
A Kossuth Laktanyában 
jártunk – 7. oldal

Századszor is elbújtak a 
hangok – 7. oldal

Tavaszi Nagytakarítás 
8. oldal

Esőben is közösségben, 
együtt – 1. oldal

Rendőrségi hírmondó 
4. oldal

A TARTALOMBÓL...

Az idei Majális alkalmával ha-
misítatlan tavaszi időnk volt, hol 
napos, hol esős idővel, de a ren-
dezvényt nem tudta beárnyékolni 
a szemerkélő eső, mert ennek el-
lenére is sokan részt vettek a prog-
ramokon.

Az április 30-i elő programokon 
az Üvegtigris 3. című fi lmet néz-
hették meg az érdeklődők, majd 
egy fantasztikus, hajnalig tartó 
retro tánc party-n vehettek részt.

A majális sport délelőttjének in-
dító programja Tatarek Rezső át-

mozgató tornája volt, amelyen kb. 
150-200 fő vett részt. Akik végig 
tornáztak Rezsivel, azok másnap 
izomlázasan érezhették magukat 
és elégedettek lehettek a teljesít-
ményükkel! A délelőtt folyamán 
megrendezett sportversenyek 
nagy érdeklődéssel, valamint lel-
kes résztvevőkkel és szurkoló tá-
borral zajlódtak le. A majális sport 
délelőttjének eredményei:

Futóverseny:
1.  helyezettek: Fodor Levente, 

Varga Tímea, Fodor Norbert, 
Bernáth Gergely, Vezendi Pé-
ter, Csák Zoltán, Sós Anna

2.  helyezettek: Pócsi Zoé, Varga 
Ferenc, Makai Botond, Magyar 
Zoltán, Vakarcs Dávid

3.  helyezettek: Magyar Bence, 
Kassai Kristóf, Kis Szabolcs, 
Nagy Lajos Róbert

4.  helyezettek: Magyar Krisztián, 
Káló Róbert, Vasadi János

Kerékpáros ügyességi verseny:
1.  helyezettek: Makai Botond, 

Magyar Krisztián, Vezendi Pé-
ter, Bárczi Martina

2.  helyezettek: Magyar Zoltán, 
Bernáth Gergely

3.  helyezettek: Bana Norbert, Ma-
gyar Dávid

4.  helyezettek: Varga Ferenc, Ma-
gyar Bence

5.  helyezett: Vakarcs Dávid

Görkorcsolya ügyességi ver-
seny:
1.  helyezettek: Sós Anna, Fekete 

Nikolett, Bana Norbert
2.  helyezettek: Pócsi Zoé, Kiss 

Nikolett

3.  helyezettek: Pintyák Vivien, 
Bárczi Martina

4.  helyezettek: Fábián Boglárka, 
Varga Fruzsina

5.  helyezettek: Varga Nikolett

Darts verseny:
1.  helyezettek: Bernáth Gergely, 

Fekete Nikolett, Németh Fe-
renc

2.  helyezettek: Szekeres László, 
Varga Ferenc

3.  helyezettek: Magyar Krisztián, 
Tokai Kristóf

4.  helyezettek: Magyar Bence, 
Vakarcs Dávid

5.  helyezettek: Szekeres Tamás, 
Magyar Zoltán

6.  helyezett: Illyés Péter
Gratulálunk minden résztvevő-

nek!

A délutánt – a veterán autók és 
mazsorettek felvonulását követően 
– a polgármesteri köszöntő nyitotta 
meg. Ezt követte a mazsorett pará-
dé, valamint a nádudvari Kéknefe-
lejcs Citerazenekar és a Kenguru 
TSE ebesi és debreceni csoportjai-
nak bemutatója. Nemcsak a gyere-

kek, hanem a felnőttek is élvezettel 
hallgatták Reschofsky Gyuri vaká-
ció-váró műsorát. A fi atal tehetsé-
gek közül az X-faktor versenyzője 
Szirota Dzsenifer szerepelt elsőként, 
aki nemcsak a tv-ben, hanem élő-
ben a színpadon is bebizonyította 
fantasztikus hangbéli adottságait. A 
nap sztárvendége Szekeres Adrien 
volt, akinek bájos személyisége és 
remek előadása elkápráztatta a kö-
zönséget. Ezt követően a Folkmaffi a 
fi atal néptáncos legényeinek ötletes 
és vérpezsdítő műsorát láthatták a 

jelenlévők. A Zsongvölgyi Hagyo-
mányőrzők időutazásra invitáltak 
minket a XIV. század világába a 
„Testvér háború” c. műsorukkal, 
majd a szellemes bajoros stílusú 
kettőssel a Sramlikings-szel szó-
rakozhattunk. Ezt követően az 
Ebesi Sportbarátok Közhasznú 
Egyesület dinamikus és látványos 
karate bemutatója következett. 
Az estéből nem hiányozhatott a 
humor, poén sem, erről a Defekt 
Duó gondoskodott. A kiváló elő-
adók és a kitűnő muzsika sok min-
denkinek megtartotta a kedvét a 
tánchoz az időjárás ellenére is. Az 
este zenéjét a Rulett Show Band 
szolgáltatta, majd cigányshow-
val zárult a nap, amelyet Urszuly 
Edit és a Cigánykaraván hozott el 
hozzánk. 

Szeretnénk ezúton is köszöne-
tet mondani minden segítőnek, 
az önkéntes munkát végző első-
segélynyújtóknak, a civil szerve-
zeteknek, az önkormányzatnak 
és mindenkinek aki munkájával 
hozzájárult a rendezvény megva-
lósulásához. 

Kissné Vass Rozália

Esőben is közösségben, együtt

Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapjaEbes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja
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2011. április 27-én tartotta 
soron következő ülését Ebes 
Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete, ahol el-
fogadták egyebek mellett az 
önkormányzat 2010. évi zár-
számadásról szóló rendeletét, 
megismerhették az ülésen részt 
vevők az Alapszolgáltatási 
Központ Gyermekjóléti Szol-
gáltatójának módosított szak-
mai programját, valamint sor 
került az önkormányzat 2011. 
évi közbeszerzési tervének elfo-
gadására is.

A 2010. évi zárszámadásról 
szóló rendelet, illetve az ehhez 

kapcsolódó előterjesztések 
elfogadása

Szabóné Karsai Mária polgár-
mester asszony az első napirendi 
pont ismertetése előtt beszámolt 
a jelenlévőknek a március havi 
lejárt idejű határozatok végrehaj-
tásáról. Ezt követően ismertette 
az önkormányzat 2010. évi költ-
ségvetésének számadatait, esze-
rint 714 millió 257 ezer forintos 
bevételi, illetve kiadási főösszeg-
gel számolt az akkori faluveze-
tés. A költségvetés előirányzatát 
különféle módosítások miatt év 
közben 964 millió 650 ezer fo-
rintra kellett növelni. A kiadási 
oldalon a felhalmozási kiadások 
előirányzatának növekedését a 
Kossuth és Bocskai utcák útépí-
tési munkálatai, az iskola beru-
házás, a szeméttelep felszámolá-
sának munkálataira előirányzott 
pénzösszeg növekedése eredmé-
nyezte. A felhalmozási költség-
vetéssel összefüggésben fontos 
kiemelni, hogy a kiadási oldalon 
több beruházás még az előző 
évben elkezdődött, de a munká-
latok áthúzódtak az idei évre is. 
Ilyen beruházások az Arany Já-
nos Angol-Magyar Kéttannyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
épületbővítéssel egybekötött 
rekonstrukciója, a belterületen 
kialakításra kerülő bel- és csapa-
dékvíz elleni védekezés fejlesz-
tése, valamint a hulladéklerakó 
rekultivációs munkálatai is. Pol-
gármester asszony arról tájékoz-
tatta a jelenlévőket, hogy a 2010. 
évi költségvetés elkészítésekor 
az akkori képviselő-testület alul-
tervezte az adóerő képességet, 
ezért a beszámolási időszak első 
fél évében több normatív támo-
gatást vett igénybe, mint amennyi 
megillette volna. Mindezek miatt 
a Magyar Államkincstár a többlet 
állami hozzájárulást visszatartot-
ta, novemberben pedig azonnali 
beszedési megbízással vissza-

fi zettetett 36 millió 580 ezer fo-
rintot. Emiatt, illetve a 2010. év 
beruházásainak köszönhetően az 
önkormányzat a kiadásait csak 
likviditási hitel felvételével tudta 
biztosítani. 2010. december 31-
én az önkormányzat bankszámla 
egyenlege mínusz 86 millió 173 
ezer forint volt. Az önkormányzat 
és az általa fenntartott intézmé-
nyek pénzellátása az előző évben 
a hitelfelvétellel zavartalan volt. 
Elmondható, hogy az intézmé-
nyek a jó gazda szemléletét kö-
vetve törekedtek bevételeik nö-
velésére, kihasználták az adódó 
pályázati lehetőségeket. Polgár-
mester asszony elmondta, hogy 
összességében a takarékoskodás-
sal a nehéz körülmények ellenére 
is eredményesen gazdálkodott az 
önkormányzat. Sajnos mégis hitel 
felvételére kényszerültek, amely 
a folyamatban lévő beruházások 
megvalósítását fi nanszírozza. A 
2010. évi zárszámadásról szóló 
beszámolót Nemesné Liva Éva 
könyvvizsgáló is elfogadásra ja-
vasolta. A vizsgálat megállapítot-
ta, hogy a beszámoló a számviteli 
törvényben foglaltak, valamint 
az általános számviteli elvek és 
a hatályos, ide vonatkozó kor-
mányrendelet szerint készült el. 
E szerint az önkormányzat és in-
tézményei a 2010. december 31-
én fennálló vagyoni, pénzügyi és 
jövedelmi helyzetéről, a műkö-
dés eredményéről megbízható és 
valós képet mutat. Ezt követően 
sor került a 2010. évi pénzma-
radvány felhasználásnak megtár-
gyalására. Polgármester asszony 
kifejtette, az önkormányzat célja 
az, hogy minél kevesebb legyen 
a község hitelállománya. A zár-
számadásról, a könyvvizsgálat-
ról és a pénzmaradvány felhasz-
nálásáról szóló beszámolókat a 
képviselő-testület egyhangúlag 
megszavazta.

Az Alapszolgáltató Központ 
Gyermekjóléti Szolgáltató 

átdolgozott szakmai 
programjának tárgyalása

Erdei Andrásné az Alapszol-
gáltatási Központ vezetője arról 
tájékoztatta a képviselő-testüle-
tet, hogy a gyermekvédelmi és a 
szociális törvény, valamint azok 
végrehajtási rendeleteinek mó-
dosításai szükségessé tették az 
intézmény szakmai programjának 
felülvizsgálatát. A szakmai prog-
ramot a helyi sajátosságok fi gye-
lembe vételével, a gyermekek vé-
delméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló törvénnyel összhangban 
készítették el. Az intézményve-
zető rávilágított arra, hogy a pre-
venciós jellegű tevékenységekre 
is nagy hangsúlyt kell fektetni. 
Elmondta, a távlati cél az, hogy 
a kitartó munka eredményeként 
mind többen, önként forduljanak 
az intézmény szakképzett munka-
társaihoz segítségért. Hozzátette, a 
Gyermekjóléti Szolgáltató olyan 
közszolgálati szervezet, amely 
a magzati léttől egészen a fi atal 
felnőtt (24 év) korig nyújt segítsé-
get. A gyermekvédelmi feladatok 
ellátásának eredményessége érde-
kében észlelő- és jelzőrendszert 
működtet a szolgáltató intézmény, 
szoros kapcsolatban a területileg 
illetékes gyámhatósággal, rendőr-
séggel, bírósággal, a közoktatási 
intézményekkel, egészségügyi 
szolgáltatókkal, valamint a helyi 
civil szervezetekkel. A gyermek-
jóléti szolgáltatás fontos területe 
a helyettes szülői hálózat kiépíté-
se és működtetése. Ez biztosítja 
azt, hogy helyettes szülőkhöz he-
lyezzék el azokat a gyermekeket, 
akiknek szülei valamilyen oknál 
fogva átmenetileg nem képesek 
ellátni feladataikat. A képviselő-
testület valamennyi tagja, vala-
mint az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság is elismerését fejezte ki 

az Alapszolgáltató Központ veze-
tőjének az alapos szakmai prog-
ram kidolgozásáért. Sós Barnabás 
alpolgármester kiemelte az észle-
lő- és jelzőrendszer fontosságát. 
A szakmai programot a képviselő-
testület egyhangúlag megszavazta. 

A 2011. évi közbeszerzési terv 
jóváhagyása

A törvényi szabályozás alapján 
az önkormányzat éves összesí-
tett közbeszerzési tervet köteles 
készíteni az adott évre tervezett 
közbeszerzésekről. A terv célja 
az, hogy az ellenőrző szervek tá-
jékozódhassanak a beszerzésekről, 
ez azonban nem jelenti az eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét, 
és ennek az ellenkezője is igaz, 
ha eredetileg nem tervezett be-
szerzés válik szükségessé, a terv 
a célnak megfelelően bővíthető. 
Ebes Község Önkormányzatának 
2011. évi közbeszerzési tervében 
szereplő projektek az alábbiak: 
az Arany János Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény épületbővítéssel egybekötött 
rekonstrukciójához kapcsolódó 
eszközbeszerzés és építési mun-
kák, a település belterületi víz-
rendezéséhez fűződő feladatok, 
illetve a piaccsarnok kialakításával 
felmerülő kivitelezési munkálatok. 
A képviselő-testület a 2011. évre 
vonatkozó közbeszerzési tervet 
egyhangúlag elfogadta, illetve fel-
hatalmazta polgármester asszonyt 
arra, hogy az évközben szükséges 
módosításokat megtegye.

Az Ebes Községi 
Önkormányzat és az Ebesi 
Református Egyházközség 

megállapodásának módosítása
2003-ban az önkormányzat és 

a református egyház megállapo-
dott abban, hogy a templomkert 
az egyház kizárólagos tulajdoná-
ba kerül határozott időre. Ezt a 
megállapodást módosították úgy, 
hogy a Református Templom-
kertet az egyházközség közpark-
ként való hasznosításra átadja az 
önkormányzatnak, aki vállalja a 
park, illetve az ahhoz kapcsolódó 
területek gondozását, ápolását. A 
megállapodás módosítását a kép-
viselő-testület egyhangúlag meg-
szavazta. A szerződés 2011. május 
01-i hatállyal lép életbe.

Az üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjének 

szabályozása
Dr. Hajdu Miklós jegyző az 

üzletek éjszakai nyitvatartási 
rendjének szabályozásáról szóló 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Stabil pénzügyi gazdálkodás – elfogadták a zárszámadásról szóló rendeletet
– beszámoló a képviselő-testület áprilisi üléséről –
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helyi rendelet módosítását kezde-
ményezte. A módosítás a rendelet 
azon részére vonatkozik, amely a 
civil szervezetek által szervezett, 
legfeljebb évi két alkalommal 
nyújtott kedvezményt szabályoz-
za. A jelenleg hatályos szabályo-
zás lehetőséget biztosít a civil 
szervezeteknek arra, hogy évi két 
alkalommal a rendezvényeik le-
bonyolításba bevont üzlet a nyit-
vatartási idejét túllépje. Az eddig 
eltelt időszak gyakorlata azt bizo-
nyítja, hogy e szervezetek általá-
ban pénteki és szombati napokra 
kérték a mentességet a nyitvatar-
tási idő meghosszabbítására. A 
jegyző tájékoztatta a jelenlévőket 
arról, hogy több panasz is érkezett 
a falu lakosságától, miszerint az 
üzletek zárása utáni hangoskodás 
zavarja a környéken élőket. A tele-
pülés adottságait fi gyelembe véve 
pénteken és szombaton hajnal ket-
tőig biztosított általános nyitvatar-
tási idő megfelelő lehetőséget ad a 
kikapcsolódni vágyóknak. A kép-
viselő-testület tagjai egyhangúlag 
elfogadták a módosító javaslatot. 
Többen kifejtették közülük, hogy 
fontos az egyensúlyt megtalálni a 
lakosok nyugalmának biztosítása 
és a szórakozni vágyók igényei-
nek kielégítése között. A módo-

sított rendelet 2011. május 15-én 
lép életbe.

Egyéb testületi döntések
A Hajdúszoboszlói Rendőrka-

pitányság képviseletében dr. Gali 
Sándor rendőr alezredes, megbí-
zott kapitányságvezető azzal a ké-
réssel kereste meg a képviselő-tes-
tületet, hogy a körzeti megbízotti 
munkát segítve az önkormányzat 
pénzügyi lehetőségének fi gyelem-
be vételével 500 ezer forinttal az 
üzemanyag kiadásokat, 100 ezer 
forinttal pedig a szolgálati gépjár-
mű év közben esetlegesen felme-
rülő javítási költségeit támogassa. 
A pénzügyi bizottság megvizsgál-
ta a kérelmet és a költségvetési 
megszorításokra tekintettel a 100 
ezer forint támogatás odaítélését 
ajánlotta a képviselő-testületnek, 
akik egyhangúlag elfogadták a 
javaslatot.

Az Arany János Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény nevében Érckövi Katalin 
igazgatónő azzal fordult a kép-
viselő-testülethez, hogy az erdei 
iskolába utazó négy osztály tanu-
lóinak költségét az önkormányzat 
pénzügyi lehetőségeihez mérten 
támogassa. A pénzügyi bizottság 
javaslatára gyermekenként 2000 

forintot szavaztak meg a képvi-
selő-testület tagjai. 68 gyermek 
szüleinek könnyítik meg ezzel az 
erdei iskolával járó kiadásokat. 

Ezt követően az Ebesi Gyerme-
kekért Alapítvány kérelmének el-
bírálására került sor. A kuratórium 
elnöke, Szoboszlai Csaba támo-
gatást kért a képviselő-testülettől 
arra, hogy az iskola kiváló tanuló-
inak a korábbi évekhez hasonlóan 
jutalom kirándulást szervezhes-
senek. A testület lehetőségeihez 
mérten 50 ezer forint támogatást 
nyújt a kiránduláshoz. A képviselő 
testület tagjai mindannyian egyet 
értettek abban, hogy a jövő letéte-
ményesei a gyerekek. Támogatá-
suk és motiválásuk közös ügy. Ezt 
kiegészítve Érckövi Katalin igaz-
gatónő büszkén számolt be a je-
lenlévőknek arról, hogy a diákok 
közül többen is országos verse-
nyeken öregbítik Ebes és az iskola 
hírnevét. A Simonyi Zsigmond 
Kárpát-medencei helyesírási ver-
seny országos döntőjébe jutott 
Szoboszlai Boglárka 7.a osztályos 
tanuló. Felkészítő tanára Németi 
Jánosné. Az országos német nyel-
vi verseny országos döntőjében 
Vágner Marianna 8.b osztályos 
tanuló képviseli az iskolát. Fel-
készítő tanára Érckövi Katalin. A 
Bendegúz levelezős verseny or-

szágos döntőjébe jutottak: környe-
zetismeretből Dér Zsombor 2.a 
osztályos tanuló, felkészítésében 
Zelízi Mária volt segítségére, an-
golból Palcsu Zalán 2.b osztályos 
tanuló, akit Galgóczi Éva készített 
fel a versenyre, nyelvtanból pedig 
Szoboszlai Boglárka 7.a osztályos 
tanuló Németi Jánosné segítségé-
vel került a legjobbak közzé. A 
verseny iskolai kapcsolattartója 
Illés Angéla. A Sakk Diákolimpia 
I. korcsoport országos döntőjében 
Sós Barnabás 3.a osztályos tanu-
ló képviseli Ebest. A K&H Bank 
által meghirdetett Vigyázz, Kész, 
Pénz! országos tudásverseny or-
szágos döntőjébe jutott csapat tag-
jai: Karsai Norbert, Kocsis Réka, 
Morvai Kristóf, Szoboszlai Bog-
lárka 7.a osztályos tanulók. Felké-
szítő tanáruk Tóthné Leiter Júlia.

Zárt ülés
A képviselő-testület zárt ülésen 

szociális kérelemről is döntött. 
További napirendi pontként sze-
repelt a parkosításra és virágosí-
tásra kiírt pályázat elbírálása. E 
napirend keretében a képviselő-
testület az előbb említett munkák 
elvégzésével a legjobb ajánlatot 
tevő Ebesi Községgondnokság 
Kft-t bízta meg.

 KBCS

(Folytatás az 2. oldalról.)

Fásítás
2010. őszén és 2011. tavaszán a falu közte-

rületeire és utcáira újabb díszfákat és cserjé-
ket vásároltunk és ültettünk az önkormányzat 
erre fordítható szerény pénzügyi lehetősége-
iből.

16 féle díszfa (136 db) 252.000 Ft nettó ér-
tékben és 21 féle díszcserje (81 db) 35.100 Ft 
értékben került beszerzésre. A fák több mint 
felét a lakosok ültették el házuk elé, a többi 
pedig a Széchenyi tér, templom kertek, Arany 
Oroszlán Étterem, Kossuth és Rákóczi utcák, 
játszótér és a temetőnél kerültek kiültetésre.

A fajtaválasztékot úgy igyekeztem össze-
állítani, hogy minél sokszínűbb, változato-
sabb képet adjon 2-3 év múlva. 

A magnóliák (nem tulipánfa, hanem lili-
omfa) pl. már napjainkban is megmutatták 
nagy tulipán-szerű virágjukat. 

A rózsa loncok, gyöngyvirág cserjék, a má-
jusfa, a végzet fa, spireák, aranyeső, piros és 
sárga levelű juhar oltványok, gömb, jegenye 
és csüngő ágú fák, sárga virágú vadgesztenye 
stb. szerepelnek a választékban. A nyár, nyár 
végi, őszi virág szegényebb időszakot kitöl-
tő dekoratív nyári orgonák és hibiszkuszok, 
mályva cserjék szinte az októberi fagyokig 
virágoznak. A folyton nyíló, telt virágú hi-
biszkuszok – több színű, már idősebb – példá-
nyaiban július elejétől októberig el lehet gyö-
nyörködni a Széchenyi szobor jobb kezénél. 

A Fő utca 4-es felőli végénél lévő nagy, 
idős 3 db kínai császárfa jelenleg virágzik, 
a lombfakadás előtti csupasz fák azúrkék 
virágözönben pompáznak. Ezek magjából 
neveltem 2 éves nagy suhángokat, 10 db-ot 
kapott a község belőlük.

A 4-es út nyugati oldalra 150 db turkesz-
táni-puszta szilből kettős fasort ültettünk. A 
TSZ bejáró jobb oldalán látható egy ilyen 14-
15 éves három soros „függöny”. A szoboszlói 
Szilfákalja út is ebből a fajtából van. 

A telepítés-ültetés önmagában nem nagy 
dolog, sokkal nagyobb és kitartóbb munka 
azok felnevelése, helyesebben megvédése az 
időjárás, de főleg az emberi „tevékenységtől” 
(kitördelés, letaposás stb).

A fűnyírók különös precizitással szokták 
egy-egy kis fácska törzsét földszint fehérre 
gyűrűzni, kérgezni. 

Ezért kell az előző egy-két évben karókkal 
védeni a fákat.  

Az önkiszolgáló bolt előtt az oszlopos 
thuják elébe ültetett cserjéket már valaki át-
ültette a járda sarkához védőkaróstól együtt. 

A falu szépítésének fontos része még a be-
teg, sérült, elöregedett, élet-és balesetveszé-
lyes utcai fák kivágása és alkalmas fajtával 
pótlása. 

(Tehát pl. vezetékek alá ne ültessünk osz-
lopos jegenye típusú fákat.)

A vasúton túli, úgynevezett Nagy Parkban 
januárban kijelöltük a túlkoros, öreg, csúcs-
száradt, korhadó, életveszélyes fűz-és nyár-
fákat. Ezek kitermelése folyik és a majálisok, 
juniálisok idejére be kellene fejezni. 

Az utcai vérszilva fák elseprűsödött lom-
bozata most szakszerű, alapos nyesést kapott 
Gombos István kis csapatától.

Meg kell  még említenem Csige Lajos na-
gyon aktív, segítőkész hozzáállását, köszönet 

illeti Török János Tóth Árpád utcai lakost, 
aki több mázsa komposzttá érett istálló-trá-
gyát adott az ültető gödrökbe, valamint Bo-
ruzs Imrét, aki a gödörfúrást végezte. 

Az őszi idényben pedig javaslom az isko-
la környezetét parkosítani, nemcsak fákkal, 
cserjékkel, hanem évelőkkel és ún. egynyári 
virágokkal is. 

Domokos Gergely

Kapcsolódóan a tájékoztatóhoz ezúton 
mondok köszönetet Domokos Gergely er-
désznek a fásítás során nyújtott szakmai se-
gítségnyújtásáért és az általa ingyenesen fel-
ajánlott cserjékért és facsemetékért.

Szabóné Karsai Mária 
polgármester

Dűlőutak karbantartása
Az elmúlt évi csapadékos időjárás követ-

keztében az önkormányzat tulajdonában lévő 
dűlőutak járhatatlanná váltak. 

Ezen probléma megoldásában rendkívül 
nagy segítséget nyújtott Csízi Sándor ebesi 
vállalkozó, aki 65 km dűlőutat 40 órányi 
munkával a gazdálkodók számára használha-
tóvá tett. 

Csízi Sándor vállalkozó a községért tett 
tevékenysége keretében a tél folyamán több 
alkalommal végzett hó eltakarítást is. 

A vállalkozó mind a dűlő utak karbantartá-
sát, mind a hó eltakarítást ingyenesen végez-
te, melyet ezúton is köszönök az önkormány-
zat nevében.

Szabóné Karsai Mária 
polgármester

Helyzetjelentés
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Tisztelt Ügyfelek!
A Családsegítő Szolgáltatás által havonta tartandó ruhaosztásokon 
többen is panasszal éltek arra vonatkozóan, hogy sokan indokolatlanul 
nagy mennyiségű ruhát visznek el válogatás nélkül és ezzel másokat 
akadályoznak abban, hogy a számukra megfelelő ruhadarabot kivá-
laszthassák. Mindezek tudatában arra kényszerültünk, hogy Háziren-
det hozzunk létre, melyben a ruhaosztásokra vonatkozó szabályokat 
fogalmaztunk meg. Szeretnénk mindenkit megkérni, hogy a további 
konfl iktusok elkerülésének érdekében olvassa el az alábbiakban közölt 
Házirendet és a 2011. májusától újrainduló osztásokon tartsa be az ab-
ban foglalt pontokat/szabályokat.

HÁZIREND
1.  Egy alkalommal egy személy 1 közepes méretű szatyor mennyiségű 

ruhát/adományt vihet el.
2.  A ruhákat csak előzetes válogatás után lehet a szatyorba rakni (tehát 

csak a megfelelő méretű ruhákat vigyék el).
3.  Adott személy csak önmaga és a vele egy háztartásban élők számá-

ra vihet ruhát. (Az együtt élők számát az Alapszolgáltatási Központ 
ellenőrzi!)

4.  Egy családból/háztartásból egy alkalommal csak kettő személy vehet 
részt az osztáson.

5.  Aki a szabályokat megsérti, viselkedésével zavarja a ruhaosztást, an-
nak azonnal el kell hagynia a termet és 3 hónapig nem részesülhet 
ruhaadományban.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!
Családsegítő Szolgáltatás

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Családsegítő Szolgáltatás 

és a Gyermekjóléti Szolgáltató ügyfélfogadási ideje, 
2011. május 2-től az alábbiak szerint változik:

Hétfő: 800 – 1200 és 1300 – 1530

Kedd: ügyfélfogadás szünetel
Szerda: 800 – 1200 és 1300 – 1500

Csütörtök: 1300 – 1530

Péntek: 800 – 1200 és 1300 – 1400

Ebesen 2011.03.23. és 2011.04.21. közötti időszakban 2 bűn-
cselekmény történt, 1 lopás és 1 rongálás. A bűncselekmények 
az alábbiak voltak:

  2010. 12. 20. és 2011. 04. 03. közötti időben ismeretlen tettes 
a Horváth tanya területén lévő szivattyú motorról az önindí-
tót szakszerűen leszerelte és eltulajdonította. 

  2011. 04. 04-ét megelőző időben ismeretlen tettes a Liszt Fe-
renc utcán található aszfaltból készült forgalomlassító buk-
kanót („fekvő rendőr”-t) két oldalt kb. 30 cm sávban kivágta. 

  Április 12-én egy – köztiszte-
letben álló – ebesi lakos a fo-
cipályán felejtette a képen lát-
ható Canon PowerShot S5IS 
8 megapixeles, 12x-es optikai 
zoom-os fekete digitális fény-
képezőgépét. Különös ismerte-
tő jele, hogy a 4 irányú vezér-
lőgomb kicsit sérült. A gépben 
volt 4db fehér sanyo 1900 mAh akkumulátor és egy 4 GB-os 
SD kártya is. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 
törvény 325. §-a szerint jogtalan elsajátítást követ el, „Aki a 
talált idegen dolgot eltulajdonítja, avagy nyolc nap alatt a ha-
tóságnak vagy annak, aki elvesztette, nem adja át, úgyszintén 
aki a véletlenül vagy tévedésből hozzá került idegen dolgot 
eltulajdonítja vagy nyolc nap alatt vissza nem adja, vétséget 
követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel bünteten-
dő.” Kérem a megtalálót, hogy a fényképezőgépet, mint talált 
dolgot adja vissza a tulajdonosának, mely a gépben lévő fény-
képekből egyértelműen megállapítható. Kötelezettségének 
eleget tehet azzal is, ha a rendőrségen vagy a polgármesteri 
hivatalban leadja, illetve ha bármely rendőrnek, polgárőrnek, 
önkormányzati dolgozónak átadja. Kérem a lakosságot, ha 
bármilyen információval rendelkezik a képen látható fény-
képezőgépről, azonnal hívja – akár neve elhallgatásával – az 
alább ismertetett telefonszámok valamelyikét.

Kérem a lakosságot, hogy aki a fenti eseményekkel kapcsolat-
ban bármilyen érdemleges információval rendelkezik, az hívja 
a település körzeti megbízottjait, polgárőreit vagy a rendőrka-
pitányság ügyeletét az alábbi telefonszámokon:

Mészáros József r. tzls. csoportvezető +36-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls.  körzeti megbízott +36-30/382-6584
Tóth János r. ftőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6581
Szántó Erik r. tőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6575
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 kapcsolá-
si számok
Ebesi Polgárőr Egyesület  +36-30/621-6976

A körzeti megbízottak fogadóórát tartanak minden szerdán 
16:00 és 18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodá-
ban az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt.

Tisztelettel:
Dr. Gali Sándor r. alezredes

mb. kapitányságvezető

KÉK HÍREK
Rendőrségi hírmondó

MEGHÍVÓ
EBESI VÁLLALKOZÓK FÓRUMÁRA

Tisztelt Vállalkozó!
Ezúton szeretném meghívni Önt az Ebesi Vállalkozók Fórumára, 
amelyet hagyományteremtő szándékkal kívánunk ebben az évben 
elsőként megrendezni.
A rendezvény időpontja: 2011. május 20. (péntek) 17.00 óra
Helye:   Ebesi Arany Oroszlán Étterem és Panzió.
 (Ebes, Széchenyi tér 2.)

A fórumon lehetőség van kötetlen formában megbeszélni a vállal-
kozókat érintő kérdéseket. 
A javasolt főbb témák a következők: 
1.  Tájékoztató fejlesztési és foglalkoztatási pályázati lehetőségek-

ről.
2.  Tájékoztató a helyi adóbevételekről, azok felhasználásáról.
3.  Tájékoztató az önkormányzat gazdasági helyzetéről.
4.  „Ebesi Vállalkozók” című kiadvány elkészítésének megvitatása.
5.  Egyebek

Amennyiben részt kíván venni a rendezvényen, kérem szíves-
kedjen azt jelezni 2011. május 16-án 16.00 óráig a Polgármeste-
ri Hivatal 565-048-as telefonszámán.

Szabóné Karsai Mária
polgármester
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Az Ebes Fejlődéséért Köz-
alapítvány 2010. őszén sószoba 
kialakítása mellett határozott. A 
Benedek Elek óvoda is hasonló 
álmokat dédelgetett, hiszen több 
óvodában is működik már ilyen 
szoba. Közösen láttunk neki 
az előkészületeknek- a megye 
óvodáit felkerestük tapasztalat 
gyűjtés céljából, alkalmas helyet 
kerestünk az óvoda területén, 
ezt követte a szükséges anyagi-
ak előteremtése a felújításhoz, 
berendezéshez. Azt gondoltuk, 
hogy ez egy nehéz és hosszú 
folyamat lesz. Meghirdettük a 
„Tegyünk együtt gyermekeink 
egészségéért!” programot, mely-
ben kértük a lakosság támoga-
tását a sószoba kialakításához. 
Ebes Község első jótékonysági 
bálját is a sószoba kialakítására 
kívántuk fordítani. 

Példaértékű összefogás kísérte 
a sószoba kivitelezését az ötlet-
től a szalagátvágásig. Összefog-
tunk, mert úgy éreztük fontos és 
hasznos célért dolgozunk: gyer-
mekeink egészségért – hiszen 
övék a jövő! 

Még a nap is melegen sütött 
2011.április 20-án, mikor az 
óvoda udvarán szülőkkel, támo-
gatókkal, községünk vezetőivel 
összegyűltünk, hogy szerény, de 
szeretetteli műsorral kedvesked-
ve ünnepélyesen is megnyissuk 

a sószobát. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy a megnyitón jelen 
volt az érmihályfalvi óvoda két 
óvónője is. 

Köszönet érte a jótékonysági 
bálon táncolóknak, a szülőknek, 
vállalkozóknak, akik az épü-
let kivitelezésében segítettek, s 
mindazon cégeknek és magán-
személyeknek, akik támoga-
tásukkal hozzájárultak ahhoz, 
hogy egy féléven belül az ötlet 
megvalósulhatott.

A sószoba folyamatos mű-
ködtetéséhez (sóoldat utántöl-
tés, dekorációs festés, játékok, 
újságok) továbbra is örömmel 
fogadjuk a támogatást, az 1%-ot 
az alapítvány bankszámlájára: 

Adószám az 1% felajánlásá-
hoz: 18552698-1-09

Bankszámlaszámunk: Bal-
mazújváros és Vidéke Tksz. 
59900036-11025045

Rózsahegyiné Juhász Éva
a kuratórium elnöke

Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma a jövőben is sze-
retné támogatni azokat a gyerekeket, akik a tanulásban, sportban és 
művészetekben kiváló eredményeket érnek el és Ebes hírnevét öreg-
bítik. Köszönettel és tisztelettel várjuk a 18544718-1-09 adószámra
személyi jövedelemadójuk 1 százalékát. Bankszámla: Balmazúj-
város és Vidéke Takarékszövetkezet 59900036-11014234 

Felhívás
Vasutas Nyugdíjas arcképes igazolványok: – Minden MÁV arc-
képes igazolvány érvényessége lejár (a „visszavonásig érvényes” 
is visszavonásra kerül) 2011. december 31–én. Az új nyugdíjas 
arcképes igazolványok igénylő lapjainak kitöltését és tanácsadást 
a Vasutasok Szakszervezete Nyugdíjas Szervezete Ebesi Alapszer-
vezete végzi.
Helye: Alapszolgáltatási Központ (idősek klubja) 4211 Ebes, Kos-
suth u. 34.
Május – június hónapban minden szerdán 10:00 – 12:00 –óráig. 
Érdeklődni a 30/904-99-01-es telefonszámon lehet.
Július – augusztus hónapban az igénylőlapok kitöltése szünetel.

Várható események, programok a 

Benedek Elek Óvoda életében
– ÉVZÁRÓ, BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGEK
Május 27. péntek

15.15 óra – Katica csoport
16.00 óra – Csiga csoport
16.45 óra – Cica csoport

Május 28. szombat
09.00 óra – Pillangó csoport
10.00 óra – Napocska csoport
11.00 óra – Manó csoport

– GYERMEKNAP
Május 30. hétfő 9.00 – 12.00 óra

Színes programokkal várjuk óvodásainkat és leendő óvodásainkat 
szüleikkel együtt ezen a vidám délelőttön.

Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető

Bár a sokadik bál volt ebben az 
évben, mégis szép számmal gyűl-
tünk össze Ebes község bálján, 
melyet az önkormányzat és az 
Ebes Fejlődéséért Közalapítvány 
első ízben rendezett meg. 

Polgármester asszony köszön-
tő szavai után Varga Fruzsina és 
Szemenyei Gergő nyitótánca kö-
vetkezett, őket a hajdúszoboszlói 
Kovács Máté Művelődési Köz-
pont Majorett Csoportja követte. 

Vacsora után a Folk maffi a 
csapata lépett színpadra, köztük 
az ebesi Deczki Zolival. Műso-
rukkal megadták a kellő hangu-
latot ahhoz, hogy mi is táncra 
perdüljünk. A hastáncosok meg-
érkezéséig a vendégek uralták a 
táncparkettet. Sóvágó Anett és 
Tarcsi Orsolya műsorukkal nem-
csak elkápráztatták a közönséget, 
de táncra is perdítettek egy – két 
vendéget. 

A tombola sorsolást Fátyol 
Tünde műsora előzte meg, aki 
operett slágerekkel kedveskedett 
nekünk. Nem csalódtunk Erdei 
András kuratóriumi tagban sem, 
amikor felkértük, hogy humo-
rával és jókedvével színesítse a 
tombolasorsolást. Akik nyertek 
dicsérték, mások lehet hogy „szid-
ták” a nyertes számokat húzó ke-
zét. A sok tombola felajánlásnak 
köszönhetően azonban kevesen 
mentek haza üres kézzel. A bál 
bevételéből a sószobára fordítha-
tó összeg 375.000 forint volt. 

A község bálját a következő 
évben is megrendezzük, melynek 

bevételét jótékony célra fogjuk 
fordítani. Akkor is várunk majd 
mindenkit szeretettel!

Köszönjük a Szavanna Szép-
ségszalon, Debreceni Lövészsuli, 
Hungarospa Zrt, Hotel Gara Kft, 
Jégcsarnok Kft, Szilvia Ruha-
kölcsönző, Arany Oroszlán Zrt, 
Balmazújváros és Vidéke Taka-
rékszövetkezet, Baromfi udvar 
Kft, Kerekes Kft, Jeszenszki 

Iván, Deút Kft, Ambrózia Masz-
százs Centrum, Zso-Zso Dance 
Pub, Süteményes Kuckó, JU-LI 
Gyógynövény, Jetta Virág, Haj-
nalka Fagyizó, Morvai Róbert 
autóalkatrész boltja, Pöntyi Szo-
lárium, Pálffyné Harsányi Má-
ria fodrász, Antal Anett fodrász, 
COOP Kft, Erdei Zoltánné Vi-
rág-ajándék, Németiné Julika Ge-
neráli Biztosító, Monosker Kft, 
Városgazdálkodási Zrt, Benei 
Péter pipakészítő, Kovács Mihály 
vállalkozó, Harsányi Lajosné és 
Juhász János, Kovács Gergely, 
ifj. és id. Csízi Sándor, Magyar 
Sajt Kft, AKSD Kft, Kis Sándor, 
TELL Kft, LÉ-KO Family Kft, 
Varga Imre és felesége, Balogh 
László valamint a Benedek Elek 
Óvoda dolgozóinak és a szülők-
nek a segítségét, támogatását, 
hogy hozzájárultak a bál megren-
dezéséhez.

Szabóné Karsai Mária, 
polgármester 

Rózsahegyiné Juhász Éva, 
kuratóriumi elnöke

A sószobáért táncoltunk „Ha igazán vágysz valamire az egész univerzum melléd áll.” 
(Paulo Coelho)

Összefogtunk, sikerült!
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Debrecenben született, édes-
anyja hortobágyi, édesapja Ebes 
környéki volt. Gyermekkorát Kó-
nya tanyán, iskoláséveit az Arany 
János Általános Iskolában, kol-
légista diákként töltötte. Színészi 
tehetsége már ekkor, kisdiákként 
megmutatkozott. Húsipari tanuló 
volt, majd érettségi vizsgát tett, 
s egy versenyen való szereplésé-
ért elismerésképpen a Csokonai 
Színházban segédszínészként 
dolgozhatott. A Színművészeti 
Főiskola elvégzése után a Vígszín-
ház, 1997-től a kaposvári Csiky 
Gergely Színház, majd 2002-től 
a Nemzeti Színház művésze lett. 
Emlékezetes alakításait majdnem 
negyven fi lmből és színművek 
sokaságából ismerhetjük. Művé-
szi tevékenysége elismeréseként 
számos díj között elnyerte a Jászai 
Mari-díjat (1992), a Hegedűs Gyu-
la-emlékgyűrűt (1992); a monte-
carlói Ezüst Nimfa-díjat (1998). A 
Kaszás Attila-emlékdíjat elsőként 
ő kapta meg 2008-ban. 

Szarvas József ma Budapesten 
él, de otthonának tekinti az őrségi 
Viszákot is. Hajdúsági gyökereit 
nem feledte el: a Viszákról Kónya 
tanyára kitelepítettek emlékére, 

az Élő Emlékezet Ünnepén 2007. 
október 23-án találkozót szerve-
zett az őrségiek és hortobágyiak 
között. „Ebes, Kónya: ide voltak 
kitelepítve az őrségi emberek, és 
én gyerekként, bár ott éltem, erről 
semmit sem tudtam! A kitelepítés-
sel, mint fogalommal csak negy-
venévesen találkoztam. Hiány: 
érzed, de nem tudsz róla.” 

Szívén viseli a magyar vidék, 
a falvak sorsát; bár már az or-
szág nyugati szegletében él, sza-
vai Ebes és környékére is igazak: 
„Én ismerem azt a lelkiséget, azt 
a gondolatiságot, amiben a vidéki 
ember, a parasztember él. Nagyon 
nehezen fogadnak be bárkit. Na-
gyon könnyen befolyásolhatóak, 
könnyen vezethetőek. Könnyen 
hajlanak a jóra, és könnyen a 
rosszra. És kihúzták alóluk a ta-
lajt. Ha átmegyünk Ausztriába, de 
még Szlovénia se rossz példa, ott 
a parasztember csodálatosan áll 
a saját lábán. Büszke a múltjára 
és a hagyományaira. Ez itt nincs. 
Nincs! Milyen dolog ez? Miért 
van ez így?”

János Judit, 
régész-történész

Széchényi Ferenc Tájmúzeum

A Széchényi Ferenc Tájmúzeum, 
a Művelődési Ház és a Községi 
Könyvtár helytörténeti vetélkedőt 
szervezett az ebesi általános iskola 
felső tagozatosai számára.

A vetélkedőre benevezett 4 fős 
csapatoknak előzetes feladatokkal 
kellett készülniük. Ezek közé tarto-
zott a községi könyvtár és múzeum 
meglátogatása, ahol a felkészülés-
hez szükséges információkat le-
hetett megszerezni. Ezen felül egy 
régi, Ebes múltjához kötődő épület 
vagy tárgy felkutatása is.

A vetélkedőre 2011. április 20-án 
került sor a Művelődési Ház nagy-
termében.

„A múlt ismerete nélkül gyökér-
telen a jelen. Ebes- a történelmünk 
zivataros évszázadaiban többször 
volt bukott hely, de többször el is 
pusztult. Önkéntelenül felmerül 
a kérdés, hogy mi adta az erőt, az 
ösztönzést a többszöri újrakezdés-
hez, majd az önálló községgé szer-
veződéshez, és ami a legtöbb, hogy 
ez a tanyavilágból kinőtt község 
alig több mint fél évszázad alatt 
nemcsak megyei, hanem országos 
szinten is elismert kisvárosi jellegű 
településsé fejlődhetett?”- hang-
zottak el a vetélkedő délutánján 
Prepuk János nyitó gondolatai. A 
kérdésre a választ már együtt keres-
ték meg a diákok: kellett hozzá az 
ebesi nép szorgalma, tenni akarása, 
együttműködése. 

A bevezető sorok után kö-
vetkeztek a feladatok: tárgy- és 
épületfelismerés, keresztrejtvény, 
Ebes bemutatása versben és a gye-
rekek között népszerű activity. 

A jó hangulatban lezajlott vetél-
kedő végeredménye a következő 
lett:

1. helyezett a 6. b osztály Ebesi 
Kistörténészek csapata: Kovács 
Eszter, Czeglédi József, Kozma 
Benedek, Fodor Dominika. 

2. helyezett a 8. a Kutyaütők csa-
pata: Traista Evelin, Szabó Rebeka, 

Tokai Ramóna, Kovács Dávid 3. 
helyezett a 8. b Ebesi Ifjak csapata: 
Egri Judit, Püski Flóra, Szűcs Péter, 
Vágner Marianna

4. helyezett a 6. a Anonymus csa-
pata: Kanyó Kata, Szabó Alexand-
ra, Varga Noémi, Harangi Beáta

5. helyezett a 7. b Ebesi Nebulók 
csapata: Magyar Petronella, Dobos 
Krisztina, Varga Dóra, Szabó Mar-
tin

6. helyezett a 7. a Ebesi Tudo-
rok csapata: Nagy Fanni, Császár 
László, Kanyó Márton, Morvai 
Kristóf

7. helyezett az 5. a 5. A. S. E. csa-
pata: Kiss Bence, Lakatos- Tálas 
Péter, Nagy József, Árva Dávid 

8. helyezett az 5. b EB csapata: 
Zsákai Martin, Varga Máté, Villás 
Levente, Egri Csaba

Az első három helyezett csapat 
könyvjutalomban részesült.

Jövőre lesz településünk 60 
éves. Reméljük, hogy ez a kis házi 
vetélkedő jó bemelegítése volt a 
jövő évre tervezett programsoro-
zatnak!

Minden résztvevőnek ezúton 
gratulálunk! Köszönjük a zsűri ta-
goknak – Prepuk Jánosnak, Tálas 
Enikőnek és Kissné Vass Rozáliá-
nak – a közreműködést!

Zárásul következzen az első he-
lyezett, Ebesi kistörténészek verse 
Ebesről: 

Ebesen élek, ami egy község,
Nagyon jó itt a közösség.
Az iskola olyan, mint egy palota,
Eligazodni benne, az „szinte” már 
csoda.
A lakosság száma eléri az 5000-t,
1952-ben vajon milyen lehetett?
Olyan jó, amikor kakaskukoréko-
lásra kelek,
Drága, szép Ebes, én így szeretlek!

Eignerné Bartusz Andrea
múzeumvezető

1. Mikor említik először Ebes 
nevét a források?

1332-37-ben a pápai tizedjegy-
zékben olvashatjuk a Debrecen 
melletti Ebes nevét.

Korábbi hasonló névalak-
ban feltűnő említések: 1067. 
százdmonostori apátság alapító 
levelében Ebes halastóra utalva, 
1217. Váradi Regestrumban a 
Nagyszalonta melletti Ebejre vo-
natkozóan.

2. Mikor pusztult el az egykori 
Ebes falva, és kik pusztították el?

1241-ben és 1594-ben a tatárok.
3. Milyen elnevezésű völgyek ta-

lálhatóak Ebesen?
Ágod- völgy, Zsong-völgy, 

Szil- völgy, Kutya- völgy, Vér- 
völgy

4. Milyen családok birtokolták 
egykor Ebest?

Debreceni család, Szepesi csa-
lád, Hunyadi család, Szapolyai 
család, Pércsy család, Enyinghi 
Török család.

5. Mikor érte el Ebest a vasúti 
közlekedés?

1857.
6. Mikor lett Ebes önálló köz-

ség? 
1952. január 2-án volt a község 

hivatalos megalakulásának ünne-
pélyes tanácsülése.

7. Sorold fel Ebes testvérváros-
ait!

Meilen, Polička
8. Mikor épült fel a Szent Lőrinc 

katolikus templom?
1998.
9. Mikor nyitotta meg a Széché-

nyi Ferenc Tájmúzeum kapuit?
2004.
10. Mi a múzeum állandó kiállí-

tásának címe?
Ítélet nélkül családok munkatá-

borokban
11. Milyen emlékmű található a 

református templom kertjében?
Az Ebesre kitelepített családok 

emlékműve.
12. Mikor rendezték meg a Szo-

cialista községek országos talál-
kozóját Ebesen?

1985.
13. Ebesen volt a hortobágyi 

zárt kényszermunkatáborok egyi-
ke. Mettől meddig (év) tartották 
fenn?

1951- 1953.
+1 Ki írta Kitelepítettek című 

regényt? És milyen kapcsolata van 
Ebessel?

Jeszenszky Iván írta, az ebesi 
kényszermunkatáborba hurcolták 
el családjával együtt.

A II. forduló kérdéseit a Hírlap 
következő számában találjátok!

Kelemen Erzsébet debreceni 
költő, drámaíró és magyartanár 
volt a vendégünk a Költészet Nap-
ja alkalmából. Bemutatott képver-
seit az olvasóközönség ámulattal 
csodálta, amelyeket a költőnő 
páratlan módon saját magyaráza-
taival, a keletkezési körülményeik 
feltárásával gazdagított, így bete-
kintést engedett ebbe a sokak által 
kevésbé ismert világba.

A jelenlévők megtudhatták, 
hogy Kelemen Erzsébet nemcsak 
a versek világában alkot maradan-
dót, hiszen már regénye, drámái és 
tanulmányai is megjelentek.

Talán egyik legérdekesebb al-
kotása egy fi ktív napló, amelyet 
Batthyány Lajos nevében írt: Tisz-
ta Szándék Gróf Batthyány Lajos 
olmützi és pesti naplója, levelei 
címmel. E művéért 2007-ben el-
nyerte a Honvédelmi Minisztéri-

um által meghirdetett szépirodal-
mi pályázat II. helyezéséért járó  
Honvéd Vezérkar Főnöki Díjat.

Kiemelkedő alkotásai között 
említhetjük még a Tiván c. ifjúsági 
történelmi regényét, Getszemáni 
magány c. drámáját Teleki Pál-
ról, illetve monodrámáját Happy 
Birthday címmel, amelyet Bécs-
ben is előadtak. 

Mindebből ízelítőt is kaphat-
tunk e családias hangulatú talál-
kozón, amelyen egy igen sokszí-
nű írónőt ismerhettünk meg, aki 
maga is igen vallásos, és hisz az 
emberi jóságban.

Ez a kellemes hangulatú est el-
kalauzolta a hallgatóságot a vizu-
ális költészet birodalmába, és úgy 
vélem hozzájárult e versek meg-
szerettetéséhez.

Varga Erika
könyvtáros

Író olvasó találkozó volt 
Könyvtárunkban

Haja István helytörténeti vetélkedő

A Széchényi Ferenc Tájmúzeum 
„Múzeumi Tudod-e?” I. fordulójának 

megfejtései

Helytörténeti arcképcsarnok
Szarvas József (1958- ), színművész
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Ebesen a szülők és gyerekek 
nagy örömére már 2 éve működik 
a Hangbújócska zenebölcsi, a Mű-
velődési Ház szervezésében.

A napokban tartották 100. fog-
lalkozásukat. Ez alkalommal is 
izgatottan várták a kicsik, hogy 
„Sári baba” előbújjon, örömmel 
tapsoltak az ismerős dalokra, jól-
esően bújtak édesanyjuk ölébe egy 
kis simogatásra vagy csiklando-
zásra, vagy kedvük szerint vidá-
man táncikáltak, ugrándoztak a 
kör közepén...  Meglepetés is vár-
ta a kicsiket: repülő színes labdák 
tették különlegessé a napot. Ter-
mészetesen a kedvencek: az ara-
nyos kis hangszerek is előkerül-
tek, amivel még jobb hangulatban 
énekeltek az anyukák, játszottak a 
gyerekek a foglalkozás végén.

A zenebölcsit Nagyné Lövei 

Lilla zenepedagógus vezeti. El-
mondása szerint azért érdemes a 
gyerekekkel zenebölcsibe járni, 
mert ez nagy élmény a gyerekek-
nek, otthonról kimozdulási lehe-
tőség az anyukáknak egy hangu-
latos, kisgyermekes társaságba, 
és a legfontosabb a zenének óriá-
si, sokrétű fejlesztő hatása van a 
gyerekekre. Zenebölcsibe 3 hóna-
postól óvodás korig ajánlott járni, 
folyamatosan lehet csatlakozni a 
többiekhez.

A zenebölcsi 2 éves születés-
napi foglalkozása 2011. május 
9-én hétfőn 10 órától lesz. Nagy 
szeretettel várják a már járó és az 
újonnan csatlakozó anyukákat – 
ha lehetőség van rá – az apukákat, 
és természetesen a kisbabákat, kis-
gyermekeket.

www.zenebolcsi.freeweb.hu

„Én is állatvédő vagyok!” Rajzpályázat
Eredményhirdetés:

óvodásoknak: 2011. május 20-án 10 órától
 iskolásoknak: 2011. május 20-án 16.30-tól

Helyszín: Községi Könyvtár
Mindenkit szeretettel várunk!

Századszor is elbújtak a hangok

Május 21. Szombat 9 óra

Egészséges Életmód Klub 

Biokertészet, egészséges táplálkozás, 
környezetvédelem

Helyszín:  Művelődési ház-kisterem 
9-10 óra: Biokertészet és-tanácsadás
 Előadó: Dr. Seress Zoltán (tel.: 52/366-209)
10-11 óra:  Táplálkozás és egészség: gabonák, olajos magvak, 

egészséges víz
 Előadó:  Sós Barnabás 

(tel.: 52/366-972, 30/905-1830)
11-12 óra:  Önismere   tréning: A boldogsághoz és sikerhez vezető út
  Szervező: Ebesi Kulturális Közhasznú Nonprofi t K  .
 Kissné Vass Rozália (tel.: 52/788-614, ill. 20/251-6987)

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2011. május hónap

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

19. Csütörtök dr. Békési Zoltán
20. Péntek dr. Békési Zoltán
21. Szombat dr. Békési Zoltán 
22. Vasárnap dr. Békési Zoltán
23. Hétfő dr. Szerze Róbert 
24. Kedd dr. Csontos Gyula 
25. Szerda dr. Csontos Gyula
26. Csütörtök dr. Szerze Péter ifj. 
27. Péntek dr. Szerze Péter ifj. 
28. Szombat dr. Szerze Péter ifj.
29. Vasárnap dr. Szerze Róbert 
30. Hétfő dr. Szerze Róbert
31. Kedd dr. Szerze Péter ifj.

Elérhetőségi mobiltelefon:
06 30 698 0043

Dr Varga Tamás
igazgató főorvos

„Én táncolnék veled”
Ingyenes nosztalgia táncklub

Május 21. Szombat 19 óra
19:00 Meglepetés fellépők
19:30 Néptáncház Rácz Mátéval
21:00. Válogatás a 70-es, 80-as, 90-es évek és napjaink slágereiből
Helyszín: Művelődési ház
Szeretettel várjuk a gyerekeket, fi atalokat és az idősebb korosztályt is 
egy hangulatos estére.
Ételt és italt mindenki kedve szerint hozhat magával.
Bővebb felvilágosítás a szervezőktől:

– Sós Barnabás (tel.: 366-972, 30/905-1830)
– Ebesi Kulturális Közhasznú Nonprofi t Kft.
– Kissné Vass Rozália (tel.: 788-614, 20/251-6987)

Zene:  Kovács Dávid

Éppen csak megkezdődött a 
várva várt tavaszi szünet és min-
denki a Húsvétra készülődött, ami-
kor április 21-én a kispolgárőrök 
lelkes csapatával látogatást tettünk 
a Bocskai István Lövészdandárnál 
Debrecenben. Először megnéztük 
a felderítők közelharc bemutató-
ját, mely osztatlan sikert aratott 
köreinkben, s nagy tapssal köszön-
tük meg.  Majd egészen közelről 
szemügyre vettünk egy harcjár-
művet, melynek szerepéről sok ér-
dekes dolgot meséltek nekünk. A 
legizgalmasabb természetesen az 
volt, hogy birtokunkba vehettük 

a harci eszközöket. Végül meg-
tekintettük a laktanya múzeumát, 
ahol sok régi fegyverről, harcásza-
ti tárgyról, történelmi eseményről 
szerezhettünk ismeretet a színvo-
nalas tárlatvezetés során. 

Ezúton szeretnénk megköszönni 
Kanyóné Borku Csillának és Ka-
nyó Lászlónak a lehetőséget, hogy 
egy felejthetetlen délutánt tölthet-
tünk a Kossuth Laktanyában. Kü-
lön köszönjük Zsákai Sándornak, 
valamint a polgárőrség tagjainak a 
segítséget, hogy a 17 fős csapatun-
kat beszállították Debrecenbe.

Bálintné Bagdi Ibolya 

A Kossuth Laktanyában jártunk 

TISZTELT LAKOSSÁG!
A polgármesteri hivatal tájékoztatja Ebes község lakosságát, hogy

2010. május 12. napjától 2010. május 17. napjáig 
munkanapokon reggel 08.00 órától 14.00 óráig tüdőszűrő 

vizsgálatara van lehetőség.
A vizsgálat helye: Művelődési Ház (Ebes, Kossuth u. 32.) 

A 40-75 éves korú lakosok szűrése térítésmentes.
A 40. év alatti korosztálynak a szűrés térítésköteles. 

A térítés összege: 860.- Ft.
A tüdőszűrésen való részvétel saját érdekből ajánlott!

A tüdőszűrésre mindenki hozza magával:
TAJ kártyát, személyi igazolványt, lakcím kártyát.

Dr. Hajdu Miklós
jegyző
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Vízvezeték- és készülékszerelés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Szerviz – lakásfelújítás – S.O.S. segítség
– vízvezeték, csaptelep, WC tartály javítása, cseréje
– vízóraszerelés
– duguláselhárítás 1 év garanciával
– mosó-, mosogatógép bekötése
– csőtörés utáni S.O.S. helyreállítás
– fürdőszoba, WC, konyha átalakítás
– fűtési rendszerek szervizelése
– árajánlat, anyagbeszerzés, bontás stb.

Érdeklődjön, tájékozódjon, hívjon!

Molnár László 
06-70/226-0888, 
06-30/401-2644

SZIVATTYÚ SZERVIZ
Hivatalos márkakereskedő és szerviz

Ebes, Ifjúság u. 7. sz.
SZATMÁRI TIBOR – Tel.: 06-30/9067-806

Vállalom: 
  szivattyúk javítását,
  alkatrészek beszerzését
  szivattyúk forgalmazását

LEGYEN ÖN IS GAZDAG NYUGDÍJAS TURISTA!
KIVÁNCSI MENNYI LESZ NYUGDÍJA ÉS, HOGY MIRE 

LESZ ELÉG?
KÉSZPÉNZRE VAN SZÜKSÉGE? 

Lakást, családi házat szeretne venni vagy felépítené álmai házát?
Ne várjon holnapig hívjon, hogy segíthessünk.

Ingyenes tanácsadás és ügyintézés.
Szolgáltatásaink:

Lakossági és vállalkozói: 
lakás, nyaraló, vagyon, felelősség, gépjármű, élet, csoportos 

élet, baleset, utazás, befektetés, lakástakarékpénztár, nyugdíj- és 
egészségpénztári tagság, jelzáloghitelek

 
 SZATHMÁRI ZOLTÁN
Tel.: 36-30-2289-754
Web: www.atlantisz95.hu
Email: szathmari.zoltan@atlantisz95.hu
Cím: 4211 Ebes, Bartók Béla u. 12

LAKOSSÁGI APRÓ HIRDETÉS
Kútfúrás, talajvíz-mentesítés, 
öntözéstechnika készítése. Érdek-
lődni: Szilágyi Károly Tel.: 06-
30/291-5091

Középiskolai tanár magyar iroda-
lomból, nyelvtanból korrepetálást 
vállal. Érdeklődni lehet: 06/70-
383-0577

Április 9-én immár harmadik 
alkalommal került megrende-
zésre a Tavaszi Nagytakarítás 
elnevezésű szemétgyűjtő akci-
ónk. Örvendetes, hogy egyre 
többen kapcsolódtak ehhez a 
felhíváshoz. Közel 350 önkéntes 
ragadt kesztyűt és zsákot, hogy 
megtisztítsák a falu bel- és kül-
területét a felelőtlenül eldobott 
szeméttől. Sajnos, nagyon sok 
kirakott állati tetemmel talál-
koztunk, melyek súlyos fertő-
zésveszélyt jelenthetnek a falu 
lakosságára nézve, holott egy 
bejelentés vagy telefon és in-
gyen elszállítják azokat. A rend-
szeres gyűjtés eredménye, hogy 
idén már kevesebb volt a szemét. 
Örömteli és tiszteletreméltó volt 
a fi atalok hozzáállása és pél-
damutatása ehhez a társadalmi 
munkához. Szeretnénk ősszel is 

megszervezni ezt az eseményt, 
Őszi Nagytakarítás néven, hogy 
tavaszra kevesebb munkánk le-
gyen, és egy éven keresztül ne 
szúrja a szemünket a felelőtle-
nül eldobott hulladék. Az ebesi 
határban folyamatosan térképez-
zük fel az illegális szemétlerakó 
helyeket, melyek felszámolását 
hamarosan elkezdjük a civil 
szervezetek összefogásával. Kö-
szönjük az óvodások, diákok, 
pedagógusok, szülők, az önkor-
mányzat és a helyi civil szerve-
zetek részvételét. Örülünk, hogy 
a lakosság is aktívan hozzájárult 
az akciónkhoz a portájuk kör-
nyékének gondozásával. Az ese-
mény végén – e napnak az emlé-
kére egy facsemetét ültettünk a 
Kisparkban. 

Sós Barnabás
Ebesi Polgárőr Egyesület

Tavaszi Nagytakarítás 

Babamasszázzsal egybekötött 
baba-mama torna indul 

a Művelődési ház szervezésében 
 gyógytornász szakember vezetésével.

Részvételi díj: 600 Ft/alkalom

Helye: Művelődési ház
A foglalkozások ideje: keddenként 17.00 – 17.45
Bővebb felvilágosítás: Kissné Vass Rozáliánál,
a 06-20/251-6987 telefonszámon kérhető.
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