polgármester javaslata alapján 
egyszerű többséggel elfogadott, 
fél évre előre meghatározott mun-
katerv szerint tartja. Eszerint Ebes 
Községi Önkormányzat 2011. 
év első félévi képviselő-testületi 
üléseinek tervezett időpontjai a 
következők:

– 2011. január 26.
– 2011. február 16.
– 2011. március 23.
– 2011. április 27.
– 2011. május 25.
– 2011. június 29.
Az egyes ülések tervezett na-

pirendi pontjai megtekinthetők 
az önkormányzat hirdetőtábláján, 
illetve a www.ebes.hu honlapon.

A képviselő-testületi ülések 
nyilvánosak, azokon az állampol-
gárok részt vehetnek.

A 2011. évi első félévi munka-
tervet és annak tervezett időpont-
jait a képviselő-testület egyhan-
gúlag megszavazta.

A szilárdhulladék szállítási és 
a csatorna díjak emelkedéséről 
összefoglalót az 3. oldalon olvas-
hatnak.

KBCS

Beszámoló a képviselő-testület kihelyezett 
decemberi üléséről
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Mivel sem a polgármesteri hiva-
tal, sem az iskola, sem az óvoda 
vállalkozási tevékenységet nem 
végez, ezért ezt a tényt az alapító 
okiratban rögzíteni szükséges. Az 
általános iskola és az óvoda vonat-
kozásában a módosítás a sajátos 
nevelési igényű gyermekek jogi 
meghatározását is rögzíti. Az alapí-
tó okiratok módosítását a képvise-
lő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ebesi Sportbarátok Közhasznú 
Egyesület előterjesztése

Az Ebesi Sportbarátok Köz-
hasznú Egyesület a 2011. évre az 
egyesület általános működéséhez 
100.000 forint, illetve a szakosztá-
lyok működéséhez 400.000 forint 
támogatást igényelt. Az előterjesz-
tésben Kovács József az egyesület 
elnöke elmondta, 2010-ben nyolc 
szakosztály működött aktívan. 
Emellett a képviselő-testületi ülés-
sel egy időben tartotta első fog-
lalkozását az újonnan létrehozott 
ökölvívó szakosztály. Ezután az 
egyesület elnöke ismertette a 2011. 
évi programtervezetét. A pénzügyi 
bizottság megvizsgálta a kérelmet 
és az igényelt támogatás odaítélését 
javasolta a képviselő-testületnek. A 
képviselők egyhangúlak megsza-
vazták a támogatást, melyet a 2011. 
évi költségvetés fog tartalmazni. 

Az Ebes Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. múzeumi 

gyűjteményével kapcsolatos 
előterjesztés

A Nemzeti Erőforrás Miniszté-
rium helyettes államtitkára felhív-
ta az Ebes Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság figyelmét, hogy a Széché-
nyi Ferenc Tájmúzeum gyűjtemé-
nyében szereplő, muzeális tárgyak 
tulajdonjogát rendezni szükséges. 
Amennyiben a Kft. megszűnne, 
gondot okozhatna annak eldöntése, 
hogy az eredetileg átadott, vala-
mint a Kft. által gyarapított és nyil-

vántartásba vett műtárgyak kinek a 
tulajdonát képezik. A tulajdonjogi 
helyzet rendezésére a minisztérium 
azt javasolja, hogy a műtárgyak és 
a gyűjtemények tulajdonosa az ön-
kormányzat, míg vagyonkezelője a 
Kft. legyen. A tulajdoni viszonyok 
rendezésére benyújtott javaslatot 
a képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta.

Egyéb testületi döntések 
A Hajdúszoboszlói Mentőállo-

más dolgozói egy Mentőalapítvány 
létrehozását kezdeményezték, 
amelynek célja, Hajdúszoboszló és 
az ellátási körzetébe tartozó telepü-
léseken a mentés és segítségnyújtás 
minél szélesebb körben történő ok-
tatása, a mentés fejlesztése. A men-
tőállomás dolgozói az ellátási terü-
letükön működő önkormányzatok 
segítségével kívánják létrehozni 
az alapítványt. A képviselő-testület 
nemes feladatnak tekinti az alapít-
vány létrehozását és lehetőségéhez 
mérten, erkölcsileg mindenképpen 
támogatja azt.

Ezután a Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányság vezetőjének 
kérelmét bírálták el. Az előterjesz-
tésben elhangzott, a 2010. évben 
a képviselő-testület a rendőrkapi-
tányságnak 500.000 forint anyagi 
támogatást szavazott meg. Ebből 
200.000 forint a körzeti megbízot-
tak, járőrök szolgálat ellátása során 
keletkező üzemanyag költségre 
volt felhasználható. Az üzemanyag 
kártyán még mintegy 80.000 forint 
maradt, amely 2011-ben csak a 
képviselő-testület jóváhagyásával 
használható fel. A testület egyhan-
gúlag elfogadta az üzemanyag kár-
tyán lévő összeg felhasználhatósá-
gát az idei évben.

Zárt ülés
A képviselő testület zárt ülésen 

döntött az iparterületen lévő ingat-
lanokra vonatkozó vételi ajánlatról, 
illetve szociális kérelemről. 

KBCS

(folytatás az 2. oldalról) Tisztelt Ebesi Lakosok!
Az Önkormányzat 2010. decemberi képviselő testületi ülésén 

döntött a 2011. évre vonatkozó csatornadíjakról. Ennek értelmé-
ben a lakossági szennyvíz díja m3-ként 315 Ft-ba kerül, továbbá 
bevezetésre került a gazdálkodói szennyvízdíj, melynek mértéke 
350 Ft/m3 lett. Ezen utóbbi szennyvízdíjat a gazdálkodó szerveze-
tek fizetik, azaz: egyéni vállalkozások, betéti társaságok, korlátolt 
felelősségű társaságok, zárt részvénytársaságok.

A szennyvízdíj ilyen jelentős mértékű emelését több tényező 
indokolta. 

Az első ilyen tényező az, hogy a pályázat, amely keretében a 
csatornahálózat épült Európai Uniós pályázat volt, és az EU sok 
fontos feladatot meghatározott a településeken, így 10 évre elő-
re azt is, hogy Ebes milyen csatornadíjakat alkalmazhat, és rög-
zítette, hogy ezektől a díjaktól csak minimális mértékben lehet 
eltérni, ugyanis, amennyiben nagyobb mértékű az eltérés, mint a 
megengedett, az a pályázati pénz visszafizetési kötelezettségével 
járhat. Továbbá az EU előírta azt is, hogy az amortizációt, azaz a 
csatornarendszer értékcsökkenését be kell építenünk a csatorna-
díjba. Ez a díjtétel a korábbi évek díjaiban sohasem szerepelt. Ez 
a második olyan tényező, amely eredményezi a díj nagyarányú 
növekedését.

A harmadik tényező az, hogy a szennyvizünk tisztítását végző 
Debreceni Vízmű is jelentősen, 15%-kal emelte szolgáltatói díját. 
Ebes a Debreceni Vízműnek a szennyvíz megtisztításáért szol-
gáltatási díjat fizet. Mivel az EU-s pályázat keretében a debreceni 
szennyvíztelepet is fejlesztették, így Debrecen is beépítette az ál-
talunk fizetett szolgáltatói díjába az amortizációt, ami a 15%-os 
díjemelésben jelentkezik.

Végül a negyedik tényező, amely szerepet játszott a díjeme-
lésben az, hogy a csatornadíjnak fedezetet kell nyújtania a Köz-
séggondnokság Kft., mint üzemeltető, felmerülő költségeire. Itt 
szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy a csatorna-
rendszerbe ne engedjenek elhasznált ruhadarabokat, tisztító-és 
felmosó rongyokat, állati eredetű trágyát, pelenkát, tollat, csirke-
és disznóbelet, elhullt kisállatokat, mert ezek komoly üzemza-
vart okoznak, ami jelentősen megemeli a költségeket, ezáltal a 
díjat is!

Ezen tényezők ismeretében lett a 2011. évre vonatkozó szenny-
vízdíj megállapítva. Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a díj 
a Községgondnokság felé nem tartalmaz nyereséget, mindössze a 
felmerült költségekre nyújthat fedezetet.

A település hulladékgyűjtés közszolgáltatás 2011. évi díjai a 
következők szerint alakulnak: 60 l-es gyűjtőedény után 1300 fo-
rintot, 120 l-es gyűjtőedény 2135 forintot, 240 l-es gyűjtőedény 
után 4256 forintot, 770 l-es gyűjtőedény után 13.100 forintot, 
1100 l-es gyűjtőedény után 18.635 forintot, 4300 l-es gyűjtő-
edény után 18.505 forintot kell fizetni. A fizető zsák díja 395 fo-
rintra változik.

Megértésüket köszönjük!
 Szabóné Karsai Mária Guevara Eszter
 polgármester  ügyvezető
  Ebesi Községgondnokság Kft.

FELHÍVÁS!
Kérem a lakosságot, hogy az ingatlanukon keletkezett belvi-

zet, talajvizet valamint az esővíz elvezető csatornákat semmi-
képpen ne vezessék a szennyvízcsatornába, mert ezzel komoly 
üzemzavarokat okoznak a szennyvízcsatorna rendszerünkben 
és rengeteg többlet költségünk keletkezik!

Kollegáink a közterület felügyelővel együttműködve folya-
matosan ellenőrzik az ingatlanokat, figyelik a tisztítószemeket 
és az esővíz elvezető csatornákat. Amennyiben megbizonyo-
sodnak róla, hogy talajvíz és/vagy esővíz kerül a szennyvíz-
csatornába, bírságra számíthat az adott ingatlan tulajdonosa!

Guevara Eszter ügyvezető
 Ebesi Községgondnokság Kft.

Ebes Község Önkormányzata pályázati felhívása a 
közterületen lévő fák, fasorok metszésére 

Az ajánlat beérkezési határideje: 2011. február 18. (péntek) 
Az ajánlatban az egy fára jutó metszési költség összegét kérjük 

feltüntetni.
A pályázatok 2011. február 23-ig kerülnek elbírálásra. 

A munka befejezésének határideje 2011. március 25. (péntek) 
Az ajánlat benyújtásának helye: a Polgármesteri Hivatal titkársága 

4211 Ebes Széchenyi tér 1. szám 
Telefon: (06) 52/565-048

2011. január 26-án tartotta soron 
következő ülését Ebes Község 
Önkormányzatának képviselő-
testülete, amelyen a jelenlevők 
egyebek mellett meghallgathat-
ták a Hajdúszoboszlói Rendőr-
kapitányság megbízott vezető-
jének, illetve az Ebesi Polgárőr 
Egyesületnek a 2010. évre vonat-
kozó, a közbiztonság helyzetéről 
szóló beszámolóit. 

Beszámoló Ebes község 2010. 
évi közbiztonsági helyzetéről

Dr. Gali Sándor rendőr alezre-
des, a Hajdúszoboszlói Rendőr-
kapitányság megbízott vezetője 
beszámolójában kiemelte, Ebes 
község közbiztonsága a környező 
települések adatait vizsgálva, jó. 
Kizárólag településünkön csök-
kent a 2010. évben a bűncselek-
mények száma. Ez a kedvező ten-
dencia a rendőrség munkáján felül 
természetesen több szervezet ösz-
szehangolt tevékenységét dicséri 
- világított rá dr. Gali Sándor. Ebes 
közbiztonságának fenntartásában 
nélkülözhetetlen a hatékonyan és 
aktívan működő polgárőr egyesü-
let, a 2011. január 1-jétől megszűnt 
volt településőrök tevékenysége, 
illetve a közterület felügyelet mun-
kája is. A település közrendjének 
és közbiztonságának helyzetét jól 
mutatja, hogy míg a 2009-es év-
ben 97 volt, addig 2010-ben 79-re 
csökkent az ismertté vált bűncse-
lekmények száma. Ezen bűncse-
lekmények közel 70 százaléka 
vagyon ellen irányuló bűnelköve-
tés volt. Dr. Gali Sándor hangsú-
lyozta, az utóbbi időben megnö-
vekedett a közterületen parkoló 
autókból történő lopás. Felhívta 
továbbá a figyelmet a kábítószerrel 
való visszaélés bűncselekményé-
nek szaporodására a kistérségben. 
Legfontosabb feladatként a pre-
venció előtérbe helyezését nevezte 
meg az alezredes, illetve fontosnak 
tartja a megfelelő kommunikációt 
a lakosság, a Gyermekjóléti Szol-
gálat, a rendőrség, a polgárőrség, 
illetve az önkormányzat között.  A 
megbízott kapitányság-vezető sze-
rint, legfontosabb feladat továbbra 
is a bűnmegelőzés. A 2011. év fő 
feladatai között dr. Gali Sándor 
kiemelte a vagyonbiztonság erő-
sítését és az erőszakos, garázda 
jellegű jogsértések megelőzését. 
Szorosabbá kell fűzni a lakosság és 
a nyomozó hatóság együttműködé-
sét. Ebben a körben fel kell hívni 
az emberek figyelmét arra, hogy 
kellő odafigyeléssel elkerülhető 

az, hogy egy esetleges bűncselek-
mény áldozataivá váljanak (a Kör-
zeti Megbízotti Csoport tagjainak 
bemutatkozását a 4. oldalon olvas-
hatják). Ezután az Ebesi Polgárőr 
Egyesület 2010. évi beszámolóját 
ismerhették meg a képviselő-tes-
tületi ülésen résztvevők. Baná-
né Lente Zsófia leköszönő elnök 
megköszönte a bizalmat és bizto-
sította a testület tagjait arról, hogy 

munkájával a jövőben is aktív ré-
szese kíván maradni az egyesület-
nek. A decemberben 11. születés-
napját ünneplő egyesület korábbi 
elnöke elmondta, a 2010. évre 
kitűzött feladatokat, amelyek el-
sősorban a közterületen elkövetett 
vagyon elleni bűncselekmények 
megelőzésére irányultak, sikerült 
a lehetőségekhez mérten mara-
déktalanul megvalósítani, ezzel is 
hozzájárulva Ebes község közbiz-
tonságának megszilárdulásához, 
a bűnözés visszaszorításához. Az 
idei év legfontosabb feladatának 
tekintik továbbra is az Ebes község 
közigazgatási területén élő embe-
rek közbiztonságának, vagyonvé-
delmének biztosítását, bűnmeg-
előzési-, közlekedésbiztonsági, 
természet-, és környezetvédelmi 
feladatok ellátását. Az elmúlt év 
eseményei közül Banáné Lente 
Zsófia kiemelte, hogy az egyesület 
karitatív feladatokat is felkarolt. 
Kiss József, Hamza István, Szat-
mári Gábor, Fodor Sándor, Ma-
gyar János, Szoboszlai Csaba, Sós 
Barnabás és Balogh László egye-
sületi tagok a tavaszi árvízi véde-
kezésben is segítséget nyújtottak. 
Hernádnémetiben gátat építettek, 
Felsőzsolcán pedig segítettek az 
áradás következtében megrongá-
lódott házakat lebontani, illetve 
azok lakhatási feltételeit ellenőriz-
ni. Banáné Lente Zsófia hangsú-
lyozta, az iskolás korú gyermekek 
bevonásának szükségességét az 

egyesület munkájába. A polgárőr-
ség beszámolóját követően Kovács 
László a közterület felügyelő a 
2010. év fő feladatait ismertette. A 
közterület felügyelőre a település-
őrség 2011. január 1-jétől történő 
megszüntetése miatt többletteher 
hárul. Felügyelnie kell továbbra is 
a közterületek, a játszótér, a par-
kok rendeltetésszerű használatát. 
Kovács László hangsúlyozta, hogy 

a bűnmegelőzési feladatok megva-
lósításában, a közrend és a közbiz-
tonság védelmében jó kapcsolatot 
sikerült kialakítani a rendőrség 
munkatársaival és a polgárőrség 
tagjaival egyaránt. Az önkormány-
zati vagyon védelme mellett, ki-
emelt figyelmet kell fordítani a 
köztisztaságra vonatkozó előírások 
ellenőrzésére. A képviselő-testület 
a közbiztonság területén tevékeny-
kedők munkáját elismerve, a köz-
rend és közbiztonsági helyzetről 
szóló 2010. évi beszámolókat egy-
hangúlag elfogadta. Sós Barnabás 
alpolgármester hozzászólásában 
rámutatott arra, hogy a helyi fia-
talság megnyerése a közbiztonság 
erősítésében kiemelt szerepet kell, 
hogy kapjon. Mezei László képvi-
selő hozzátette, a közbiztonság az 
egyik legfontosabb tényező egy 
község életében. Úgy gondolja, 
hogy a rendőrségnek és a polgár-
őrségnek egyaránt sikerült kialakí-
tania egy „polgárbarát’ légkört. 

Tájékoztató a folyamatban lévő 
pályázatokról

A közbiztonsági beszámolók 
után a következő napirendi pont-
ban a folyamatban lévő pályáza-
tokról hallhattak tájékoztatást a 
képviselő-testületi ülésen részt-
vevők. Jelenleg a legnagyobb be-
ruházás az Arany János Magyar-
Angol Kéttannyelvű Általános Is-
kola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény épületbővítésével egy-

bekötött rekonstrukciója. Az ebesi 
szilárd hulladéklerakó rekultiváci-
ójának kivitelezése befejeződött. 
A projekt átadás-átvételi eljárására 
2010. december közepén került 
sor. Jelenleg a pénzügyi elszámo-
lás, illetve az utolsó kifizetési kére-
lem benyújtása van hátra. Az Ebes 
község belterületi vízrendezésére 
benyújtott pályázatra, amely a 
belvízi helyzet rendezésére nyújt 
segítséget, 36.978.365 forint tá-
mogatást nyert az önkormányzat. 
A támogatási szerződés megköté-
se, illetve a közbeszerzési eljárás 
lefolytatása jelenleg folyamatban 
van. A piac beruházásával kapcso-
latos fellebbezést pozitívan bírál-
ták el. Eszerint a piac kialakítására 
44 millió forint támogatásban ré-
szesül Ebes község önkormány-
zata. Ezután tájékoztató hangzott 
el az Új Széchenyi Terv keretében 
meghirdetett, az önkormányzat 
által is igénybe vehető pályázatok-
ról. Jelenleg hat területen adódik 
lehetősége az önkormányzatnak 
pályázatok benyújtására: Gyógyí-
tó Magyarország – Egészségipari 
Program, Zöldgazdaság - Fejlesz-
tési Program, Vállalkozásfejlesz-
tési Program, Tudomány – Inno-
váció Program, Foglalkoztatási 
Program, Közlekedésfejlesztési 
Program keretében. Szabóné Kar-
sai Mária polgármester asszony 
hozzátette, a pályázatok jó lehe-
tőséget adnak a falu fejlesztésére, 
de mindig figyelembe kell venni 
az önerő rendelkezésre állását is. 
A pályázatokat 2011. március 1-től 
lehet benyújtani. A pályázatokkal 
kapcsolatos tájékoztatást a képvi-
selő-testület egyhangúlag megsza-
vazta.

Alapító okiratok módosítása
Jogszabályi változások miatt 

szükségessé vált az Ebes Közsé-
gi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal, az Arany János Magyar-
Angol Kéttannyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény, a Benedek Elek 
Óvoda, illetve az Alapszolgáltatási 
Központ Alapító Okiratának mó-
dosítása.

A változások alapján a költség-
vetési szervek által végzett tevé-
kenységek esetében megszűnt az 
alap-, a kisegítő- és a kiegészítő 
tevékenységbe sorolás. Ezen hár-
mas felosztás helyett, kettős bon-
tásban kell ezentúl a tevékenységet 
feltüntetni, mégpedig alap- és vál-
lalkozási tevékenységek szerint. 

Beszámoló a képviselő-testület januári üléséről

Folytatás a 3 oldalon
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„Varázslatos világ” 
– Fénytörés és színek –

Mostan színes tintákról álmodom
Legszebb a sárga. Sok-sok levelet 
e tintával írnék egy kisleánynak, 
egy kisleánynak, akit szeretek. 
Krikszkrakszokat, japán betűket írnék, 
s egy kacskaringós, kedves madarat. 
És akarok még sok más színű tintát, 
bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat, 
és kellene még sok száz és ezer, 
és kellene még aztán millió: 
tréfás-lila, bor-színű, néma-szürke, 
szemérmetes, szerelmes, rikító, 
és kellene szomorú-viola 
és téglabarna és kék is, de halvány, 
akár a színes kapuablak árnya 
augusztusi délkor a kapualján. 
És akarok még égő-pirosat, 
vérszínűt, mint a mérges alkonyat, 
és akkor írnék, mindig-mindig írnék. 
Kékkel húgomnak, anyámnak arannyal: 
arany-imát írnék az én anyámnak, 
arany-tüzet, arany-szót, mint a hajnal. 
És el nem unnám, egyre-egyre írnék 
egy vén toronyba, szünes-szüntelen. 
Oly boldog lennék, Istenem, de boldog. 
Kiszínezném vele az életem.

A magyar kultúra napja alkal-
mából január 22-én nyílt társki-
állítás megtekintésekor Koszto-
lányi Dezső verse juthat –többek 
között- eszünkbe, amikor Karajz 
Anna üvegfestő iparművész és 
Nagy Lajos építész-festő-
művész alkotásait és tárgyait 
tekintjük meg. A hagyomá-
nyokat folytatva, ebből az 
alkalomból helyi alkotóként 
a múzeumban már nem elő-
ször kiállító Nagy Lajos 
munkái mellett megcsodál-
hatunk egy másik művészeti ágat 
is Karajz Anna tolmácsolásában, 
így a színek és fények kettőssége 
teszi még teljesebbé ezt a kiállí-
tást. A színekben és formákban 
hangsúlyos képek valamint az 
áttetsző, rogyasztott és finoman 

ívelt üvegformák játéka ez vers 
idézetekkel kiegészülve.

A magyar kultúra napja nem 
tartozik a hivatalos piros betűs 
ünnepek közé, de hosszú évek óta 
egyre eredményesebben hívja fel a 

figyelmet azokra a szellemi és tár-
gyi értékekre, amelyeket méltán 
érezhetünk a magunkénak. 

A kiállítás 2011. február 28-ig 
tekinthető meg a Széchényi Fe-
renc Kistérségi Tájmúzeumban.

Kissné Vass Rozália

Február 19. szombat 9 óra

Egészséges Életmód Klub 
Biokertészet, egészséges táplálkozás, természetgyógyászat, 

sport, környezetvédelem 
Helyszín: Művelődési ház-kisterem 

9-11 óra:  biokertészet és tanácsadás: szelíd növényvéde-
lem, növénytársítás, olcsó és egészséges kertészkedés, 
komposztálás

11-12 óra:  kötetlen beszélgetés az egészséges életmódról, tapasztalat-
cserék

 Bővebb felvilágosítás a szervezőktől:
 –  Dr. Seress Zoltán (a kertészeti tudományok doktora)
 – Sós Barnabás (tel.: 366-972)
 – Ebesi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Kissné Vass Rozália (tel.: 52/788-614, ill. 20/251-69-87)

Hosszú várakozást köve-
tően 2011. január 16-tól 
az Ebes-Hajdúszovát Kör-
zeti Megbízotti Csoport 
létszáma teljes. Az immár 
6 fős csoport január kö-
zepéig 3 fővel bővült. A 
három rendőr: Pásti Gyula 
r. törzszászlós, Tóth János 
r. főtörzsőrmester és Vass 
Szabolcs r. törzsőrmester, 
akiket a csoport megma-
radó tagjaival együtt sze-
retnék a lakosság részére 
röviden bemutatni.

Pásti Gyula rendőr törzs-
zászlós 2002-ben végezte 
el a Miskolci Rendészeti 
Szakközépiskolát határőr 
szakon. Ezzel egy időben 
került kinevezésre az Oros-
házi Határőr Igazgatóság 
Biharkeresztesi Határva-
dász Századába határőr 
járőrnek. A Rendőrség és 
a Határőrség 2008. janu-
ár 1-jei integrációjával a 
Rendőrség hivatásos állo-
mányába került. Kérelmé-
re, 2008. március 1-jétől a 
Hajdúszoboszlói Rendőr-
kapitányságra helyezték át, 
ahol járőri feladatokat lá-
tott el. 2010. január 1-jével 
került a Körzeti Megbízotti 
Csoport állományába kör-
zeti megbízotti beosztásba. 
Nőtlen, jelenleg Hajdúszo-
boszlón él, de tervei között 
szerepel, hogy ez évben 
Hajdúszováton telepedik 
le. 

Tóth János rendőr fő-
törzsőrmester 2003-ban 
végezte el a Miskolci Ren-
dészeti Szakközépiskolát 
határőr szakon. Ezt köve-

tően a Nyírbátori Határőr 
Igazgatóság Nyírábrányi 
Határrendészeti Kiren-
deltség állományában 
határrendészként dolgo-
zott. A Rendőrség és a Ha-
tárőrség 2008. január 1-jei 
integrációjával a Rendőr-
ség hivatásos állományába 
került. Kérelmére, 2008. 
július 1-jétől a Hajdúszo-
boszlói Rendőrkapitánysá-
gon lát el járőri teendőket. 
2010. december 1-jével 
került a Körzeti Megbízotti 
Csoport állományába kör-
zeti megbízotti beosztásba. 
Nőtlen, jelenleg menyasz-
szonyával Mikepércsen él.

Vass Szabolcs rendőr 
törzsőrmester 2005-ben 
végezte el a Miskolci 
Rendészeti Szakközép-
iskolát határőr szakon. A 
szakképzés megszerzése 
után a Nyírbátori Határőr 
Igazgatóság Nyírábrányi 
Határrendészeti Kirendelt-
ség állományába került 
határrendésznek. 2008. 
január 1-én a Rendőrség 
hivatásos állományába 
nevezték ki. Kérelmére, 
2008. február 1-jétől a 
Berettyóújfalui Rendőrka-
pitányság Pocsaji Rend-
őrőrsére helyezték át. A 
rendőrőrsön kezdetben 
járőri, majd 2009. április 
1-jével körzeti megbízot-
ti beosztásban dolgozott. 
2011. január 16-tól a Haj-
dúszoboszlói Rendőrkapi-
tányság Közrendvédelmi 
Osztály Ebes-Hajdúszovát 
Körzeti Megbízotti Cso-
port állományában körzeti 
megbízotti feladatokat lát 
el. Nőtlen, jelenleg De-
recskén él.

Az új kollégák szolgálatba 
állásával egy időben 2010. 
december 01-jétől Mezei 

István r. törzsőrmester át-
helyezésre került Hajdú-
szoboszlóra, ahol járőrként 
teljesít szolgálatot. 

A csoport régebben szol-
gálatot teljesítő tagjai:

Mészáros József Attila 
r. törzszászlós 1997-ben 
végezte el a Szegedi Ren-
dészeti Szakközépiskolát, 
ezután került a rendőrség 
hivatásos állományába. 
Kezdetben járőrként tel-
jesített szolgálatot a Haj-
dúszoboszlói Rendőrkapi-
tányság Közrendvédelmi 
Osztályán, majd körzeti 
megbízottként dolgozott 
Hajdúszováton. A Körzeti 
Megbízotti Csoport meg-
alakulásakor került a cso-
port állományába. 2007. 
július 1-jén körzeti megbí-
zotti csoportvezetőnek ne-
vezték ki. Nős, két kiskorú 
gyermek édesapja. Család-
jával Hajdúszováton él. 

Szántó Erik r. törzsőr-
mester 2004-ben végezte 
el a Budapesti Rendészeti 
Szakközépiskolát. Ezt kö-

vetően a rendőrség hiva-
tásos állományába került. 
Kezdetben a Budapesti 
Rendőr-főkapitányságon, 
majd 2005-től a Balmaz-
újvárosi Rendőrkapitány-
ságon dolgozott Hortobágy 
község körzeti megbízott-
jaként. Kérelmére, 2008. 
október 14-től a Hajdúszo-
boszlói Rendőrkapitány-
ságon teljesít szolgálatot a 
Közrendvédelmi Osztály 
Ebes-Hajdúszovát Körzeti 
Megbízotti Csoport állo-
mányában, körzeti meg-
bízottként. Nős, 2008. de-
cem berétől Ebesen él.

Vass Lajos r. törzszászlós 
2001-ben végezte el a Kör-
mendi Rendészeti Szakkö-
zépiskolát határőr szakon. 
Ezután a Nyírbátori Határ-
őr Igazgatóság Létavértesi 
Határrendészeti Kirendelt-
ség állományában látott el 
járőri teendőket. A Rendőr-
ség és a Határőrség 2008. 
január 1-jei integrációjá-
val a Rendőrség hivatásos 
állományába került, mint 
szakértő. Kérelmére, 2008. 
szeptember 1-jén a Haj-
dúszoboszlói Rendőrkapi-
tányság Közrendvédelmi 
Osztály Ebes-Hajdúszovát 
Körzeti Megbízotti Cso-
port állományába helyez-
ték körzeti megbízottnak. 
Nős, négy kiskorú gyer-
mek édesapja. Körzeti 
megbízotti beosztásba 

helyezésével egy időben 
családjával Hajdúszováton 
telepedett le. 

A személyzeti intéz-
kedések következtében a 
csoport jelenleg hat fővel, 
Mészáros József Attila r. 
törzszászlós csoportveze-
tő irányításával működik. 
A csoportban szolgálatot 
teljesítő rendőrök szolgá-
lati idejük 50%-át Ebesen, 
50%-át Hajdúszováton 
teljesítik. A jelenlegi lét-
számmal a két településen 
szinte minden napszakban 
rendőri szolgálat műkö-
dik.

Kérem a lakosságot, 
hogy segítsék, támogassák 
az új kollégákat és fordul-
janak hozzájuk bizalom-
mal, hogy olyan rendőrré, 
körzeti megbízottá válja-
nak és válhassanak, akik a 
lakosság részéről bármikor 
elérhetőek, ismerik az itt 
élők gondjait, problémáit 
és hatékony együttműkö-
dést tudnak kialakítani az 
önkormányzattal, annak 
intézményeivel, valamint 
a település polgárőr egye-
sületével.

Tájékoztatom a lakossá-
got, hogy a körzeti megbí-
zottak az Ebes, Széchenyi 
tér 1. szám alatti Körzeti 
Megbízotti Irodában min-
den szerdán 16.00–18.00 
óra között, a Hajdúszo-
vát, Hősök tere 3/b. szám 
alatti Körzeti Megbízotti 
Irodában minden kedden 
16.00–18.00 óra között fo-
gadóórát tartanak.

Akiknek a problémája 
nem tűr halasztást vagy 
azonnali bejelentést kí-
vánnak tenni, illetve rend-
őri segítségre szorulnak, 
az alábbi telefonszámok 
valamelyikén tehetik azt 
meg:

Új rendőrök a településen

Mészáros József r. tzls. csoportvezető 06-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls.  körzeti megbízott 06-30/382-6584
Tóth János r. ftőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Szántó Erik r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott még nincs
Vass Szabolcs r. tőrm. körzeti megbízott még nincs
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Ügyelete: 06-52/558-510 vagy 

107 illetve 112 ingyenesen hívható kapcsolási számokon
Dr. Gali Sándor r. alezredes
Megbízott Kapitányságvezető

Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság

Olvasói levél
Január 22-én délután az ebesi 

Széchényi Ferenc Tájmúzeum 
egyik kiállítótermében, a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából sokan 
gyűltünk össze Karajz Anna üveg-
festő-iparművész és Nagy Lajos 
Ebesen élő festő-építész „Varázs-
latos világ” című kiállításának 
megnyitója alkalmából. 

Kissné Vass Rozália igazgató-
nő üdvözlő szavai után közösen 
elénekeltük a Himnuszt, annak 
tiszteletére, hogy 1823-ban ezen 
a napon fejezte be Kölcsey Fe-
renc nemzeti fohászunkat. Ezt 
követően Erdei Sándor újságíró 
méltatta a két művész pályafutá-
sát, útkeresésüket önmaguk kife-
jezésére. Egy debreceni színész 
szavalatát követően két zenész, 
Bíró Edit csellóművész és Toko-
di Gábor lantművész előadásában 
középkori zenét hallhattunk, akik 
Jäger Éva szopránénekesnő dalait 
kísérték. Az énekesnő „Halleluja” 
című gyönyörű énekének utolsó 
hangjainál a szomszédos katolikus 
templom harangja megszólalt, s 

így csodálatos befejezést adott az 
áhítatos éneknek. 

A lélekemelő műsor után meg-
tekintettük a kiállított képeket és 
az üvegfestő-művész használati- 
és dísztárgyait. A képek tavaszt 
és nyarat idéző virágmintáival, 
élénk, meleg színükkel vidámsá-
got csempésztek a hideg, téli dél-
utánba. Karajz Anna csodálatos 
üvegfestményei részben múltat 
idéző enteriőrök (paravánok, fes-
tett üvegabrosz és asztali lámpa), 
részben modern dísztárgyak – tá-
lak és vázák -, amelyeket légiesen 
könnyű, táncoló női alakok vagy 
portrék díszítenek.

„Buli után” című üvegkompo-
zíciója bizonyíték arra, hogy az 
üveg – ez a kemény, hideg anyag 
– a hő hatására miként formálható, 
hajlítható bizarr alakzatokba.

Ajánlom mindenkinek a kiállí-
tás megtekintését, aki fogékony a 
szép és finom művészet darabjai-
nak csodálatára.

Mihályi Miklósné
gyógyszerész

Majorette toborzó
Bot, zászló és pom-pom eszkö-

zökkel a mai kor slágereire előa-
dott koreográfiák bemutatásával 
6 éves kortól lehet jelentkezni 
Támop pályázat keretében támo-
gatott majorette foglalkozásra.

Megfelelő létszám esetén hazai 
és nemzetközi versenyeken való 
részvételre van lehetőség a Műve-
lődési ház színeiben.

Ez a táncművészeti forma hoz-
zájárul a gyerekek testi, értelmi és 
esztétikai fejlődéséhez. Célunk a 
sokoldalú képesség és készség-

fejlesztés, a mozgáskultúra kiala-
kítása és a botforgatás technikájá-
nak minél magasabb szinten tör-
ténő elsajátítása. A közös munka 
és fellépések összekovácsolják a 
különböző korosztályokat. Éppen 
ezért szeretnénk, hogy 2 csoport 
működjön a Művelődési Ház ke-
retében kezdő és haladó szinten. 
Jelentkezési határidő: 2011. 02. 
21. 

Bővebb felvilágosítás: 06-
52/366-136 és a 06-20/251-6987 
telefonszámokon kapható.
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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.: 52/788-614.  
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

MEGHÍVÓ
Az Ebesi Idős Emberekért Közalapítvány Kuratóriuma

tisztelettel és szeretettel meghívja az ebesi nyugdíjasokat és ked-
ves családtagjaikat

2011. február 26-án, szombaton 15 órától kezdődő
Jótékonysági Nyugdíjasok Farsangi Batyus 

Báljára az ebesi Művelődési Házba.
Közalapítványunk ezzel a rendezvénnyel szeretné folytatni azt a 
jó hangulatot, mely az Idősek Világ Napja alakalmából rendezett 
ünnepségünkön volt 2010. októberében. Újból várjuk a magyar 
nótát, és táncot kedvelőket, hogy jöjjenek el a bálunkra, és mu-
lassunk együtt! Ez a rendezvény is nagyon jó alkalom a hagyo-

mányőrzésre, a magyar nóta ápolására.

A jó hangulatról Nagy Attila zenész gondoskodik, vidám 
vetélkedő, tombolasorsolás

és nótázás színesíti rendezvényünket. A bál bevételét, az ez évi 
Idősek Világ Napja rendezvényünk lebonyolítására szeretnénk 

fordítani, ezért kérjük, aki tud, támogasson minket.
Pártoló jegyeket lehet vásárolni 500 Ft-os áron, illetve szíve-

sen fogadjuk tombola tárgyak felajánlását bálunkra.
Belépő jegyek ára:  700 Ft
Gyerekeknek: 500 Ft

A jegyek megvásárolhatók, és bővebb információ kérhető a 
rendezvénnyel kapcsolatban:  

 Erdei Andrásné Tóthné Pinczés Éva
 Kuratórium elnöke Kuratóriumi tag
 Idősek Klubja Ebes  Sas u. 5.
 Ebes Kossuth u. 34. 06/30 2948-794
 Telefon: 52/565-071 52/366-548
 30/6303-079

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Az adventi időszak beköszönté-
vel óvodánkban is megkezdődött 
az ünnepi készülődés.

Ennek keretében december 1-10. 
között immár hagyományosnak 
számító karácsonyi vásárt szervez-
tünk. Az óvoda dolgozói, a lelkes 
szülők és nagyszülők már hetekkel 
korábban munkához láttak. 

Ötleteiknek és remek kézügyes-
ségüknek köszönhetően a vásár 
– az eddig szervezett hasonló 
rendezvényeink kínálatát felülmú-
ló – nagy mennyiségű és kiváló 
minőségű portékával csalogatta 
az óvoda előterébe berendezett 
helyszínen a nézelődni és vásárol-
ni vágyókat. 

Óvodásainkkal mi is végig jár-
tuk a kirakodást, amely minden 
kisgyermeknek elnyerte a tetszé-
sét. 

Minden nap más-más csoport 

kínálta áruját az ideiglenes piacon, 
melynek lebonyolítását az anyu-
kák vállalták magukra.

Nagy örömünkre szolgált, hogy 
szép számmal fogytak a portékák. 
A vásár végére közel 100.000 fo-
rintot árultunk, amelyből fejlesztő 
játékokat vásároltunk.

A közös karácsonyi ünnepün-
kön a feldíszített karácsonyfa alatt 
– amit Magyar Jóska bácsi ajánlott 
fel óvodánknak – találták meg a 
csoportok az ajándékokat, amelyet 
közös verselés, éneklés után nagy 
kíváncsisággal és örömmel vettek 
birtokukba a gyermekek.  

Köszönetet szeretnénk mondani 
mindazoknak, akik hozzájárultak 
a karácsonyi vásár sikeréhez, il-
letve ahhoz, hogy gyermekeink já-
tékkészlete ismét gyarapodhatott!

Leiter Márta
óvodapedagógus

Karácsonyi vásár az óvodában

Bemutatkozik az ebesi általános iskola

Nálunk járt a Zenebona

Zöld hírek az óvodából
Óvodánkban igen fontos fel-

adatnak tekintjük a madarakról 
való gondoskodást.

Ősz végén minden csoport át-
nézte, kijavította, átfestette az ab-
lakuk előtt elhelyezett madárete-
tőket, odúkat.

A gyerekek szívesen gyűjtöget-
ték a madaraknak való eleséget. A 
téli idő beálltával minden csoport 
hozzákezdett a madarak etetésé-
hez, amit tavaszig fo-
lyamatosan végeznek 
majd. A téli szünet 
előtti napokban meg-
rendeztük a „madarak 
karácsonyát”. Fagy-
gyúból és magvak-
ból „madárkalácsot” 
készítettünk közösen 
a gyerekekkel, majd 
kihelyeztük az óvoda 
udvarán lévő fákra.

Nemcsak a téli madáretetés-
sel, hanem fészkelő helyek, bú-
vóhelyek kialakításával, illetve 
táplálékforrás, víz biztosításával 
is hozzájárulunk ahhoz, hogy az 
énekes madarak az óvoda kertjé-
ben megtelepedjenek, jól érezzék 
magukat.
Nagy Sándorné óvodapedagógus 

(Zöld munkacsoport)

Az Ebesi Hírlap jelenlegi és el-
következendő számaiban szeret-
nénk a község lakosait megismer-
tetni az iskolában folyó pedagógiai 
munkával annak érdekében, hogy 
az itt élő emberek ne csak az iskola 
felújítás építési munkálatainak nap 
mint nap érzékelhető változásait 
lássák, hanem legyenek tisztában 
az iskola falai között zajló értékte-
remtő munkával is. 

A sorozat első részeként az is-
kola Pedagógiai Programja alapján 
megismerhetik pedagógiai alapel-
veinket.

Iskolánkban olyan légkört kívá-
nunk teremteni, ahol tanulóink ott-
hon érezhetik magukat.

Legfontosabb pedagógiai felada-
tunk a tanulók teljes személyiségé-
nek fejlesztése, valamint a tanulók 
korszerű ismereteinek, képessé-
geinek, készségeinek kialakítása 
és bővítése.

Ennek érdekében:
–  Oktató-nevelő munkánkban a 

tanulók alapkészségeit fejleszt-
jük, alapműveltséget nyújtunk.

–  Iskolánk olyan ismereteket 
közvetít, melyek megalapoz-
zák a tanulók műveltségét vi-
lágszemléletét. 

–  Az iskolai életben a nevelés-
oktatás során arra törekszünk, 

hogy tanulóink körében a szor-
galomnak, a tudásnak, és a 
munkának becsülete legyen.

–  Törekszünk az emberek közöt-
ti érintkezés, a kommunikáció 
elfogadott normáinak és helyes 
formáinak kialakítására.

Munkánk csak úgy lehet eredmé-
nyes, ha az „iskolahasználók” köre: 
a tanulók, a szülők és a pedagógu-
sok együttműködve, közös erköl-
csi alapvetéssel, közmegelégedés-
sel élnek és dolgoznak együtt. 

Iskolánk - elsősorban a szülőkkel 
ápolt kapcsolatok révén - folya-
matosan részt kíván venni lakóhe-
lyünk életében.

Ennek érdekében:
–  Rendszeres kapcsolatot tartunk 

a tanulók szüleivel, a családok-
kal.

–  Igyekszünk lehetőséget adni 
arra, hogy iskolánk életéről, 
eredményeiről minél többet 
megismerhessenek a szülők, 
valamint községünk érdeklődő 
polgárai.

–  Nevelőink fontos feladatnak 
tartják, hogy iskolánk továbbra 
is képviseltesse magát a külön-
féle rendezvényeken a helyi 
társadalmi életben.

Nevelőink mindennapi nevelő és 

oktató munkája arra irányul, hogy a 
lehető legtöbb diákunk rendelkez-
zen végzős korára minél több itt 
felsorolt személyiségjeggyel, ké-
pességgel:

–  fegyelmezett, kötelességtudó
–  kreatív, alkotó, gyakorlatias
–  becsüli a szorgalmas tanulást, a 

munkát, a tudást
–  képes a problémák érzékelésére 

és megoldására
–  ismeri a tanulás helyes és haté-

kony módszereit
–  tudását folyamatosan gyarapít-

ja, bővíti
–  képes az értő olvasásra, gon-

dolatait helyesen és szabatosan 
tudja megfogalmazni szóban és 
írásban

–  a társadalmilag elfogadott 
normák szerint viselkedik az 
emberi és a természeti környe-
zetben

–  ismeri és alkalmazza az embe-
rek közötti érintkezés, a kom-
munikáció elfogadott formáit 
és módszereit

A következő lapszámban meg-
ismerhetik az általános iskolában 
folyó munkát – bemutatva a két ta-
nítási nyelvű és a hagyományos ok-
tatási formát –, ezt követően pedig 
a művészeti iskola tevékenységét.

Érckövi Katalin 
igazgató

Egy százaléknyi hírek
Az eddigi felajánlásokat megköszönve az Ebesen tevékenykedő ala-
pítványok, közalapítványok, egyesületek továbbra is várják a személyi 
jövedelemadó 1 százalékát. Kérjük, hogy felajánlásaikat a következő 
adószámra hivatkozva tegyék meg.
Ebes Fejlődéséért Közalapítvány 18552698-1-09
Ebesi Idős Emberekért Közalapítvány 18557064-1-09
Ebesi Gyermekekért Alapítvány 18544718-1-09
Ebesi Református Templomért Alapítvány 18548255-1-09
Ebesi Katolikus Templomért Alapítvány 18551563-1-09
Ebesi Polgárőr Egyesület 18561830-1-09
Ebesi Községi Közhasznú Sportegyesület 19850449-1-09
Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet 18551264-1-09
Ebes Kultúrájáért Alapítvány 18995190-1-09

Helytörténeti arcképcsarnok
Új sorozatunkban havonta egy 

ebesi kötődésű személy életét 
mutatjuk be röviden olvasóink-
nak, aki valamilyen szempontból 
fontos szerepet játszott a község 
életében. Elsőként Uzonyi Pál 
(1923–1986) tanyai iskolaigazga-
tó, tanító, festőművész, költő éle-
tét és munkásságát ismerhetik meg 
olvasóink.

1923-ban született Hajdúbö-
szörményben. Földrajz-rajz sza-
kos tanárként dolgozott Ebesen; 
a tanyai iskola igazgatói székét a 
község megalakulásának évében, 
1952-ben foglalta el, és 1985-ig 
töltötte be ezt a tisztséget. Elhi-
vatott tanári pályafutása mellett 
alkotó művészként is jelentős te-
vékenységet fejtett ki. Művészi 
indíttatását családjától és szülővá-
rosa művészeitől: Káplár Miklós-
tól, Pálnagy Zsigmondtól, Veress 
Gézától kapta. Képzőművészeti 
alkotásaiban több technikával is 
találkozhatunk: fafaragványokat, 
festményeket és grafikákat egy-
aránt készített. Míg faragványai-
ban inkább a népi motívumok és 

formavilág jelenik meg, festmé-
nyei realistának, időnként szürre-
álisnak mondhatók, nehéz emberi 
sorsokat jelenítenek meg. Munkáit 
több önálló kiállításon mutatták 
be országszerte. A realista fest-
mények mellett ceruzarajzai és 
versei a gyermekszemmel derűs, 
élénk, sokszínű természetet és ta-
nyasi életet jelenítik meg. 1953-
1985 között több, mint 600 verset 
írt, melyek gyakran jelentek meg 
nyomtatásban a Dörmögő Dömö-
tör, a Hajdú-Bihari Napló, a Nők 
Lapja, vagy a  Kisdobos lapjain. 
Művészeti munkássága a 20. szá-
zad nagy változásait örökítette 
meg, élete összefonódott Ebes 
község történetével. Hagyatékát a 
Széchényi Ferenc Tájmúzeum őrzi 
és gondozza, 2005. március 15. óta 
időszaki kiállítóterme Uzonyi Pál 
nevét viseli.

Irodalom:
Dr. Tóth Ervin: Uzonyi Pál. 

In: Haja István: Ebesi Krónika. A 
szerző kiadása, Ebes, 1996. 229. p.

János Judit  régész-történész
Széchényi Ferenc Tájmúzeum

Meseszínházi előadáson az óvodás és iskolás gyerekek a Művelődési 
házban, ahol a Zenebona együttes előadását tekinthették meg

Ebes község önkormányzata 
2010. december 22-én sajtótájé-
koztatót tartott az ebesi hulladék-
lerakó felszámolásának, szakmai 
kifejezéssel rekultivációjának mű-
szaki átadás-átvételéről. 

A 60-as években kialakított sze-
métlerakó hely felszámolását az 
Európai Unió jogszabályai írják 
elő. A projekt főbb célkitűzései 
a lerakott hulladékok környezeti 
elemekre gyakorolt káros hatásai-
nak megszüntetése, a szemétlera-
kó telepek környezeti állapotának 
javítása az eredeti állapotot meg-
közelítő műszaki feltételek kiala-
kításával, a szeméttelep környeze-
tében élő emberek életminőségé-
nek javítása, valamint az emberi 
egészség védelme. 

Szabóné Karsai Mária pol-
gármester asszony elmondta, a 
mintegy másfél hektáros terü-

leten a 30.000 köbméter szemét 
rekultivációja 2009. októberében 
kezdődött. A projekt során fel-
tárt pótmunka miatt a műszaki 
átadás-átvétel tervezett időpont-
ja 2010. áprilisa helyett 2010. 
december 20-ára csúszott. A 
beruházás fő célja, a környezet-
károsító hatások kiküszöbölése. 
Polgármester asszony elmondta 
továbbá, hogy a szakemberek 
megfelelő technológiával az egy 
helyre telepített szemét köré egy 
záró réteget alakítottak ki, amely 
megakadályozza a levegő szeny-
nyezését, illetve a talajvíz megje-
lenését, azaz mintegy hermetiku-
san lezárja a területet. A 121 mil-
lió forintos beruházás hozzájárul 
a településkép javulásához, ami 
a község további fejlődéséhez el-
engedhetetlen.

KBCS

Befejeződött a szeméttelep rekultivációja

Fotó: Kissné Vass Rozália
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IV. BABARUHABÖRZE 
EBESEN

2011. március 12-én, szombaton 
8–1 3 óra között a művelődési házban új és 
használt gyermekruhák, használati eszkö-
zök, babakocsik, autósülések,
játékok, pelenkák… stb. vására kerül 

megrendezésre. Árusítani szándékozó szülők számára árusí-
tó asztalok bérelhetőek 500 Ft-ért. Csak előzetes jelentkezé-
seket tudunk figyelembe venni. 

Jelentkezési határidő: 2011. március 07. 
Asztalbérlés és bővebb felvilágosítás: Kissné Vass Rozáliá-
nál a 06/20-251-6987 vagy a 52/366-136 telefonszámokon 
kérhető. 
Szeretettel várjuk mind az árusítani, mind a vásárolni szán-
dékozó kedves látogatóinkat! 

A belépés díjtalan!
A rendezvényre látogatók a gyermekmegőrzőt ingyenesen 

vehetik igénybe.

Tanfolyamok indulnak
Kisgyermek gondozó-nevelő, óvodai dajka, 

szociálisgondozó és ápoló
szakképesítések megszerzésére.

A végzett hallgatók bizonyítványa külföldön is 
elfogadott munkavégzésre jogosít.

Érdeklődni lehet: 06-30-915-5053
                             06-20-480-7874

Dr. Oláh Lajos országgyűlési képviselő (MSZP) 
fogadóórát tart. Az érdeklődők a 52/456-403-as 
telefonszámon vagy a hajdu@mszp.hu e-mail 

címen jelentkezhetnek időpont egyeztetés céljából.

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2011. február hónap

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

17. Csütörtök Dr Szerze Péter Ifj.
18. Péntek Dr Csontos Gyula 
19. Szombat Dr Socol Ilona 
20. Vasárnap Dr Békési Zoltán
21. Hétfő Dr Békési Zoltán 
22. Kedd Dr Békési Zoltán
23. Szerda Dr Békési Zoltán
24. Csütörtök Dr Szerze Péter Ifj. 
25. Péntek Dr Csontos Gyula 
26. Szombat Dr Szerze Péter Ifj.
27. Vasárnap Dr Szerze Róbert
28. Hétfő Dr Szerze Róbert 

Elérhetőségi mobiltelefon:
06 30 698 0043

Dr Varga Tamás
igazgató  főorvos

ÜGYELETI BEOSZTÁS A dERECSKEI ÁLLATEGéSZSéGÜGYI KERÜLET HAJdúSZOBOSZLóI TERÜLETéN
2011. február 05.- 2011 . március 13-ig

Ellátás módja Időpont Állatorvos neve Telephelye Tel. sz. Mobilszám

Hatósági ügyelet Február 05.-06. dR. SZABó ZOLTÁN Nádudvar, Tolbuhin u. 6. 06-30-9-680-136

Szolgáltatást ellátó dR. CZIRJÁK ANdRÁS Hajdúszob, Széchenyi u. 1./c 365-861 06-30-935-3184

Hatósági ügyelet Február 12.-13. dR. JóNÁS SÁNdOR Pocsaj, Árpád u. 108. 54/ 415-239 06-70-376-1147

Szolgáltatást ellátó dR. GALAMBOS GÁBOR Hajdúszovát, Maklári u. 10. 366-018 06-20- 974-3139

Hatósági ügyelet Február 19. - 20. dR. NYÍRI SÁNdOR Derecske, Malom u. 2. 54/ 410- 252 06-70-376-1148

Szolgáltatást ellátó dR. BESSENYEI ISTVÁN H-szoboszló, Rákóczi u. 37. 362-380 06-30-955-8555

Hatósági ügyelet Február 26.-27. dR. ILKU MIKLóS Sáránd, Bagosi u. 44. 374-012 06-70-376-1149

Szolgáltatást ellátó dR. KóSA GYÖRGY Ebes, Gárdonyi u. 21/a 366-018 06-30-915-4253

Hatósági ügyelet Március 05.-06. dR. SZABó ZOLTÁN Nádudvar, Tolbuhin u. 6. 06-30-9-680-136

Szolgáltatást ellátó dR. SASS GERGŐ Hszoboszló, Attila u. 23. 06-70-708-5352

Hatósági ügyelet Március 12.-13. dR. JóNÁS SÁNdOR Pocsaj, Árpád u. 108. 54/ 415-239 06-70-376-1147

Szolgáltatást ellátó dR. KÁLMÁN ATTILA H-szoboszló, Erkel F u. 79. 06-30-9-250-391
HÉTVÉGI RENDELŐI ÜGYELET:

dR. SASS IMRE, 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ, ATTILA U. 23. 06-30-239-7885

dR. JUHÁSZ PéTER 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ, KINIZSI U. 28. 06-30-240-7085
dr. Vágó László kerületi főállatorvos

Ebesi Hírlap Ebesi Hírlap
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