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2012. május 23-án tar-
totta soron következő 
ülését Ebes Község Ön-
kor mányzatának kép vi se-
lő-testülete, amelyen dön-
töttek egyebek mellett a 
Községgondnokság és a 
Kulturális Közhasznú Non-
profit Kft.-k 2011. évi mér-
legbeszámolóiról, valamint 
tájékoztatást hallhattak a 
jelenlévők az önkormány-
zat vagyonáról.

Elfogadták az Ebes 
Kulturális Közhasznú 

Nonprofit Kft. 2011. évi 
pénzügyi és szakmai 

beszámolóját 
Kiegyensúlyozott gazdál-

kodás, színvonalas, kiváló 
programok, magas pályázati 
aktivitás jellemezte az Ebes 
Kulturális Közhasznú Non-
profit Kft. Felügyelő Bizott-
ságának jelentése szerint a 
társaság 2011. évi tevékeny-
ségét. Kissné Vass Rozália 
ügyvezető arról tájékoztatta 
a képviselő-testületet, hogy 
a gazdasági életben bekö-
vetkezett negatív tendencia 
egész évben éreztette hatását 
a kulturális élet területén is. 
Számolniuk kellett azzal a 
ténnyel, hogy az önkormány-
zat kevesebb támogatást 
tudott nyújtani a Kft-nek, 
mindez pedig egy igen feszes 
költségvetést eredménye-
zett. A megváltozott életkö-
rülményekhez, igényekhez 
alkalmazkodva alakította 
programjait a szervezet, ma-
ximálisan kihasználva a pá-
lyázatok adta lehetőségeket. 
A pozitív elbírálású pályá-
zatok lehetőséget nyújtottak 
többek között eszközfejlesz-
tésre, egyéb berendezések 
beszerzésére, a TÁMOP 
Építő közösségek pályáza-
tának elnyerésével pedig a 
hátrányos helyzetű csopor-
tok helyzetének javítását, a 
fiatalok tehetséggondozását 

segítették, mindezek mellett 
pedig a tavalyi év végén bir-
tokukba vehették az aprósá-
gok a Béke utcai játszóteret. 
A programok tekintetében a 
Kft. ügyvezetője arról szá-
molt be, hogy a jeles esemé-
nyekhez kapcsolódó prog-
ramsorozatok, író-olvasó 
találkozók, múzeumpedagó-

giai foglalkozások, zeneböl-
csődei alkalmak, babaruha 
börzék, a TÁMOP pályázat 
keretében megvalósuló di-
gitális írástudás fejlesztése 
(számítógépes tanfolyam), a 
Széchenyi nap, a falunapok, 
a bakonybéli fiatal tehetsé-
gek kézműves alkotó tábora, 
a Szivárvány gyermektábor, 
az állandó és időszaki kiál-
lítások egyre népszerűbbek 
a település lakóinak köré-
ben. A mérlegbeszámolót a 
könyvvizsgáló is elfogadásra 
javasolta. A képviselők elis-
merésüket fejezték ki a kul-
turális Kft. tevékenységéről. 
A képviselő-testület az Ebes 
Kulturális Közhasznú Non-
profit Kft. 2011. évi mérleg-
beszámolóját ellenszavazat 
nélkül elfogadta.

Ezt követően ügyvezető 
asszony újabb pályázati lehe-
tőségekről tájékoztatta a tes-
tületet. E szerint a Kft. pályá-

zatokat nyújtana be a „Kul-
turális intézmények részvé-
tele a tanórán kívüli nevelési 
feladatok ellátásában” és a 
„Múzeumok Mindenkinek” 
– múzeumok oktatási és kép-
zési szerepének erősítésére 
kiírt projektekre. Mindkét 
pályázat tekintetében el-
mondható, hogy a támogatás 

vissza nem térítendő, 100 
százalékos támogatási inten-
zitású. A képviselő-testület a 
pályázatok benyújtását egy-
hangúlag támogatta.

Az Ebesi 
Községgondnokság 2011. 
évi mérlegbeszámolója
Guevara Eszter, a Köz-

séggondnokság ügyvezetője 
beszámolójában tájékozta-
tást adott a Kft. 2011. évi 
gazdálkodásáról és az idei év 
célkitűzéseiről is. Elmondta, 
a társaság alaptevékenysé-
gei körébe többek között a 
közműves szennyvízcsatorna 
üzemeltetése, a településen 
keletkező szilárd hulladék 
gyűjtése, valamint ingatla-
nok bérbeadása tartozik. Idei 
évben elkezdődött egy matri-
cázási akció. E szerint a tár-
saság nyilvántartásában sze-
replő és szemétszállítási díjat Művészeti iskolások 

gálaműsora – 8. oldal

Rekordlétszám a harmadik 
sportmaratonon – 5. oldal

Megszépült a Nagypark
7. oldal

Mammográfiai vizsgálat
7. oldal

Interjú Józsa Lajossal
4. oldal

(Folytatás a 2. oldalon.)
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fizető ügyfeleinek kukájára 
egy 2012-es AKSD matrica 
kerül. A hulladékszállító cég 
(AKSD) csak és kizárólag a 
felmatricázott kukákat és az 
általa kiadott zsákokat szál-
lítja el. A lomb- és fűgyűjtési 
tevékenység a tavalyi évben 
is igen nagy népszerűségnek 
örvendett a lakosság körében. 
A csatorna-üzemeltetéssel 
kapcsolatosan elhangzott, 
hogy a rendszerre történő 
rákötés aránya – tavaly év 
végi adatok szerint – 85 szá-
zalékos. 2011-ben jelentős 
áremelést hajtott végre a tár-
saság, amelynek oka a csator-
narendszer végleges átadása, 
az Uniós előírások betartása, 
illetve az a tény volt, hogy az 
amortizációt el kell számolni 
az alkalmazott díjban, amely-
re a korábbi évben nem került 
sor. Az ingatlan bérbeadással 
kapcsolatosan elmondta, saj-
nos a gazdasági életben be-
következő negatív tendencia 
a helyiségek kiadása tekinte-
tében is éreztette hatását. A 
könyvvizsgáló jelentése arról 
tájékoztatta a képviselő-tes-
tület tagjait, hogy a társaság 
egyszerűsített éves beszámo-
lója az általános számviteli 
elveknek megfelelően készült 
és a fennálló vagyoni, pénz-
ügyi és jövedelmi helyzetéről 
megbízható és valós képet ad. 
Ezt követően az Ebesi Köz-
séggondnokság Felügyelő 
Bizottságának elnöke, Józsa 
Emma hozzáfűzte, a bizott-
ság a társaság 2011. évi mér-
legbeszámolóját megtárgyal-
ta, azt színvonalasnak ítélte 
meg és elfogadta. Kiemelte 
a jövőben a legfontosabb fel-
adat az, hogy a társaság minél 
inkább szélesítse tevékeny-
ségi körét, jó példája ennek 
a parkosítás, illetve a fűnyí-
rás mind a lakosság, mind 
a közterületek tekintetében. 
Ezen kívül továbbra is rend-
kívül fontos feladat a pénz-
ügyi stabilitás megőrzése és 
a likviditás szinten tartása. A 
képviselő-testület az Ebesi 
Községgondnokság 2011. évi 
mérlegbeszámolóját egyhan-
gúlag elfogadta.

Beszámoló a település 
gyermekvédelmi 

helyzetéről
Dr. Hajdu Miklós jegyző 

a beszámolójában elmondta, 

a település gyermekvédelmi 
rendszere jól működik. Az 
önkormányzat megtesz min-
dent annak érdekében, hogy 
a szociálisan hátrányos hely-
zetben lévő családoknál ne-
velkedő gyermekek se anya-
gi, se erkölcsi tekintetben ne 
szenvedjenek hiányt semmi-

ben. Ezt segítik elő a szociáli-
san rászoruló gyermekeknek 
adható támogatások, illetve a 
múlt évben bevezetett Bursa 
Hungarica önkormányzati 
ösztöndíj pályázati lehetőség 
egyaránt. Mindezen tevé-
kenységek színvonalas meg-
valósítását segítik elő a gyer-
mekvédelem területén tevé-
kenykedő intézmények, civil 
szervezetek. A beszámolót a 
képviselő-testület egyhangú-
lag elfogadta.

Módosították a 
gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 
rendeletet

Dr. Hajdu Miklós jegyző 
arról tájékoztatta a jelen-
lévőket, hogy egy korábbi 
ülésen a testület már napi-
rendre tűzte a családi nap-
köziket igénybe vevők tá-
mogatásáról szóló napiren-
det. Akkor az elvi alapokat 
határozták meg. A jegyző 
elmondta, a jelenleg hatá-
lyos törvény egy egységes, 
komplex rendszert állít fel 
a gyermekvédelem terüle-
tén, amelyben meghatározó 
szerepet az állam és a helyi 
önkormányzatok kapnak. A 
gyermekek napközbeni ellá-
tása a települési önkormány-
zatok gyermekjóléti alapel-
látási feladata, amelyet az 
önkormányzat elláthat saját 
intézménye, társasága útján, 

illetve állami vagy nem ál-
lami szervvel kötött ellátási 
szerződés útján is. A telepü-
lésen élők részéről felmerült 
igény, hogy a bölcsődés korú 
gyermekek napközbeni elhe-
lyezésére megoldást találjon 
az önkormányzat, amely a 
településen működő családi 

napközikkel történő ellátási 
szerződés megkötésével re-
alizálódhat. Ezzel egyben az 
önkormányzat segíti a szülő-
ket visszatérni a munkahe-
lyükre. A családi napköziket 
igénybe vevők támogatása 
tekintetében elmondható, 
hogy az üzemeltetést az ál-
lami normatíva mellett a 
szülők által fizetett térítési 
díjak és az önkormányzat 
által az ellátási szerződés 
keretében fizetett normatív 
hozzájárulás biztosítaná. 
Szabóné Karsai Mária pol-
gármester asszony a rende-
letmódosításhoz hozzáfűzte, 
a bölcsődés korú gyermekek 
ellátása jelenleg a települé-
sen megoldatlan. A családi 
napközikkel kötendő ellátási 
szerződés egyfajta hiány-
pótlásra szolgál. A Pénzügyi 
Bizottság tekintettel a költ-
ségvetésre 500 forint/gyer-
mek/nap támogatást javasolt 
a testületnek a szolgáltatást 
igénybevevő családok támo-
gatására. A képviselő-testü-
let a támogatás mértékét és 
az önkormányzati rendelet 
módosítását egyhangúlag 
megszavazta.

Elfogadták az egészségügyi 
alapellátás körzeteire 

vonatkozó szabályozás 
módosítását

Dr. Lehel Ferenc a kistér-
ség tiszti főorvosa jelzéssel 

élt az önkormányzat felé. 
Megkeresésében felhívta a 
figyelmet arra, hogy az Ebe-
sen működő védőnői szolgá-
lat II. számú körzetében az 
ellátottak száma meghaladja 
a jogszabályban meghatá-
rozott maximális létszámot, 
egyben kérte ennek felül-
vizsgálatát. Az említett kör-
zetben az ellátottak száma 
maximálisan 313 fő lehet, 
ehhez képest jelenleg 422 
fő veszi igénybe a II. számú 
körzet szolgáltatásait. A he-
lyi rendelet hatályba lépését 
követően az eddigi II. számú 
körzetből az alábbi utcák az 
I. számú körzethez tartozná-
nak: Ady E. utca, Alkotmány 
utca, Északi utca teljes egé-
szében, Fő utca, Fűzfa utca, 
Kosárfonó utca teljes egé-
szében, Kossuth utca teljes 
egészében, Meilen utca, Nap 
utca. Mindezek mellett szük-
séges az iskolai védőnői fel-
adatok szabályozását is meg-
alkotni. Ennek megfelelően 
a jövőben az I. számú védő-
női körzethez az általános 
iskola minden évfolyamának 
„A” osztálya, míg a II. szá-
mú védőnői körzethez a „B” 
osztályok tartoznának majd. 
Fontos kiemelni, hogy a há-
ziorvosi körzetek száma és 
beosztása nem változik, illet-
ve a fogorvosi körzet műkö-
dési területe is  változatlanul 
marad. A képviselő-testület 
a módosító javaslatot egy-
hangúlag elfogadta. Az új 
körzetekre vonatkozó szabá-
lyozás 2012. június 15-én lép 
életbe.

Döntöttek a Benedek Elek 
Óvoda által benyújtandó 

pályázatról
Czeglédiné Herczeg Ildi-

kó az óvoda vezetője arról 
tájékoztatott, hogy az óvoda 
a TÁMOP keretében Óvoda-
fejlesztés címmel pályázatot 
kíván benyújtani, mely elő-
segíthetné a kisgyermekek 
személyiségének kibonta-
kozását a személyi és tár-
gyi feltételek színvonalának 
emelése által. A támogatás 
mértéke vissza nem téríten-
dő 100 százalékos finanszí-
rozású. A képviselő-testület 
a Pénzügyi Bizottság támo-
gató javaslatára egyhangú-
lag elfogadta a pályázat be-
nyújtását. 

(Folytatás az 1. oldalról.)

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Adózási határidő!
Felhívjuk figyelmüket, hogy 

a hely iparűzési adóbevallás 
benyújtásának határideje: 2012. 
május 31. volt.

A 2011. évi helyi iparűzési 
adóbevallási nyomtatvány a 
www.ebes.hu honlapunkon ta-
lálható E-ügyintézés menüpont 
alól tölthető le, illetőleg szemé-
lyesen beszerezhető a Polgár-
mesteri Hivatal Adóirodájánál 
ügyfélfogadási időben.

Megkérjük Önöket, hogy aki 
a fenti határidő betartását elmu-
lasztotta, pótolja bevallásának 
benyújtását!

Figyelem, forgalom elterelés 
június 09-én!

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy az Arany Oroszlán Étte-
rem és Panzió 10. évfordulójá-
nak megünneplése alkalmából 
szervezett rendezvénysorozat 
zökkenőmentes lebonyolítása 

érdekében a település központ-
jában a Kossuth utca – Rákóczi 
utca – Ady Endre utca – Fő utca 
kereszteződése 2012. június 
09. napján (szombaton)  9,00 – 
12,30 óráig lezárásra kerül.

Családsegítő új helyen
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 

2012. június 1-jétől az ebesi 
Családsegítő Szolgáltatás 
elérhetősége megváltozott, az 
új címe: Ebes, Rákóczi u. 13. 
szám.

A Gyermekjóléti Szolgáltató 
– technikai okok miatt – újabb 
tájékoztatásig továbbra is a 
Kossuth u. 14. szám alatt mű-
ködik.

A két szolgáltatás ügyfélfo-
gadása változatlan maradt, s a 
következőkben is az alábbi te-
lefonszámokon érhetőek el:

Családsegítő Szolgáltatás 

(Ebes, Rákóczi u. 13.): 52/788-
494, Gyermekjóléti Szolgáltató 
(Ebes, Kossuth u. 14.): 52/788-
495.

A Temetőnél lévő parkoló 
világításának kialakítása 
A temető parkoló kivilágítá-

sának hiánya régóta megoldat-
lan probléma volt a településen. 
Ezt megoldandó az önkor-
mányzat forrást biztosított és 
egyben meg is rendelte a világí-
tás kialakítását, amely két darab 
oszlopra szerelt mozgásérzéke-
lős nagyteljesítményű reflektort 
foglal magába.

Sportháznál közvilágítás 
fejlesztése

Az önkormányzat a Sport-
ház bejárója melletti részen 
(az utolsó oszlopra) egy darab 
új lámpatestet helyeztet fel. A 

közvilágítások fejlesztésével 
várhatóan tovább fog javulni 
településünk közbiztonsága is.

Kosárpalánk
Nagy igény mutatkozott a he-

lyi fiatalok és az iskolás gyere-
kek részéről kültéri kosárlabda 
palánkok kihelyezésére, mivel 
az iskola kosárlabda pályája 
hétvégén és nyári szünetben 
zárva van. Az Önkormányzat 
már a költségvetés tervezésé-
nél gondolt erre, így májusban, 
közel 250 ezer Ft értékben elhe-
lyezésre kerültek az időjárásál-
ló eszközök a Községi Sportte-
lep aszfaltpályáján a gyerekek 
nagy örömére. Reméljük, hogy 
minél több fiatal tölti itt, és a 
mellette lévő homokos röplab-
dapályán szabadidejét kelleme-
sen és aktívan.

Szabóné Karsai Mária
polgármester

Dr. Hajdu Miklós
 jegyző

Önkormányzati hírek

Tájékoztató az 
önkormányzat vagyonáról

Szabóné Karsai Mária 
arról tájékoztatta a jelen-
lévőket, hogy a testület a 
2012. évi első félévi mun-
katervében meghatározta, 
hogy vizsgálja meg az ön-
kormányzat vagyonát és a 
vagyonhasznosítás további 
feladatait és lehetőségeit. A 
napirendnek aktualitást ad 
az is, hogy az Országgyűlés 
elfogadta a nemzeti vagyon-
ról szóló törvényt, illetve 
Magyarország Alaptörvénye 
új szabályokat tartalmaz a 
nemzeti vagyonra, és annak 
részét képező önkormány-
zati vagyonra is. A jelenlegi 
szabályozás meghatározza, 
hogy az önkormányzatok-
nak az ingatlan vagyonukról 
katasztert kell felfektetni és 
folyamatosan vezetni. A je-
lenleg papír alapon vezetett 
adatokat elektronikus formá-
ban is rögzíteni kell, mind-
ehhez azonban szükséges a 
vagyonkataszter aktualizálá-
sa. Ehhez szükséges, hogy az 
illetékes földhivataltól olyan 
listát szerezzen be az önkor-
mányzat, amely hitelesen 
tartalmazza a tulajdonában 
álló valamennyi ingatlant. 
Mindezek mellett az ingat-

lanok valós értékének meg-
határozása is fontos. Ösz-
szességében megállapítható, 
hogy mind az önkormányzat 
és a hivatal, mind az intéz-
mények, kft-k felelősen gaz-
dálkodnak az önkormányzati 
vagyonnal. A képviselő-tes-
tület egyhangúlag elfogadta 
az önkormányzati vagyonról 
szóló tájékoztatót, és megha-
tározta a vagyon nyilvántar-
tásával és szabályozásával 
kapcsolatos jövőbeni felada-
tokat.

Újra tárgyalták a települési 
szilárd hulladékkal 

kapcsolatos rendeletet
Dr. Hajdu Miklós jegyző 

arról tájékoztatta a képvise-
lő-testületet, hogy az újabb 
jogszabályi változások miatt 
az önkormányzatnak módo-
sítania szükséges a települési 
szilárd hulladék gazdálkodá-
sával kapcsolatosan felme-
rülő díjakat. Így a 2011. dec-
emberében eredetileg elfo-
gadott nettó 4 százalékos ár-
emelést ezen közszolgáltatás 
esetében 2012. június 01-től 
vezetné be az önkormányzat. 
A Pénzügyi Bizottság támo-
gatására a képviselő-testület 
egyhangúlag megszavazta a 
szemétszállítás közszolgál-
tatás díjának 4 százalékos 
emelését.

Egyéb testületi döntések
Érckövi Katalin az Arany 

János Magyar-Angol Két-
tan nyelvű Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény vezetője arról 
adott tájékoztatást, hogy a ta-
valyi évben a művészeti isko-
la térítési díjai nem emelked-
tek. Az idei évben azonban 
tekintettel a jelenleg hatályos 
szabályozókra, öt százalékos 
térítési díj emelést javasol. 
Természetesen továbbra is fi-
gyelembe kell venni a tanuló 
tanulmányi eredményét, élet-
korát és a szociális helyzetét. 
A Pénzügyi Bizottság támo-
gatásával a képviselő-testület 
egyhangúlag megszavazta a 
térítési díjak öt százalékos 
emelését.

A Nemzeti Infrastrukturá-
lis Fejlesztő Zrt. megkeres-
te az önkormányzatot a 4. 
számú főút Hajdúszobosz-
ló-M35 autópálya közötti 
szakaszának 11,5 tonnás bur-
kolaterősítése, illetve az ez-
zel párhuzamosan kiépítésre 
kerülő Platán sori csomópont 
és az Ebes térségében lévő 
telephelyek kiszolgálását 
biztosító szervízút kivitele-
zési munkálataival kapcso-
latban. A tervezési feladatok 
több éve elkészültek (2008-
2009.), amit felül kellett 

vizsgálni a hatályos jogsza-
bályok figyelembevételével. 
A jelenleg hatályos törvény 
előírja, hogy a három, illet-
ve több forgalmi sávos utak 
esetén a gyalogosátkelést 
középső elválasztó sziget 
létesítésével vagy jelzőlám-
pás forgalomirányítással kell 
kialakítani. Mivel a tervek 
szerint a Hajdúszoboszló felé 
vezető főirányhoz tartozó 
befogadó sáv (gyorsító sáv) 
helyett, Hajdúszoboszló irá-
nyából kanyarodó sávot ala-
kítanak ki, így az előírás csak 
jelzőlámpa telepítésével tel-
jesíthető. A csomópont ilyen 
irányú átalakítása az elké-
szült tervek felülvizsgálatát 
teszi szükségessé, amelyhez 
az önkormányzat segítségét 
kérték. Így a jelzőlámpás át-
kelés tervezési munkálataira 
árajánlat bekérése szükséges 
az önkormányzat részéről. A 
képviselő-testület egyhangú-
lag elfogadta a javaslatot. 

Zárt ülés
Zárt ülésen döntött a képvi-

selő-testület az Ebesi Arany 
Oroszlán Zrt. 2011. évi mér-
legbeszámolójáról, majd 
megtárgyalták az első lakás-
hoz jutó és a fecskeházzal 
kapcsolatos kérelmeket. 

KBCS

(Folytatás a 2. oldalról.)
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Ebes Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete a település sport-
életében huzamos időn keresztül 
végzett kiemelkedő sporttevékenysé-
ge elismeréseként „Pro Villa” (Ebes 
községért) kitüntetés arany foko-
zatát adományozta Józsa Lajosnak 
nemzeti ünnepünkön, március 15-én. 
A kitüntetettel beszélgettünk.

Gondolom, amikor valaki ilyen kitün-
tetést kap, jól eső érzéssel tölti el, hogy 
nem volt hiábavaló az éveken, sőt ta-
lán évtizedeken át tartó munkája. Mit 
jelent Önnek ez a díj?

Józsa Lajos: Egy részről nagy meg-
lepetés volt számomra az, hogy a köz-
ség vezetőinek a településért önzet-
lenül dolgozó emberekből pont rám 
esett a választásuk, másrészről viszont 
nagyon jól esett, hiszen ez azt mutatja, 
nem volt hiábavaló az eddigi tevékeny-
ségem. Nyilvánvalóan az úgymond 
társadalmi munkáért nem vár az em-
ber semmiféle elismerést, jutalmat, de 
mégis nagyon nagy örömmel töltött 
el a díj, kicsit zavarba is hozott. Ezt 
elérni azonban nem sikerült volna a 
családom odaadó támogatása nélkül. 
Ezúton is szeretném hálámat kifejezni 
feleségemnek, aki mindig támogatta a 
sport-tevékenységemet, illetve a két lá-
nyomnak, hogy mindig egy emberként 
álltak mellettem, biztosították a „hátor-
szágot”. 

Ha visszatekint az elmúlt évtizedek 
ebesi sportéletében végzett munkájá-
ra, mit gondol, megtérült a befektetett 
munka?

Józsa Lajos: Azt gondolom, nem 
volt hiábavaló a mögöttem álló évti-
zedek kitartó munkája, hiszen vala-
hogyan mindig újra kellett építenünk 
a település sportéletét. Mára azonban 
nagy büszkeséggel tölt el, hogy az 
ebesi KKSE (Ebes Község Közhasznú 
Sport Egyesület) égisze alatt a futball-
csapatunk megyei és országos bajnok-
ságokon is kiemelkedően szerepel, kö-
szönhető ez Mészáros Tamás edzőnek 
és Kis Sándornak, az egyesület elnö-
kének. Természetesen a közös munka, 
az összefogás meghozta a gyümölcsét. 
Nem volt ez azonban mindig így. Úgy 
érzem, számtalanszor kellett újjá épí-
tenünk az ebesi focit. A kezdetektől 
fogva játszottam az ebesi csapatban, 

csaknem 25 éven keresztül. Jó szívvel 
emlékszem vissza Emődy Dánielre, aki 
15 éven keresztül volt vezető edzője a 
csapatnak, és a megyei első osztályú 
bajnokságokon rúghattuk a bőrt. A si-
kerek után azonban jött egy rossz pe-
riódus, amikor újra kellett gondolni a 
„hogyan tovább”-ot. Új csapatot szer-
veztünk ismét a megmaradt 4-5 taggal, 
újra építettük a közösséget, akkor már 
Mezei László segítségével. Először 
megyei II-ben szerepeltünk, majd is-
mét felküzdöttük magunkat a megyei I. 
osztályba, ekkor már Kelemen Tamás 
egyesületi elnök mentorálásával. Azt 
gondolom, hogy a kemény munka, és a 
kudarcok is mind hozzájárultak ahhoz, 
hogy most ilyen szép sikereket ér el a 
focicsapatunk. Ez közös ügyünk, közös 
munka. Ma már az egyesület felügye-
lő bizottságának elnökeként segítem a 
munkát, és természetesen aktívan kive-
szem a részem minden feladatból.

Úgy látom a futball a szíve csücske 
Önnek. Jól érzem?

Józsa Lajos: Igen, a foci szeretete 
gyerekkorom óta elkísér. Emlékszem, 
a ma 82 éves édesanyám nem szíve-
sen engedett játszani, mivel volt egy 
nagyon komoly szívizomgyulladásom 
gyermekkoromban. Mai napig hálás 
vagyok neki és a 90 éves édesapám-
nak is, hogy az aggódásukon felül-
kerekedve engedték, hogy a kedvenc 
hobbimnak, a labdarúgásnak hódol-
hassak. Természetesen a foci volt az 
első, de a húgom révén közel kerültem 
a kézilabdához is. Az ebesi kézilabda 

csapat is szép sikereket ért el a megyé-
ben. Manapság pedig nagy örömömre 
szolgál a településen folyó intenzív 
sportélet, a „sportbarátoknak” minden 
elismerésem a tevékenységükért (Ebe-
si Sportbarátok Közhasznú Egyesület). 
Így mindenki megtalálhatja a számára 
legszimpatikusabb szabadidős elfog-
laltságot a foci mellett. Úgy érzem, na-
gyon fontos közösségépítő hatása van a 
sportnak, ez egy jó ügy, közös ügy.

Közel a hatvanadik évhez az ember 
magába néz, leltárt készít. Ha vissza-
gondol az eddigi életére mire a leg-
büszkébb?

Józsa Lajos: Legbüszkébb természe-
tesen a szép kis családomra vagyok. A 
feleségemre, hogy 36 éven keresztül 
mindig mellettem állt, segítette a mun-
kámat, a két lányomra, Emire és Böbé-
re, valamint Zoli vejemre. A lányokkal 
gyermekkorukban gyakran kézenfogva 
mentünk a mérkőzésekre. A legna-
gyobb büszkeséget a két kis unokám, 
Hanna és Petra adják, akik örömtelivé 
varázsolják a hétköznapjaimat. Mind-
ezek mellett nagyon büszke vagyok 
arra, hogy nem a könnyebb utat válasz-
tottam, hanem mindig kiálltam és küz-
döttem az álmaimért, amit itt Ebesen 
sikerült elérnem. Büszke vagyok, hogy 
itt élhetek, hiszen egy összetartó kis 
közösség tagja lehetek. Tetszik, hogy 
fiatalos lendülettel folyik a munka, bár-
ki betér a falunkba azt láthatja, hogy 
egy fejlődő, épülő településre érkezett, 
ami lássuk be, a mai gazdasági helyzet-
ben nagyszerű eredmény. 

Ha egy kívánsága lenne az élettől, mi 
lenne az?

Józsa Lajos: Legfontosabb, pénzen 
meg nem vásárolható az egészség, ezt 
kívánnám a családomnak, és természe-
tesen minden embernek. Én, aki voltam 
már életveszélyben jól tudom, hogy ez 
a legdrágább kincsünk. E mellett jó 
lenne még sokáig a szüleim szeretetét 
élvezni. Remélem, sokáig itt lesznek 
még velünk! Mindenkinek azt üzenem, 
soha ne azt nézzék, hogy mit csinál a 
másik ember, hanem, hogy ők mire ké-
pesek! Ez viszi előre a világot.

Gratulálunk a kitüntetéshez!

KBCS 

Azt nézzük mindig, mire vagyunk képesek! 
– interjú Józsa Lajossal –
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Kedves Gyerekek!
Tisztelt Szülők!
Az ebesi Művelődési ház immár 5. alka-

lommal nyári napközis tábort szervez álta-
lános iskoláskorú gyermekek részére azzal 

a szándékkal, hogy helyben tartalmas időtöltés lehetőségét kí-
nálja, kellemes, családias környezetben.

A táborban reggel 7 órától délután 5 óráig foglalkoznak a gye-
rekekkel felkészült, lelkes és gyerekszerető szakemberek, peda-
gógusok.

A táborban kínált szakmai programokkal az ismereteket sze-
retnénk bővíteni, a jártasságokat, képességeket fejleszteni. Sze-
retnénk, ha maradandó szép élmények részesei lehetnének a 
gyerekek Szivárvány táborunkban. Várjuk azokat a barátokat, 
osztálytársaikat, akik szívesen táboroznának együtt.

Délelőtti játékos foglalkozásokon többek között tűzzomán-
coznak, korongoznak, faragnak, gipszet öntenek, gyöngyöt 
fűznek, nemezelnek a gyerekek. Délutáni szabadidős tevékeny-
ségek között szerepel ügyességi és sport játék, vetélkedő, önis-
mereti játék, sakk, biciklis kirándulás. A táborban strandoláson 

és régészeti feltáráson, valamint múzeum-
pedagógiai foglalkozáson is részt vesznek a 
gyerekek, és igény szerint lovaglás lehetősé-
gét is kínáljuk. 

A Szivárvány tábor időpontja: 2012. 
július 16 – július 20.  A tábor díja magába foglalja a szakmai 
programokat, alapanyagokat, a napi háromszori étkezést és a ki-
rándulást. Részvételi díj: 11. 000 Ft/fő.

Jelentkezési határidő legkésőbb: 2012. július 11 . A tábor-
ba 25 gyermek ellátását tudjuk biztosítani, ezért kérjük, minél 
előbb adják le  jelentkezésüket.

A részvételi díj befizetési határideje 2012. július 13. Helye: 
Művelődési ház, munkanapokon 14 - 17 óra között.

A táborba jelentkező gyerekektől kérjük, hogy a táborba ér-
kezéskor hozzanak magukkal 3 napnál nem régebbi orvosi 
igazolást. 

Bővebb információ, jelentkezés Kissné Vass Rozáliánál, a 
06/52-366-136 vagy a 06/20-251-6987 telefonszámokon.

Legyen izgalmas, tartalmas és vidám nyarad!
Várunk benneteket!

5. Szivárvány tábor

Az Ebesi Sportbarátok köz-
hasznú Egyesület immár harma-
dik alkalommal rendezte meg a 
Sportmaratont. A helyszín a már 
tavaly is jól bevált Művelődési 
Ház, Kispark és a Sportpályák, 
Sportház voltak. Az időjárás ked-
vezően alakult, az esti pizsamás 
futáson több mint százan kezdték 
meg a 24 órás sportolást. Az éjsza-
kai órákban a sorversenyeké volt 
a főszerep, de választani lehetett 
még a tenisz, röplabda, labdarú-
gás, tűzharc, vagy az asztalitenisz 
között. A hajnali órákra alábbha-
gyott a kitartás és csak a legkemé-
nyebbek maradtak talpon.  Aztán 
emelkedett a nap az égen és egyre 
többen csatlakoztak hozzánk. A 
kosarasok ébredtek a legkorábban, 
amint a helyükre kerültek az új pa-
lánkok, máris pattogni kezdtek a 
labdák, és csont nélkül szálltak a 
hárompontosok.  A korán kelőket 
Katona Erika melegítette be egy 
kiadós reggeli tornával. A ragyogó 
napsütésben a kisebbeknek aszfalt-
rajz, ugráló vár, trambulin, lovag-
lás és póni simogatás teremtette 
meg a jó hangulatot. Közben sok 
gyermek örömére felépült az aka-
dálypálya. Az ebesi floorballosok 
debreceni sporttársaikkal karöltve 
fogtak ütőket, és vidáman kezd-
ték kergetni a labdát. Mindezek 
mellett a sportpályákon egymást 
váltották a csapatok, és Sós Bar-
nabás vezetésével megkezdődtek 
a futóversenyek és a kerékpáros 
körversenyek. Megérkezett FM 
Gál József sakkmester és nyom-
ban a sakktáblák mellé állva egé-

szen a déli órákig adott szimultánt 
a sakk szerelmeseinek. Az ebéd 
előtt Kis Mihály lovasbemutató-
ját csodálhattunk meg, de akiben 
még mindig volt a feszültség, az 
a telefondobó versenyen maradék-
talanul levezethette. Akinek még 
mindig nem volt elég a sportágak 
kavalkádjából, azokat az egyesü-
let Fehér Ököl Karate szakosz-
tály bemutatója ejtette ámulatba. 
A debreceni Hajdú Rendészeti 
Sportegyesület néhány tagja már a 
reggeli órákban csatlakozott hoz-
zánk, a Kettlebell szakosztályuk 
kora délután érkezett és látványos, 
színvonalas bemutatót tartott, sőt 
az érdeklődőknek megtanítottak 
egy-két fogást a gömb alakú sú-
lyokon. Rögtön a bemutató után 
az új fitness őrület, a Zumba kö-
vetkezett. A füves pályán megyei 
II. osztályú labdarúgó mérkőzés 
kezdődött. Előbb az Ebesi SBE 
ifjoncai, majd a felnőtt csapat lé-
pett pályára. A mérkőzések köz-
ben Rácz Sándor kékszínű kami-

onja gurult a Művelődési ház elé. 
Percek alatt összeállt a tíz csapat, 
hogy egymással versengve elhúz-
zák a járművet. 

A park előtt családi sorverseny 
kezdődött, így a hely szűke miatt 
tollaslabdázók rövid időre kiszo-
rultak a kispark területére. Egy-
re közeledett a Bajnokok Ligája 
döntő és a labdarúgást kedvelők 
helyet foglaltak a padok mellett. 
Megvolt minden, a hatalmas kép-

ernyő, szotyi, sör, kezdődhetett a 
mérkőzés. A záró program után 
elcsendesültek a sportpályák, pi-
henni tértek a sportolók.

Az Ebei Sportbarátok Közhasz-
nú Egyesület köszönetet mond 
minden sportolónak, sportbarát-
nak, hogy részvételükkel segítet-
ték a rendezvényt. A szervezésben 
résztvevő önkéntesnek, sportbará-
toknak külön köszönet az erőn fe-
lüli munkáért. Továbbá köszönetet 
mondunk az Ebesi Önkormányzat-
nak, az Ebesi Kulturális Közhasz-
nú Nonprofit Kft-nek, az Arany Já-
nos Általános Iskola és AMI-nek, 
a Medgyessy Ferenc Gimnázium 
és Művészeti Szakközépiskolának, 
a Hajdú Rendészeti Sport Egye-
sületnek, a Családi Kajatanyának, 
az Ebesi Községi Sport Egyesü-
letnek, Pócsi Zoltánnak, FM Gál 
Józsefnek, Kis Mihálynak, hogy 
támogatásukkal, részvételükkel 
emelték a rendezvény színvonalát.

Az Ebesi Sportbarátok 
Közhasznú Egyesület elnöksége

Rekordlétszám a harmadik sportmaratonon
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A Hajdú-Bihar megyei Bábfórumon jártunk

A Benedek Elek Óvoda  színjátszó cso-
portja 2012. május 12-én sikeresen szere-
pelt a Hajdú- Bihar megyei Bábfórumon. A 
rendezvényt a debreceni Vojtina Bábszín-
házban rendezték meg. Ovisainkkal az idén 
már felléptünk az Iciri-Piciri Bábcsoportok 
találkozóján és a jól sikerült szereplésünk 
után úgy gondoltuk, hogy ezen a rendezvé-
nyen is bemutatkozunk.

Nagy izgalommal készültünk a gyere-

kekkel, akik óvodánk mind a 6 csoportjából 
érkező ügyes nagycsoportosok. Zelk Zoltán 
Négy Vándor című meséjének átdolgozásá-
val készültünk, melybe a gyerekek ötleteit 
is belevettük a próbák során.

Szombaton reggel külön busszal ér-
keztünk a Bábszínházhoz. A kedves ren-
dezvényszervezők emlékplakettel vártak 
bennünket. Az előadások előtt volt lehető-
ségünk megismerkedni a színpaddal is, se-
gítséget nyújtva ezzel a gyerekeknek. Nagy 
örömöt jelentett számunkra, hogy sok szülő 
is megnézte az előadásunkat. Ezúton sze-
retnénk megköszönni nekik a segítségüket, 
az apukák a díszletet pakolták, az anyukák 
az öltözésnél segítettek. A sikeres szereplés 
után fáradtan, de újabb élményekkel gazda-
gabban érkeztünk haza a gyerekekkel.

A Bábfórumon 16 csoport lépett fel és az 
előadásokat egy 3 fős szakmai zsűri értékel-
te. Az eredményhirdetésre délután 5 órakor 

került sor, így sajnos a gyerekek nem láthat-
ták, amikor átvettük az oklevelet. A sikeres 
szereplésüket ezüstminősítéssel jutalmaz-
ták. A zsűri dicsérte a gyerekek határozott-
ságát, bátorságát, mozgásukat a színpadon, 
a jelmezeket, a díszleteket.

Örülünk neki, hogy ezen a jeles esemé-
nyen képviselhettük óvodánkat. 

Truczkainé Kovács Edit, 
Szöllősiné Nemes Ágnes 

óvodapedagógusok

Lezárult a tanév eleje óta zaj-
ló K&H Vigyázz, Kész, Pénz! 
országos tudásverseny, amelyre 
226 iskolából 539 csapat neve-
zett, és összesen 2700 tanuló 
tette próbára pénzügyi isme-
reteit. A K&H Csoport egyik 
kiemelt támogatási területe, a 
fiatalok oktatása jegyében már 
második alkalommal rendezte 
meg a vetélkedőt. A K&H Cso-
port a verseny elbírálására Sza-
lay Györgyöt, a Magyar Nem-
zeti Bank Pénzügyi Kultúra 
Központ vezetőjét, Dr. Grimm 
Krisztinát, a Fogyasztóvédelmi 
Iroda vizsgálóvezető főtaná-
csosát, Macher Szabolcsot az 
r-time ügyfélkapcsolati igaz-
gatóját, Kohári Editet, a Frame 
Film Kft. ügyvezető igazga-
tóját, Holló Márta televíziós 
szerkesztőt és műsorvezetőt, 
valamint Varga Izabella szín-
művésznőt kérte fel. A zsűriben 
dr. Bába Ágnes, a K&H Bank 

vezérigazgató-helyettese, a La-
kossági banki üzletág vezetője 
és Horváth Magyary Nóra, a 
K&H Csoport kommunikációs 
ügyvezető igazgatója is helyet 
foglalt. A 7-8. osztályosok ka-
tegóriájában iskolánk csapa-
ta már második alkalommal 
képviselte régiónkat az ország 
legjobb nyolc csapata között. 
A profi módon megrendezett 
versenyen a műsorvezető is 
örömmel ismerte fel az ebesi 
Tőzsdecápácskák csapatát. A 
feladatok során a gyerekek be-
leélhették magunkat a hitelké-
relmezők és kockázatkezelők 
helyzetébe, üzleti tervet kellett 
készíteniük, valamint be kellett 
bizonyítaniuk, hogy megértik 
az alapvető pénzügyekről szóló 
híreket. A verseny során a K&H 
Csoport az első három helyezett 
csapat diákjait, az iskolákat és a 
felkészítő pedagógusokat is dí-
jazta. Az ebesi iskola csapata a 

második helyet érdemelte ki tu-
dásával és rátermettségével, így 
a gyerekeink értékes iPod-ot, az 
iskola pedig 250 ezer forintos 
sportszervásárlási ajándékkár-
tyát kapott.

A csapat tagjai: Karsai Nor-
bert, Kocsis Réka, Misák Lász-
ló, Morvai Kristóf és Szoboszlai 
Boglárka remek teljesítményük-

kel dicsőséget szereztek isko-
lánknak és életre szóló élmény-
nyel lettek gazdagabbak.

Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni az Ebesi Gyermekekért 
Alapítványnak, hogy budapesti 
utazásunk költségeit kifizette. 
Megérte a befektetés!

Tóthné Leiter Júlia 
felkészítő tanár

Sakk siker

Sós Barnabás 4. osztályos tanuló, a május 12-én rendezett kor-
csoportos Hajdú kupán a tavalyi évhez hasonlóan maximális 
teljesítménnyel lett az első. Korosztályában 30-an versengtek 
a legjobb helyezésekért. A szabolcsi és borsodi bajnokokat is 
legyőzve lett Hajdú Bihar-megye legjobb rapid sakkozója 2012-
ben korcsoportjában. 

Országos siker a K&H versenyen
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Május 20-án közel 30 szorgos kéz mun-
kálkodott azon, hogy egyetlen közösségi 
erdőnk, a „falunk tüdeje” visszanyerje 
megérdemelt szerepét közösségi éle-
tünkben. Évtizedekkel ezelőtt még nagy 
élet volt itt. Számtalan sport és kulturá-
lis eseménynek adott helyet a park, sok 
szép emlékeket idézve. Az önkormányzat 
célja, hogy a lakosok ebben a szép erdei 
környezetben is eltölthessék szabadide-
jüket. A mostani fejlesztés kapcsán egy 

24 fős szalonnasütő helyet alakítottunk 
ki padokkal, valamint a körszínben és 
az ösvényen még további 9 pad került 
kihelyezésre. A régi hintákat és libikó-
kákat biztonságosan megerősítettük és 
lefestettük, melyek hamarosan új, fa ülő 
felületet is kapnak. Vigyázzunk ezekre és 
a természeti értékekre is! Kérjük jelezzék 
felénk ha vandál, rongálási cselekménye-
ket tapasztalnak! Szeretnénk a jövőben is 
folyamatosan fejleszteni a Nagyparkot. Az önkormányzat tervei között szerepel-

nek még a vasút felőli árkos bejárónál fa-
hidat kialakítani, a körszínben esőbeállós 
fa filagóriát építtetni, kukákat, asztalokat 
és további padokat kihelyezni, valamint 
WC és tanösvény kialakítása a szándé-
kunk. Köszönjük szépen a lakosság segít-
ségét! Külön köszönet a szakmunkákért 
Egri Ferencnek, Bíró Gyulának, Magyar 
Jánosnak, Kis Jánosnak, Csige Lajosnak 
és a közmunkásoknak, valamint a Salánki 
családnak a finom ebédért!

Sós Barnabás

Megszépült a Nagypark

Mammográfiai vizsgálat
Az önkormányzat támogatásával mammográfiai szűrővizsgálaton 

vehettek részt az ebesi asszonyok. 
A Széchényi Ferenc Tájmúzeum „I  Ebes” címmel 
meghirdetett fotópályázatára beérkezett alkotásokból a zsűri az 
alábbi képet második hellyel jutalmazta.

A beérkezett fotókat a www.kulturaliskftebes.hu honlapon, a 
Múzeum/ Képgaléria menüpont alatt lehet megtekinteni.

Eignerné Bartusz Andrea múzeumvezető

A fotópályázat II. helyezett alkotása

Baglyok. Készítette: Kozma Benedek



ÜGYELETI BEOSZTÁS a dErEcSkEI ÁLLaTEGéSZSéGÜGYI kErÜLET hajdúSZOBOSZLóI TErÜLETén
2012. június 02–2012. július 08-ig

Ellátás módja Időpont Állatorvos neve Telephelye Tel. sz. Mobilszám

Hatósági ügyelet Június 02.-03. dr. jónÁS SÁndOr Pocsaj, Árpád u. 108. 54/ 415-239 06-70-376-1147

Szolgáltatást ellátó dr. BESSEnYEI ISTVÁn H-szoboszló, Rákóczi u. 37. 362-380 06-30-955-8555

Hatósági ügyelet Június 09.-10.. dr. hanZérOS ÁdÁM Nagyhegyes, Kölcsey u. 6. 367-041 06-30-9-496-008

Szolgáltatást ellátó dr. hanZérOS ÁdÁM Nagyhegyes, Kölcsey u. 6. 367-041 06-30-9-496-008

Hatósági ügyelet Június 16.-17. 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 Június 23.24. dr. SZaBó ZOLTÁn Debrecen-Józsa, Kiserdő u.42. 06-30-9-680-136

Szolgáltatást ellátó dr. SaSS GErGŐ Hszoboszló, Attila u. 23. 06-70-708-5352

Hatósági ügyelet Jún.30. Júl. 01. 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

Hatósági ügyelet Július 07.- 08. dr. nYÍrI SÁndOr Derecske, Malom u. 2. 54/ 410- 
252 06-70-376-1148

Szolgáltatást ellátó dr. MELEGhEGYI 
BaLÁZS 

H-szoboszló, Gönczy P u. 
9-11. 06-30-240-9246

HÉTVÉGI RENDELŐI ÜGYELET:

dr. SaSS IMrE, 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ, ATTILA U. 23. 06-30-239-7885

dr. Vágó László kerületi főállatorvos

Művészeti iskolások gálaműsora
2012. május 25 – én rendeztük meg a Mű-
vészeti Iskola év végi Gálaműsorát, melyen 
minden tanszak képviseltette magát. A kö-
zel 70 fellépő növendék felkészítő tanárai 
a következők voltak: Dr. Demeter Lajosné 
(zongora), Nánai Zsuzsanna (ütő, csen-
gettyű), Bálintné Bagdi Ibolya (színjáték), 

Marosvölgyi Ágnes (népi ének), Balogh 
Tamás (furulya), Kiss József (néptánc). A 
műsorszámok hangosításáról Kovács Dá-
vid gondoskodott. A színvonalas színpa-
di produkciók mellett a Művelődési Ház 
előterében a képzőművészeti tanszakosok 
kiállításában gyönyörködhettek az érdek-

lődők. A tanszak vezetői: Bagossy Sándor 
és Börcsök Attila tanárurak. Ezúton szeret-
nénk megköszönni Kissné Vass Rozáliának 
a lehetőséget, hogy ebben az évben is a Mű-
velődési Házban tarthattuk műsorunkat. 

Bálintné Bagdi Ibolya 
művészeti munkaközösség vezetője

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
2012. május 30-ától lehetőség van a te-
lepülésünkön úgynevezett „házi vérvétel” 
szolgáltatás igénybevételére.

A vérvétel helye: Ebes, Rákóczi u. 
16. szám (Dr. Okváth László háziorvos 
rendelője)

Időpont: Minden héten szerdán reg-
gel 08.00-08.30-ig.

Térítési díj: 1500 Ft/fő

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt la-
kosságot, hogy a fekvő betegek esetében 
a vérvétel ugyanilyen térítési díj ellené-
ben igénybe vehető a beteg a lakásán.

Fekvőbetegek esetében előzetes te-
lefonos időpont egyeztetés szükséges a 

06-30-578-64-32-es telefonszámon.
A vérvételhez érvényes beutaló szüksé-

ges.
A szolgáltatás tartalmazza azt is, 

hogy a vérvétel eredménye másnap 15 
óra után a Rákóczi utcai orvosi rende-
lőben átvehető.

További információ kérhető az 565-
048-as telefonszámon.

Polgármesteri Hivatal

F E L H Í V Á S!
H Á Z I  V É R V É T E L
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EBES SZERETET hét: 
június 11–17.

Ezen a héten szeretném felhívni a figyelmet az embertársi sze-
retet és tisztelet, a kedvesség, segítőkészség, figyelmesség, meg-
bocsátás és kibékülés fontosságára. Ezeken a napokon erőt és 
bátorságot merítve legyőzhetjük előítéleteinket. Felhívhatjuk és 
felkereshetjük azokat, akikkel régóta nem tartjuk a kapcsolatot, 
esetleg megbántottak, vagy mi bántottuk meg őket. A harag, az 
alaptalan vádaskodás és gyűlölet, az irigység és rosszindulat tönk-
reteszi kapcsolatainkat és minket is megbetegítenek. Bocsássunk 
meg, tegyünk jót másoknak! Meg fogunk könnyebbülni, felsza-
badultak és újra egészségesek, boldogok és kiegyensúlyozottak 
lehetünk. Képesek vagyunk rá! Keressük, beszéljünk, üzenjünk, 
és gátlásainkat levetkőzve öleljük át mindazokat, akiket nagyon 
szeretünk és fontosak számunkra, különösen a családtagjainkat, 
gyermekeinket. 

Ehhez kapcsolódóan június 14-én csütörtökön este 8 órától sze-
retet éjszakai gyalogtúrát szervezünk tábortüzes, zenés esttel.
Indulás, gyülekező:  Június 14. csütörtök 20 óra Általános 

iskola előtt
Hazaérkezés: éjfél körül. Résztvevők: 5 éves kortól
Felszerelés: Időjárásnak megfelelő öltözet. 
A túra távja:  8 km

Szervező, információ: Sós Barnabás – Tel.: 30/905-1830

Hortobágyi kirándulás
Már régóta dédelgetett vágyunk vált valóra, amikor 2012. 

április 28-án óvodánk apraja és nagyja kirándulni indult Hor-
tobágyra. 

Fő úti célunk a Madárkórház és az Állatpark voltak, melyek 
megtekintését Zöld Óvoda és Madárbarát Óvoda lévén nagyon 
fontosnak tartottuk.

A Madárkórházban tett látogatás során a dolgozóktól érdekes 
tájékoztatást kaptunk az ott ápolt madarakról és történetükről.  
Megtudtuk azt is, hogy miért fontos a madarak védelme.

Utunk következő állomása az Állatpark volt, ahol őshonos 
magyar állatokat és azok kicsinyeit is láthattuk. A gyerekek 
legnagyobb örömére lehetőségünk nyílt az állatok etetésére és 
simogatására.

A nap folyamán felfedeztük még a Hortobágy további ne-
vezetességeit. A kilátóból megcsodáltuk a végtelen pusztát. 
Kipróbáltuk a szabadtéri színpadot, ámulattal néztük a kilenc-
lyukú hidat, a Hortobágy folyó élővilágát: nádat, vadkacsákat, 
békákat, gólyákat.

Végig sétáltunk a kézműves soron, jót játszottunk a játszó-
tereken, megnéztük a Pásztormúzeum előtt álló szobrokat is.

Kellemesen elfáradva, élményekkel gazdagodva érkeztünk 
haza!

Zöld munkacsoport: 
Nagy Sándorné és Leiter Márta

Tisztelt Szülők!
Szeretettel meghívjuk Önöket a

Benedek Elek Óvoda leendő 
óvodásainak szülői értekezletére,

melyre 2012. június 21-én 
15.00 órakor kerül sor.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk.
Czeglédiné Herczeg Ildikó 

óvodavezető

IV. Szent Iván-éji Vigadalom
 a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban

2012. június 23-án 17 órától 22 óráig
PrOgrAMOK:
•  Bütykölde – Kézműves foglalkozás kicsiknek és 

nagyoknak
•  Rendhagyó tárlatvezetés a múzeumi kiállításokban
•  Kincskeresés a múzeumi tárgyak között
•  CsillagTúra- a Magnitúdó Csillagászati Egyesülettel
• Tűzugrás

A rendezvény alatt slambuc főzés, zene, táncház.
Belépő: 400 Ft/fő

Mindenkit szeretettel várunk!
Esőnap: 2012. június 30.

Bővebb információ:  Széchényi Ferenc Tájmúzeum
4211 Ebes Ady Endre u. 6-8., 52/ 366-136, 20-404-8044

ebesmuzeum@gmail.com

Véradók ünnepsége

2012. május 11-én, a többszörös véradóknak rendezett ünnepsé-
gen köszöntötték azokat, akik önzetlenül segítenek embertársai-
kon. A legtöbbször, azaz negyvenszer vért adónak járó emlékla-
pot Pajzos István vehette át.

Ebesi Hírlap Ebesi Hírlap
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Bevettük a gyulai várat
2012.május 21-én az Ebesi Gyermeke-

kért Alapítvány a jó tanulmányi eredményt 
elérő és eredményesen teljesítő tanulókat 
gyulai kirándulással ajándékozta meg. A 
46 gyermek között köszönthettük azokat a 
8. osztályos tanulókat, akik a K & H Bank 
által indított országos versenyen II. he-
lyezést értek el: Kocsis Réka, Szoboszlai 
Boglárka, Misák László, Karsai Norbert és 
Morvai Kristóf. Felkészítő tanáruk: Tóth-
né Leiter Júlia tanárnő. Gratulálunk a szép 
eredményhez!

Kellemes, napos időben érkeztünk meg a 
gyulai várhoz. A hétfői múzeumi szünnap 
ellenére mi sikeresen „bevettük” azt a vá-
rat, amit sem a törököknek, illetve a Dó-
zsa György-féle parasztfelkelés során egy 
kisebb hadnak sem sikerült. Így miénk volt 
az egész vár. 

A hatalmas építményt 100 éven át, több 
generáció építette fel téglából. Falai 3 mé-
ter vastagságúak. Idegenvezetőink segítsé-
gével megismerhettük a 14-15. században 
gótikus stílusban épült vár zegzugát: a lo-
vagtermet, a várbörtönt, a kínzó kamrát, 
éléstárt, magyar és török sütőházat, ko-
vácsműhelyt (ami a mai napig működik), a 
kápolnát és a borozót is. Az udvaron kipró-
bálható íjászkodás hatalmas sikert aratott a 
gyerekek körében. 

A várlátogatást követően a híres 100 
éves cukrászdába vezetett utunk, ami ne-
vével ellentétben, több mint 150 éves már. 
Elsőként 1840-ben üzemelt.  Belépve, 
megérint a régi korok hangulata. Fagylal-
tunkat korhű, biedermeier bútorok között 
fogyaszthattuk el. Lehetőségünk volt fi-
nom bonbonokat is vásárolni, az eladó a 
visszajárót csokoládéval helyettesítette. A 
gyerekeknek ez igazán jó üzletnek bizo-
nyult.

 A nap fénypontja kora délután kezdődött 

el. A délelőtti mozgalmas városlátogatás 
után a fürdőbe vettük az irányt. A 46 gyer-
mek boldogan vette birtokba a csúszdás me-
dencét, melyet aznap reggel üzemeltek be. 
A csúszdát is beindították kérésünkre, így 
teljes volt a boldogság. Ekkora csatát még 
Gyulán nem láttak, amit Csaba és Sanyi 
bácsi, az alapítvány két férfitagja, a lányok 
oldalán vívtak a fiúk ellen. A fiúk, mint a 
szőlőszem a fürtön, úgy lógtak a felnőttek 
nyakában azért, hogy a labdát megszerez-
zék. A csatázók mellett a kisebbek a csúsz-
dán mulatták az időt felnőtt kísérők és na-
gyobb fiúk felügyelete mellett. Jó volt látni 
a gyermekek boldogságát, megérdemelték 
ezt a vidám napot. Kora este búcsúzóul még 
elmentünk a Körösök partjához is. Hazafelé 
az úton nem maradt el a házi karaoke par-
tink, az Önök Kérték keretében önfeledten 
dalolásztunk, zengett a busz tőlünk.

Nagy öröm számunkra, hogy évről-évre 
egyre több jó tanuló gyermekből kell ki-

választani azokat a szerencséseket, akiket 
elviszünk kirándulni. Maga a jelölés az osz-
tályfőnökök feladata. Az utazás feltétele a 
kitűnő vagy jeles bizonyítvány mellett, az 
évközi versenyeken való aktív részvétel. 
Szeretnénk, ha minél több tanuló venne részt 
versenyeken és eljutna városi, megyei vagy 
akár országos megmérettetésig, így erősítve 
önmaga, községünk és iskolánk hírnevét. 

A 2011/2012 tanévben igazán jól tel-
jesítettek a tanulók, így nem volt könnyű 
feladat a 69 jelöltből 46 gyermeket kivá-
lasztani. Köszönjük az Önkormányzat és 
az 1%-ot felajánlók támogatását és segítsé-
gét. Reméljük jövőre is lesz lehetőségünk 
megszervezni az alapítványi kirándulást. 
A kirándulásról a fényképek, a résztvevők 
véleménye olvasható a www.egya.prst.hu 
és a facebook.com/ebesi gyermekekért ala-
pítvány oldalakon.

Fodor Attiláné és Szoboszlai Csaba
Ebesi Gyermekekért Alapítvány

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen 
már második alkalommal láthattuk vendégül 
könyvtárunkban együtt Kádár Nagy Lajos ebesi 
festőművészt és Erdei Sándor költőt, újságírót.

Május 18-án 17.30-tól mutatták be második 
közös festmény- és verseskötetüket az érdeklődő 
ebesi közönségnek. A kötet a Gyönyörködő madár 
címet viseli, amelyet Kádár Nagy Lajos azonos 
című festménye ihletett.

A találkozót tovább színesítette a festőművész 
által rendezett rögtönzött kiállítás, valamint Kele-
men Ágota, Aranypáva-díjas énekművész előadá-
sa.

A képek, a szavak és a dallamok egymást erősítő 
kavalkádjában tölthettük esténket, amelyért ezúton 
is szeretnénk köszönetet mondani az alkotóknak.

Varga Erika
könyvtáros

Könyvbemutató a Községi Könyvtárban
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Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
járóbeteg-ellátó centrum, hajdúszoboszló

Ebes, hajdúszovát, nagyhegyes lakossága részére
2012. június hónap

Ebesen április 26. és május 25. közötti időszakban 3 bűncselekmény 
történt, 1 gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés, 1 súlyos testi 
sértés kísérlete és 1 lopás. A bűncselekmények az alábbiakban vol-
tak:

1. 2012.05.05-én 10:00 és 10:45 óra közötti időben egy ebesi 
fiatalkorú barátjával verebet lőni indult a Horváth tanyába, amikor 
a vállára helyezett csőre töltött légfegyver, melynek csöve hátrafelé 
nézett, váratlanul elsült. A légpuska lövedéke a hátul sétáló fiatalko-
rút a nyakán találta el, aki súlyos sérülést szenvedett.

2. 2012.05.07-én 07:00 és 17:00 óra közötti időben ismeretlen 
személy a vasútállomáson, egy ott lezárt személygépkocsi jobb hát-
só üvegét betörte, majd azon keresztül kinyitotta a járművet, s kisze-
relte annak gyújtáskapcsolóját, valamint felnyitotta a motorháztetőt, 
de a gépkocsiból mást nem tulajdonított el.

3. 2012.05.18-án 22:00 és 22:20 óra közötti időben ismeretlen 
személyek a Dózsa György utcán előzetes szóváltás nélkül bántal-
maztak egy helyi lakost, aki az Emese sörözőből tartott hazafelé. A 
bántalmazás következtében a sértett a földre zuhant és elveszítette 
az eszméletét. 

Kérem a lakosságot, hogy aki a fenti eseményekkel kapcsolatban 
bármilyen információval rendelkezik, az hívja - akár nevének, sze-
mélyazonosságának eltitkolásával is - a település körzeti megbízott-
jait, polgárőreit vagy a rendőrkapitányság ügyeletét az alábbi tele-
fonszámokon:
Mészáros József r. tzls. csoportvezető +36-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls.  körzeti megbízott +36-30/382-6584
Vass Szabolcs r. tőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6581
Szántó Erik r. tőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6575
Pásti gyula r. tzls. körzeti megbízott még nincs
Sági József r. tőrm. körzeti megbízott még nincs
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Ügyelete 06 52/558-510 
vagy 107, illetve 112 ingyenesen hívható kapcsolási számok
Ebesi Polgárőr Egyesület  +36-30/621-6976

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

Dr. Gali Sándor r. alezredes
kapitányságvezető

Június 2-án, az országos hulladéksze-
dési nap keretében vegyük fel a kesztyűt 
újra és fogjunk össze a tiszta Magyar-
országért és településünkért. Tegyünk 
együtt a gazdátlan, elhagyott hulladékku-
pacok eltüntetéséért. A tavaszi nagytaka-
rításunk kapcsán kimaradt belterületek és 

most a külterületek illegális szemétlerakóinak felszámolása a cél. 
Örömmel várjuk a civil szervezetek képviselőit és a lakosság se-
gítségét is. Az akció 2-3 órás elfoglaltságot jelent, de 1 órás segítsé-
get is köszönettel veszünk.
Gyülekező:  Művelődési ház előtt: Június 2. szombat 9 órakor
Felszerelés:  Időjárásnak megfelelő öltözet (kesztyűt és zsákokat 

biztosítunk)
Szervezők, információ:  Sós Barnabás (30/905-1830)  

 Balogh László (30/621-1911)  
Ebesi Polgárőr Egyesület

Szavalóversenyen jártunk
Május 12-én, a MADARAK 

és FÁK napja alkalmából ke-
rült megrendezésre az immár 
hagyományosnak számító óvo-
dás szavalóverseny a Nagy-
erdei Erdészeti Erdei Iskola 
szervezésében. Idén első alka-
lommal az ebesi óvoda is részt 
vett a szavalóversenyen egyet-
len vidéki óvodaként. Galgóczi 
Zsuzsa, Szentmiklósi Dorka és 
Pinyták Róbert képviselték 
óvodánkat, mindhárman nagy 
örömmel és izgalommal várták 
ezt a megmérettetést.

Reggel 9 órakor verőfé-
nyes napsütésben gyülekeztek 
a nagycsoportos gyermekek 
Debrecen szinte összes óvodá-
jából, hogy a szorgalmasan be-
gyakorolt verseiket előadhas-
sák szülőknek, nagyszülőknek, 
óvónéniknek. Öröm volt látni, 
ahogy a sok kis óvodás bátran 
áll fel a pódiumra és örömtől 
csillogó szemmel szavalja el a 
természetről, fákról, állatokról, 

évszakok változásáról szóló 
versét.

Mindegyikük produkcióját 
hatalmas taps követte. Zsu-
zsika, Dorka és Robi nagyon 
ügyesek voltak, mindhármukra 
büszkék lehetünk, nagyon szé-
pen szavaltak. Miután minden 
kis óvodás elmondta versét, a 
zsűri tagjai, illetve az Erdei Is-
kola vezetője is méltatta a pro-
dukciókat, és megköszönték, 
hogy ilyen kellemes délelőttel 
ajándékozták meg őket az ovi-
sok. Minden szavaló ajándék-
könyvet kapott, de a legfon-
tosabb az élmény volt, amivel 
mindannyian, akik ott voltunk, 
gazdagodtunk.

Köszönet a versek betanítá-
sáért az óvónéniknek! Remél-
jük, hogy jövőre is meghívást 
kapunk a szavalóversenyre, 
ahol majd újabb három ebesi 
óvodás mutathatja meg tehet-
ségét. 

Biricz Gabriella szülő

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

18. Hétfő dr. Socol Ilona 
19. Kedd dr. Csontos Gyula
20. Szerda dr. Csontos Gyula
21. Csütörtök dr. Szerze Péter
22. Péntek dr. Szerze Péter 
23. Szombat dr. Szerze Péter
24. Vasárnap dr. Csontos Gyula 
25. Hétfő dr. Socol Ilona 
26. Kedd dr. Socol Ilona 
27. Szerda dr. Socol Ilona 
28. Csütörtök dr. Szerze Péter
29. Péntek dr. Szerze Péter
30. Szombat dr. Szerze Péter

Elérhetőségi mobiltelefon:
06 30 698 0043

dr. Varga Tamás  
igazgató főorvos
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Kék hírek

Az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját az Életvezetési klub következő  előadására.

Életvezetési klub – előadássorozattal egybekötve
Előadója és témája:

Dr. Klaba Valéria: Homeopátia a mindennapi 
egészség megőrzésében

Ideje, helye: 2012. június 16. (szombat) 9.00 – 11.00
Művelődési ház kisterme.

A klub és az előadássorozatok célja a testi-lelki harmónia, helyes 
életvezetési ismeretek, helyes táplálkozás kialakítása, önismeret-
fejlesztő foglalkozássorozattal, egészségvédő előadássorozatok, el-
helyezkedést segítő tréningek és állásbörze szervezésével a Műve-
lődési házban tartandó foglalkozások, meghívott előadók előadásai 
alkalmával.
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: Kissné Vass Rozáliánál ill. az 
Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Községi Könyvtárában 
Ady E. u. 6-8.sz. alatt, tel.: 52/366-136 vagy 06-20/251-6987 tele-
fonszámokon kérhető. A részvétel térítésmentes.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



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

Közeleg a ballagás…
Szeretné változatos ételekkel megkínálni vendégeit, de 

nem szeretné a konyhában tölteni az idejét?  
Akkor itt a megoldás! 

Rendeljen a ballagásra két személyes tálakat elvitelre 
kedvező áron, 3500 forint/tál  

az Arany Oroszlán étteremből!

KíNÁLATuNKBÓL:
Ballagó tál

(kádi szelet, mátrai borzaska, sült csirkecomb, rántott karfiol, 
zöldséges rizs, burgonya krokett)

Batyus tál
(baconos csirkemáj, aszalt paradicsommal töltött pulykamell, 

párizsi sertés szelet, sült zöldség, hasábburgonya)
Vegetárius tál

(zöldség saslik, töltött cukkini, rántott gombafej, zöldséggel 
töltött palacsinta, padlizsán legyező, fűszeres burgonya cikkek)

Hideg tál
(debreceni karaj, sonkatekercs, zöldséges vagdalt, sült 

csirkecomb, francia saláta, burgonyasaláta)
Oroszlán tál

(göngyölt pulykamell, párizsi sertés szelet, rántott sajt, sült 
kolbász, fűszeres burgonyacikkek, gombás rizs)

Szárnyas tál
(göngyölt pulykamell, párizsi pulykamell csíkok, sült csirkemell 

pirított őszibarackkal, rántott gombafej, hasábburgonya, grill 
zöldségek) 

Előrendelés az étteremben, vagy a 52/366-129 telefonszámon. 
SZÉP kártyát, üdülési csekket, étkezési utalványt elfogadunk.

Lakossági hirdetés
Kedves régi és leendő vásárlóim! Virágboltomat a Piac építése miatt 
áthelyeztem a Hunyadi u. 72 sz. alá. Bővülő árukészlettel várom új és 
régi vásárlóimat! Újdonság: – horgászcikkek, állateledelek. Cím: Nagy 
Sándorné Katika, Ebes, Hunyadi u. 72. Tel.: 06-52/366-484, mobil: 06-
70/772-4756
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