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A cél közös: jól érezni magunkat Ebesen
– interjú Józsa Emma képviselővel –

IV. Batyus Sportbál
10. oldal

Segítség a bajba jutottaknak
8. oldal

„Petőfitől Petőfiről” nyílt 
kiállítás – 5. oldal

Tavaszváró családi nap a 
múzeumban – 9. oldal

Józsa Emma képviselő a Mező-
gazdasági-, Környezetvédelmi-, 
Turisztikai-, Oktatási- és Sport 
Bizottság, valamint a Pénzügyi 
Bizottság tagjaként segíti a kép-
viselő-testület munkáját. Az 
első ciklusában tevékenykedő 
képviselőt az eddig eltelt idő-
szak történéseiről, valamint a 
jövőbeli terveiről kérdeztük. 

Agrármérnök végzettséggel 
jelenleg tanárként dolgozik egy 
középiskolában. Gondolom nem 
is volt kérdés a választások után, 
hogy annak a bizottságnak a mun-
káját is segíti, amely a mezőgaz-
dasággal foglalkozik?

Józsa Emma: Agrártelepülés-
ként persze, hogy az egyik leg-
fontosabb kérdés a mezőgazdaság 
jelenlegi helyzete. Mivel Ebesen 
nagyon sok családnak jelenti a 
biztos megélhetést a föld, illetve 
az állattartás, így azt gondolom, 
kiemelt feladatként kell kezel-
nünk ezt a kérdést. Nem szabad 
azonban csak erre a területre kon-
centrálni, hiszen összességében 
kell vizsgálni egy-egy település 
működőképességét, fejlődését. 
Tehát a mezőgazdaság mellett na-
gyon fontos, hogy foglalkozzunk 
az iparral, valamint az egyéb 
szolgáltatást nyújtók tevékeny-
ségével is. Képviselő társaimmal 
azon vagyunk, hogy a gazdasá-

gi élet valamennyi szektorában 
tevékenykedők megtalálják itt 
a számításukat, segítsük őket, 
biztos hátteret nyújtsunk nekik 
a tevékenységük folytatásához. 
Ezért tartottuk fontosnak, hogy ne 
emeljük az iparűzési adó mértékét 
ebben az évben, de megemlíthe-
tem például, hogy az új piaccsar-
nokban az őstermelőknek nem 
kell helypénzt fizetniük a saját 
maguk által megtermelt áruk ér-
tékesítésekor. Agrármérnökként 
pedig természetes, hogy a legjobb 
tudásom szerint segítem a testület 
és a bizottság munkáját.

A földhasználattal kapcsolato-
san több nyilvános fórumon feltet-
ték már a képviselő-testületnek a 
kérdést, hogyan gazdálkodnak az 
önkormányzat tulajdonában lévő 
földterületekkel?

Józsa Emma: Jelenleg az ön-
kormányzatnak mintegy 86 hek-
tár termőföldből és legelőből álló 
föltulajdona van, amelyeket ha-
szonbérben művel 86 bérlő. Ezek 
a haszonbérleti szerződések 2015. 
október 15-én járnak le. Amit tud-
nunk kell, hogy ez a bérbe adás 
évente 3,9 millió forint bevételt 
jelent az önkormányzatnak. A bér-
lők minden esetben határidőben 
teljesítik a szerződésből adódó 
fizetési kötelezettségüket, mind-
ezek mellett pedig elmondható, 
hogy jó gazda módjára művelik 
a földeket. Nagyon jól tudjuk, 
hogy a termőföld kincs, Ebesen 
pedig nagyon jó minőségű földek 
találhatók. Megteszünk mindent 
annak érdekében, hogy ezek az 
önkormányzati tulajdonú terüle-
tek jó kezekben legyenek.

Lehet egyáltalán ellenőrizni 
azt, hogy hogyan tevékenykednek 
a gazdálkodók az egyes földterü-
leteken? 

Józsa Emma: A haszonbérleti 
szerződés tartalmazza a haszon-
bérlők kötelezettségeit a termő-
földek állagmegóvásának tekin-
tetében. Ez természetesen csak 
egy dolog, mint tudjuk, kötelező 

tartalmi kelléke a szerződésnek. 
Felmerült azonban a lehetősége 
annak, hogy időről-időre falu-
bejárást végezzünk Ebesen és a 
hozzá tartozó külterületen. Így 
lehetőségünk adódna felmérni 
az utak, dűlőutak helyzetét, a 
földterületek művelését és az így 
felmerülő gondokat, problémákat 
azonnal orvosolni tudnánk.

Apropó! Ha már szó esett az 
utakról, valamennyi fórumon 
kérdésként vetődik fel a képvise-
lő-testület felé, hogy mikor kap 
valamennyi ebesi út szilárd bur-
kolatot, illetve mikor lehet vala-
mennyi lakóépületet járdán meg-
közelíteni?

Józsa Emma: Mi is szembe-
sülünk képviselő társaimmal nap 
mint nap azzal az égető problé-
mával, hogy lemaradásunk van 
szilárd burkolatú utak és járdák 
tekintetében. Valamennyien na-
gyon fontosnak tartjuk, hogy 
amint adódik pályázati lehetőség 
útépítésre, megragadjuk azt. Min-
denkinek tudnia kell azonban, 
hogy az utak szilárd burkolattal 
való ellátása igen költséges do-
log, amit az önkormányzat ön-
erőből, pályázati forrás nélkül 
sajnos nem tud megoldani. Azt is 
tapasztaljuk, hogy az idei téli idő-
járás megviselte az utak állapotát, 
több helyen hatalmas kátyúkkal 
találkozhatunk. Amint jobbra 
fordul az idő, az önkormányzat 
megkezdi a településen található 
utak karbantartását. Reméljük, 
hamarosan pedig kiírásra kerül-
nek olyan pályázatok, amelyek 
segítségével új, szilárd burkolatú 
utakat építhetünk. Azt azonban 
mindenkinek világosan kell lát-
nia, a pályázatokon elnyert pénz 
felhasználása kötött, azaz egy-egy 
projekt meghatározza azt, hogy 
mire lehet felhasználni az össze-
get. Többen megkérdezték tőlem 
is, hogy a szökőkút helyett miért 
nem utakat és járdákat építünk? A 
válaszom roppant egyszerű: azért, 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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mert azt a pénzt nem erre a célra 
adták! Bármennyire is támadnak 
e miatt, a véleményem az, hogy a 
szökőkút megépítése nem öncélú 
beruházás volt, megszépítette a 
település központját. 

A mostani gazdasági válságban 
gondolom nem egyszerű megfe-
lelni a lakosok részéről felmerülő 
kéréseknek. Hogyan próbálnak 
eleget tenni ezeknek az igények-
nek?

Józsa Emma: Valóban nincs 
egyszerű dolgunk, hiszen meg-
választásunk óta a gazdasági élet 
eléggé mélyponton van, ami ter-
mészetesen rányomja a bélyegét 
mindannyiunk életére. Az ön-
kormányzatoknak sincs egyszerű 
dolga, hiszen a csökkenő állami 
támogatások ellenére is maradék-
talanul, a lakossági igények maxi-
mális figyelembe vételével kell el-
látnia a feladatait. Szerintem már 
az is sikerként könyvelhető el, 
hogy a folyószámla egyenlegünk 
pozitív, azaz nincsen tartozása 
a településnek. Be tudtuk fejez-
ni azokat a nagy beruházásokat, 
amelyeket még az előző vezetés 
kezdett el, illetve számos új, je-
lentős fejlesztésre is sor került. 
Lakossági igényként merült fel 
többek között a térfigyelő kamera-
rendszer, illetve a kerékpártárolók 
bővítése, valamint a sportpálya 
megvilágítása. Mindig megpró-
báljuk lehetőségeinkhez mérten 
megoldani azokat a kéréseket, 
amelyek a lakosságtól érkeznek 
hozzánk. Azt azonban minden-
kinek látnia kell, hogy az önkor-
mányzati gazdálkodás nagyfokú 
felelősséggel jár, nem szórhatjuk 
két kézzel a pénzt. Mint a háztar-

tások, családok büdzséjében, itt is 
igaz, hogy csak addig nyújtózkod-
hatunk, ameddig a takarónk ér.

Valóban nem egyszerű a mai 
világban az emberek élete. Sokan 
veszítik el a munkahelyeiket egyik 
napról, kilátástalanná válik a jö-
vőképük. Önök, mint képviselők 
felelősséggel tartoznak a bajba ju-
tott emberek felé. Hogyan próbálja 
orvosolni az önkormányzat a szoci-
ális téren jelentkező problémákat?

Józsa Emma: Sajnos a mun-
kanélküliség országos tendencia, 
nemcsak minket sújt. A közmun-
ka program ideig-óráig megol-
dást jelenthet az embereknek, de 
nyilván nem orvosolhatja hosszú 
távon a problémákat. A képvise-
lő-testület azon dolgozik, hogy 
minél több ebesinek próbáljon 
meg munkahelyet, ezáltal pedig 
állandó megélhetést biztosítani. 
Erre megoldást jelenthetne az ipa-
ri park területén lévő földterületek 
értékesítése, ami munkahelye-
ket teremthetne az embereknek, 
valamint adóbevételt jelentene 
a településnek. Ezen kívül fel-
merült egy szociális szövetkezet 
létrehozása, amellyel szintén le-
hetne segíteni az álláskeresőkön. 
Ennek a lehetőségét folyamatosan 
vizsgáljuk, remélem sikerül mi-
hamarabb elindulni ezen az úton. 
Persze ezek távlati, eshetőleges 
dolgok, de azt gondolom, minden-
képpen szem előtt kell tartanunk. 
A kérdésre visszatérve, az előbb 
felsorolt távlati célok mellett, 
mindenképpen szükséges egy jól 
működő szociális háló a telepü-
lésen. Elmondhatjuk, hogy ez a 
gondoskodás Ebesen nagyon jól 
működik, minden rászoruló, bajba 
jutott embernek segítünk.

Ha már segítségkérésről, prob-
léma megoldásról esett szó, fel-
vetődik rögtön egy kérdés: a kör-
nyezetterhelési díjakat szabályozó 
törvény szigorítása miatt több 
lakosnak is jelentősen megnőtt a 
talajterhelési díjból adódó fizetési 
kötelezettsége. Hogyan segítenek 
azoknak, akik csak most szembe-
sültek azzal, hogy akár havonta 
több ezer forintot is ki kell fizetni 
ilyen jogcímen?

Józsa Emma: 2012. február 
elsején hirdették ki a környezet-
terhelési díjról szóló törvény mó-
dosítását, amely a talajterhelési 
díj mértékét tízszeresére emeli 
azoknál a fogyasztóknál, akik 
nem kötöttek rá a szennyvízhá-
lózatra. Erre a lehetőségre az új 
szabályozás egy év türelmi időt 
adott. Aki a megadott időpontig 
nem csatlakozott a szennyvíz-
hálózatra, annak sajnos vissza-
menőlegesen meg kell fizetnie 
a talajterhelési díjat, ami 120 
forint/köbméterről 1200 forint/
köbméterre emelkedett. Több-
ször, több forrás igénybevételé-
vel megszólítottuk a lakosságot, 
itt az újság hasábjain, valamint a 
Községgondnokság munkatársai 
is megkeresték az érintetteket, 
hogy csatlakozzanak a szenny-
vízhálózatra. Akik nem tették ezt 
meg, sajnos ki kell fizetniük a fel-
merülő díjtételt. Ezt nem mi talál-
tuk ki, ez egy törvényben szabá-
lyozott kötelezettség. Arra kérjük 
azokat a fogyasztókat, akiknek 
ezzel kapcsolatosan bármilyen 
kérdésük, problémájuk van, hogy 
mindenképpen keressék fel az 
önkormányzatot.

Mint már említette képviselő 
asszony, nem könnyű a mai világ-

ban talpon maradni, előre menni. 
Mégis úgy gondolom a kitűzött cé-
lok viszik előre a világot. Melyek 
azok a célok, amik mellett kardos-
kodni fog a jövőben?

Józsa Emma: Nagyon szeret-
ném, hogy az általunk egyenesbe 
hozott gazdálkodást a jövőben is 
fenntartsuk, vagyis ne legyen a te-
lepülésnek adóssága. Mindenkép-
pen fontosnak tartom, hogy az itt 
élők jól érezzék magukat Ebesen. 
Ennek érdekében minden olyan 
lehetőséget ki fogunk használni, 
ami komfortosabbá teszi az em-
berek életét. Szeretném, ha minél 
több szilárdburkolatú út és járda 
épülne Ebesen, ha megnyugtatóan 
rendeződne a csapadék- és belvíz-
elvezetés, ha mindenhol kiépülne 
a közvilágítás, ha a gyerekeink 
megújult, tágas óvodába járhatná-
nak, és mindenkinek lenne mun-
kahelye, megélhetést biztosító 
jövedelme. Kis lépéseket tudunk 
megtenni egy-egy ciklus alatt, de 
hiszem és vallom, hogy az a mun-
ka, amit felelősséggel végeztek 
az elődeink, amit felelősséggel 
végzünk mi, és amit ugyanígy 
fognak végezni az utánunk jövők, 
mind-mind gazdagítani fogják a 
településünket, és az itt élők meg-
elégedését szolgálják majd. Hatal-
mas dolog az, hogy egy alig több, 
mint 60 éves település ilyen szé-
pen fejlődik, virágzik. Köszönet 
illeti mindazokat, akik önzetlen 
munkájukkal hozzájárultak ehhez. 
Hiszen a cél közös: jól érezni ma-
gunkat Ebesen!

Ezúton szeretnék minden ked-
ves ebesi lakosnak képviselő tár-
saim és a magam nevében kelle-
mes húsvéti ünnepeket kívánni!

dr. Borku Csilla

(Folytatás az 1. oldalról.)

Önkormányzati hírekMegújult a községi honlap
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 

a jobb, gyorsabb és pontosabb 
tájékoztatás érdekében az önkor-
mányzat átalakította és továbbfej-
lesztette az www.ebes.hu hivatalos 
honlapot. Az internetes oldalunk 
folyamatosan hetente frissül új 
tartalommal. Javasoljuk az ebesi 
vállalkozók számára, hogy éljenek 
azzal a lehetőséggel, amely szerint 
a honlapunkon ingyenesen közzé-
tehetik a vállalkozásuk bemutatko-
zó anyagát, elérhetőségét.

Elindult az Ebes TV
Szintén a lakosság információ-

val való ellátásának jobbítása érde-
kében az önkormányzat elindította 
az Internet alapú televízióját. A 
televízió a www.ebestv.hu oldalon 
érhető el.

Terveink szerint a település 
életének fontosabb eseményeiről 
(községi ünnepségekről, falugyű-

lésről, képviselő-testületi ülések-
ről, stb…) folyamatosan készülnek 
a jövőben tudósítások, komplett 
televíziós műsorok.

Ingyenes WIFI a Széchenyi téren!

Örömmel értesítünk mindenkit, 
hogy Önkormányzatunk egy új 
szolgáltatással kíván hozzájárulni 
ahhoz, hogy a település központja 
még inkább a lakosok minden-
napjainak közösségi terévé váljon. 
Ennek érdekében az önkormányzat 
ingyenes vezeték nélküli Internet-
elérést (WIFI-t) biztosít a Széche-
nyi téren.

Ezúton is jó internetes szörfölést 
kívánunk mindenkinek!

Szociális Szövetkezet

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, 
hogy az önkormányzat a maga 

eszközeivel támogatni kívánja egy 
szociális szövetkezet létrehozását.  
Ezen szövetkezet célja, hogy mun-
kalehetőséget biztosítson a tagjai 
számára. 

Kérjük, hogy aki érdeklődik 
egy ilyen munkalehetőség iránt, a 
további információkért keresse Er-
dei Andrásnét az Alapszolgáltatási 
Központ vezetőjét.

Ebzárlat és legeltetési tilalom 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
a Derecskei – Hajdúszoboszlói Ál-
lategészségügyi Járás települései-
re, a rókák 2013. évi tavaszi vak-
cinázási kampánya miatt, a járási 
főállatorvos 2013. április 1. nap-
jától 2013. április 6. napjáig eb-
zárlatot és legeltetési tilalmat ren-
delt el. Az ebzárlat szabályait az 
Állategészségügyi Szabályzat 425. 

§ tartalmazza. Az ebzárlat nem vo-
natkozik a veszettség elleni oltás 
céljából  pórázon vezetett ebekre. A 
legeltetési tilalom nem vonatkozik 
a már kint lévő jószágokra.

Szabóné Karsai Mária 
polgármester

Dr. Hajdu Miklós 
jegyző

Csemete felajánlása 
parkosításhoz

Turkesztáni – pusztaszil cseme-
te ingyenesen átvehető 50 db-os 
kötegekben, sövényhez, fasor-
nak, majorfásításhoz stb. 2000 
db-ig március 18-tól este 17-18 
óra között Ebes, Széchenyi u. 24. 
sz. alatt. Kizárólag igazolt ebesi 
lakosok számára. (50 db fölött  
20.- Ft/db)

A közép-ázsiai félsivatagok min-
dent tűrő, gyorsan növő fája, káro-
sítója, kórokozója nincs.

Domokos Gergely
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A legfontosabb cél, a település vagyonát megtartani
– beszámoló a képviselő-testület márciusi üléseiről –

Március 20-án tartotta so-
ron következő ülését Ebes 
Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete, ahol be-
számoló hangzott el a belső 
ellenőrzés 2012. évi tapaszta-
latairól, valamint elfogadták a 
közép- és hosszú távú vagyon-
gazdálkodási tervet, illetve tá-
jékoztató hangzott el a feltá-
ró utcákban megvalósítandó 
közvilágítás tárgyában. 

Beszámoló a 2012. évi belső 
ellenőrzés tapasztalatairól
Reszler György külső szak-

értő a 2012. év belső ellenőrzé-
sével kapcsolatosan arról tájé-
koztatta a képviselő-testületet, 
hogy az önkormányzat gazdál-
kodási főfolyamatainak sza-
bályozása megfelelő. A helyi 
szabályozás megfelel a vonat-
kozó jogszabályi előírásoknak, 
elkészítésük során figyelembe 
vették a helyi sajátosságokat. 
Elmondható, hogy a szabály-
zók aktualizálásai a korábbi 
vizsgálati megállapítások alap-
ján megtörténtek. A feladatellá-
tás pénzügyi, tárgyi és személyi 
feltételei adottak a színvonalas 
munka elvégzéséhez – tájékoz-
tatott a szakember. Dr. Hajdu 
Miklós jegyző hozzáfűzte, jó 
együttműködés alakult ki a 
belső ellenőrzést végzőkkel, 
amire nagy szükség is van, hi-
szen számos ponton módosult 
a gazdálkodással kapcsolatos 
jogszabályi környezet. A Pénz-
ügyi Bizottság javaslata alapján 
a képviselő-testület egyhangú-
lag elfogadta a 2012. évi belső 
ellenőrzésről szóló beszámolót.

Elfogadták a képviselők 
a szociális alapellátások 

új intézményi és személyi 
térítési díjait

Erdei Andrásné az Alapszol-
gáltatási Központ vezetője arról 
tájékoztatta a képviselő-testü-
letet, hogy minden évben meg 
kell határozni az intézményben 
alkalmazandó új intézményi 
és személyi térítési díjakat. Az 
intézményvezető elmondta, az 
alapszolgáltatást igénybevevők 
– a tavalyi mintegy 3,5 százalé-
kos díjemeléshez képest - idén 
minimális díjemeléssel számol-
hatnak. A reggeliért és az ebéd-
szállításért 5-5 forinttal kell 
majd többet fizetniük a szolgál-

tatást igénybe vevőknek május 
elsejétől. Az intézmény veze-
tője hangsúlyozta, az új térítési 
díjak megállapítása a törvényi 
előírásokat betartva a helyi sa-
játosságok figyelembevétel tör-
tént, tekintettel arra, hogy az el-
látás minden rászoruló számára 
elérhető legyen. Biró Sándorné 
az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöke hangsúlyozta, 
az új térítési díjak a betegek és 

idősek helyzetére tekintettel ke-
rültek meghatározásra. Szabóné 
Karsai Mária polgármester asz-
szony hozzáfűzte, az idősek és 
rászorultak szociális ellátását 
az önkormányzat kiemelt fel-
adatának tekinti. Ahhoz, hogy a 
szakfeladatok ellátása ilyen ma-
gas színvonalon működhessen, 
az önkormányzatnak az állami 
normatívát jelentősen ki kell 
egészítenie. A képviselő-testü-
let a Pénzügyi Bizottság támo-
gató javaslatára egyhangúlag 
megszavazta május elsejétől az 
új térítési díjakat.

Tárgyaltak a képviselők 
az önkormányzat 

vagyonrendeletének 
felülvizsgálatáról, illetve 

közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervet 

fogadtak el
Dr. Hajdu Miklós jegyző ar-

ról adott tájékoztatást, hogy a 
nemzeti vagyonról szóló tör-
vény szabályozásából adódó 
feladatokat többször tárgyalta 
már a testület. A jogszabály 
részletesen meghatározza az 
önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás szabályait. A leg-
fontosabb feladat az, hogy a 

helyi rendelet összhangba ke-
rüljön a törvénnyel. A jogsza-
bály kötelező feladatként írja 
elő a közép-és hosszú távú va-
gyongazdálkodási terv önkor-
mányzati megalkotását. Ezen 
tervek csak alapvető prioritáso-
kat fogalmaznak meg, hiszen a 
vagyongazdálkodási koncep-
ció, az éves költségvetés és be-
számoló mind-mind tartalmaz 
olyan szabályokat, feladatokat 

és célokat, amelyek összefügg-
nek a vagyongazdálkodással. 
Szabóné Karsai Mária polgár-
mester asszony hozzáfűzte, na-
gyon fontos felmérni azt, hogy 
mekkora vagyonnal rendelkezik 
Ebes község önkormányzata. 
A legfontosabb cél, a vagyont 
megtartani, rendeltetésszerűen 
használni, illetve felülvizsgálni, 
melyek azok a vagyonelemek, 
amelyeket még hasznosítani 
lehetséges. A képviselő-testület 
a Pénzügyi Bizottság támogató 
javaslatára egyhangúlag elfo-
gadta a vagyongazdálkodásról 
szóló előterjesztést.

Beszámoló hangzott el a 
Községi Könyvtárban történő 

szakfelügyeleti vizsgálatról
Kissné Vass Rozália az Ebes 

Kulturális Közhasznú Nonpro-
fit Kft. ügyvezetője arról tájé-
koztatta a testületet, hogy 2012. 
novemberében könyvtári szak-
felügyeleti ellenőrzésre került 
sor a Községi Könyvtárban. Az 
ellenőrzést végző szakember a 
könyvtár működéséről pozitív 
véleményt fogalmazott meg. 
Varga Erika könyvtáros hozzá-
fűzte, a könyvtárba látogatók 
több mint 9594 kötet közül 

válogathatnak. Az intézmény 
látogatottsága és a könyvtár-
ba beiratkozók száma is nőtt 
az utóbbi időben. A szakem-
ber kitért arra, hogy különbö-
ző tanfolyamok, rendezvények 
szervezésével kívánják még 
vonzóbbá tenni a könyvtárat a 
lakosság körében. A képviselő-
testület egyhangúlag elfogadta 
a beszámolót és meghatározta 
azt az intézkedési tervet, amely 
a szakfelügyelet ajánlásainak 
végrehajtását tartalmazza.

Megtárgyalták a községi 
piac bérlői által benyújtott 

kérelmet
A községi piacon működő 

üzletek bérlői azzal a kérelem-
mel fordultak a képviselő-tes-
tülethez, hogy az általuk bérelt 
helyiségek bérleti díját csök-
kentsék. A Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta a kérelmet és azt ja-
vasolta a képviselő-testületnek, 
hogy április elsejétől a piac 
területén található üzlethelyi-
ségekért a jelenlegi 2000 forint 
plusz ÁFA helyett 1500 forint 
plusz ÁFA összeget fizessenek 
négyzetméterenként a bérlők. A 
képviselő-testület egyhangúlag 
megszavazta a bérleti díj módo-
sítására vonatkozó javaslatot.

Beszámoló a feltáró 
utcák közvilágításával 

kapcsolatosan
Szabóné Karsai Mária pol-

gármester asszony elmondta, a 
hivatal megvizsgálta a feltáró 
utcák közvilágítását, melynek 
eredményeként 6 darab lámpa-
test felszerelését, valamint egy 
tartóoszloppal ellátott lámpatest 
elhelyezését tartják indokoltnak 
a szakemberek. Az egy lakóin-
gatlanra jutó fejlesztési költség 
20.530 forint, amelyet a feltáró 
utcák érintett lakóingatlan tulaj-
donosaink kell megfizetnie. 

A nyílt ülés végén Szabóné 
Karsai Mária polgármester asz-
szony tájékoztatást adott a lejárt 
határidejű, illetve a folyamat-
ban lévő határozatok végrehaj-
tásáról.

Zárt ülés
Zárt ülésen bírálták el a kép-

viselők a fecskeházi kérelmek-
kel kapcsolatos előterjesztést. 

dr. Borku Csilla
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Bálozott az óvodaMinden év február közepén rendezi meg 
a Benedek Elek Óvoda a jótékonysági bálját 
az Arany Oroszlánban.

Mint minden évben, most is nagy izga-
lommal készültünk erre a napra. Kíváncsi-
an vártuk, hogy a kitűzött célunk vajon el-
nyeri-e a szülők támogatottságát. Ebben az 
évben is szeretnénk az óvodába járó gyer-
mekeket egy közös kirándulás élményével 
gazdagítani (Nyíregyházi Vadaspark) és ter-

mészetesen új játékokat is szeretnénk vásá-
rolni. A támogatottság most sem maradt el: 
449 000 Ft gyűlt össze.

Nagy öröm tölt el bennünket, hogy sokan 
eljöttek a bálba, szívesen töltötték velünk 
ezt az igazán fergeteges estét. Köszönjük 
óvodánkba járó gyermekek szüleinek, óvo-
dánk dolgozóinak a pénzbeli támogatást, a 
sütemények készítését,  vacsorához az őz-
hús felajánlást Hosszúné Kelemen Anitá-
nak, tombolatárgyak felajánlását, melyben 
üzleti partnereink is aktívan részt vettek: 
Kerekes Kft., AKSD, Hajdúszoboszlói Vá-
rosgazdálkodási Zrt., Jégcsarnok, COOP, 
Jetta Virág és Ajándékbolt, Nord Frank 

Kft., Real Pont, Hajdúszoboszlói Elite fe-
hérneműbolt, Balmazújvárosi Takarékszö-
vetkezet, Nonstop pékség, Zsálya gyógy-
szertár, Pacsmag László méhész, Hajdúsági 
Sütödék, Monosker Kft., Sajt-Kalmár Kft., 
Kabai Hajnalka, Ebesi Zöldségbolt, Vágner 
Bálint, Trendy butik.

Külön köszönetet mondunk a fődíjat fel-
ajánlóinknak:

•  Matusz Imre: egy hosszú hétvége 
egy család részére Füzérkomlóson az 
Öregbence apartmanban.

•  CURVER: rattan stílusú kerti bútor.
•  Kis Sándor és családja: 3 éjszaka 2 

felnőtt-2 gyermek részére Gyulán a 
****Hotel Gyula wellness hotelben.

A műsorban felléptek óvodánk tehet-
séggondozó műhelyei: Mazsorettek, zenés 
tornások, rokysok. A nagy múltú és méltán 
híres Hajdú Néptánc együttes Dübörgő cso-
portjának hat tagja is színesítette műsorun-
kat. Szép és különleges látványelemekkel 
kápráztattak el bennünket a hajdúszoboszlói 
KMMKK mazsorettes lányai.

Az est hangulatfelelőse  Farkas Judit volt, 
aki szinte megállás nélkül húzta a talpaláva-
lót. A tombolasorsolást követően került sor 
a vándorváza átadására. Az idén Nagy Lajos 
és családjának ítélte oda az óvoda nevelő-
testülete segítőkész hozzáállásukért, gyer-
mek centrikus gondolkodásukért, az óvoda 
által szervezett programokon való aktivitá-
sukért.

Majd éjfélkor – hagyományként – az óvo-
da dolgozói előadták a „Hófehérke és a hét 
törpe” parodizálását. A meglepetés műsor 
igen nagy sikert aratott a közönség körében 
és a közösségi oldalakon is.

Az eddigi legnagyobb ajándéknak örül-
hettek óvodánk dolgozói Kis Sándor és csa-
ládjának  (Kis Johanna pillangó csoportos 
óvodás szülei) jóvoltából.

•  Az óvoda valamennyi dolgozója elutaz-
hat –az általuk felajánlott autóbusszal 
–  pihentető, csapatépítő tréningre Fel-
sőtárkányba a ****Hotel Bambarába. 
(3nap-2 éjszaka)

Rendkívül jóleső érzéssel tölt el bennün-
ket, hogy a szülők nagy többsége a lehető-
ségeihez mérten támogatja óvodánkat, meg-
felelő partnereink a közös cél magvalósítá-
sában, amelynek középpontjában a gyermek 
áll.

A támogatások kapcsán szeretném meg-
említeni Kerékgyártó Tamás (Kerékgyártó 
Fanni pillangó csoportos óvodás apukája) 
felajánlását: a sószobába egy komplett szá-
mítógépet adományozott, melyre  meséket, 
óvodásoknak való játékokat telepített.

Tenkely Tamás és családjának (Tenkely 
Anna és Kata katica csoportba járó óvodá-
sok szülei) fa babaház+kiegészítők felaján-
lását a katica csoportnak.

Végezetül köszönjük Mészáros Lász-
lónak az Arany Oroszlán igazgatójának 
újszerű ötleteit, rugalmasságát, segítőkész-
ségét.

Czeglédiné Herczeg Ildikó 
óvodavezető

Tisztelt Hölgyem,
Tisztelt Uram!

Kedves Támogatóink!

Az Ebesi Gyermekekért Ala-
pítvány nevében szólítom meg 
Önt. Sokan ismernek már ben-
nünket, de bizonyára vannak 
olyanok, akik még nem talál-
koztak velünk. Engedjék meg 
ezért, hogy néhány mondatban 
bemutatkozzunk.

Alapítványunk alapítója, az 
ebesi Arany János Általános Is-
kola. 1994-ben alakultunk meg 
a településünk első közhasznú 
alapítványaként.

Azzal a céllal jöttünk létre, 
hogy támogatni tudjuk 

–  az iskolai oktatás fejleszté-
sét

–  az iskolai sportmozgalma-
kat

–  a kiemelkedő tanulmányi-, 
és sporteredményeket elért 
gyerekek jutalmazását

–  az iskola tárgyi feltételeinek 

javítása az oktatás színvo-
nalának emelése érdekében.

A célokkal összhangban az 
alapítvány 1994 óta több mint 
17 millió Ft-tal járult hozzá az 
iskolai élet javításához.

Anyagilag támogattuk az is-
kola szinte minden fontosabb 
fejlesztését, rendezvényeit, tá-
borozásokat, a kiemelkedő tanu-
lói teljesítmények jutalmazását. 
Megalakulásunk óta hagyomá-
nyosan visszatérő esemény az 
alapítványi kirándulás. Ezen 
a kiránduláson a tanulásban, 
sportban, az iskolai közélet terü-
letén jeleskedő diákok vehetnek 
részt.

A kirándulásokon eddig több 
mint 600 tanuló volt velünk. 
Megmutattuk a gyerekeknek or-
szágunk szépségeit, de jártunk 
már Bécsben, Kassán és Erdély-
ben is.

Azért dolgozunk, hogy minél 
több tanulónak tudjunk örömet 
szerezni akár egy szép könyv-

vel, akár egy csodás kirándulás-
sal, vagy a kondi parkban eltöl-
tött kellemes percekkel.

A szülőknek is nyújtottunk 
már segítséget, amikor az ala-
pítvány fizette ki a gyermek ne-
vezési díját, vagy az utaztatását 
különböző versenyekre.

Ahhoz, hogy ezt a munkát 
folytatni tudjuk, illetve még 
több pénzt tudjunk az ebesi 
gyermekekre fordítani, pályá-
zatokon veszünk részt. Jelenleg 
egy olyan projekten dolgozunk, 
ami ha megvalósul, el tudjuk 
vinni Ópusztaszerre az iskola 
diákságát. Folyamatban van az 
iskolai kondi park bővítése és 
egy strandröplabda pálya kiala-
kítása . A szülői munkaközös-
séggel karöltve a technikaterem 
konyhasarka is elkészül a tanév 
végére.

A terveink megvalósításához 
nem mindig elegendő a pályáza-
tokon részt venni.

Szívesen fogadjuk cégek és 

magánszemélyek felajánlását is. 
Ön most úgy tud adni, hogy nem 
kerül semmibe, a gyerekek szá-
mára viszont mindez ajándék. 

Befizetett adójának 1%-ával 
Ön rendelkezhet.

Adja a saját gyermekének, 
vagy hagyja, hogy mások osz-
szák szét?

Az „Ebesi Gyermekekért Ala-
pítvány” támogatásával saját 
vagy falubeli gyermekek  szá-
mára juttatja vissza személyi 
jövedelemadója egy százalékát!

Kérjük, döntsön! „ADJA 
VAGY HAGYJA?”

Adószámunk: 18544718-1-
09. Munkánk során Kalkuttai 
Teréz anya egyik szép gondola-
tát tartjuk szem előtt:

„Úgy érezzük, hogy amit 
teszünk csak egy csepp a ten-
gerben. Anélkül a csepp nélkül 
azonban sekélyebb volna a ten-
ger.”

az Ebesi Gyermekekért 
Alapítvány kuratóriuma 
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„Nincs már tér, sem idő…
Nappalba tűnik az éjszaka.
Az Élet győz a halál felett,
Ez a megváltás hajnala.”

(Simon András)

Miserend nagyhétre a Szt. Lőrinc római katolikus 
templomban: március 29-én 17.30-kor nagypénteki 
szertartás.

Március 31-én vasárnap, Húsvét első napján 
11.30-kor ünnepi szentmise ételszenteléssel együtt.

Április 1-jén Húsvét hétfőn (másodnap) 11.30-kor 
görög katolikus szent liturgia.

Áldott Húsvéti ünnepeket kíván: Lőrinc atya és Mik-
lós atya a katolikus hívekkel együtt.

Római és görög katolikus 
ünnepi miserend

Kedves Ebesi Testvéreim!
Közeledik Feltámadás szent ünnepe. Bár hideg és téli az időjárás, mégis 
reméljük és bízunk benne, hogy a rügyek készek az életre, s hamarosan 
meg is mutatják ezt, mert az életnek győznie kell! Sem fagy, sem halál 
nem győzheti le! Erről üzen szép tavaszi ünnepünk a Húsvét is! Élő 
Istenünk van, aki életre hívja a benne bízókat! Ezzel a reménységgel 
hívok mindenkit közös ünneplésre a református templomba. 

Ünnepi alkalmaink: 
Március 29.  Nagypénteki Passiói istentisztelet ¾10 órától
Március 31.  Húsvétvasárnapi istentisztelet úrvacsorával ¾10 órától
Április 1.      Húsvéthétfői istentisztelet keresztelővel ¾10 órától
Szeretettel várjuk családjával együtt! Legyen megszentelt idő, ünnep 

az idei Húsvét! 
Presbitériumunk nevében is kívánok áldott, békés, örvendező és igaz 

Feltámadás ünnepet! Testvéri köszöntéssel: 
Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor

„Mi is éljünk vigadva hát,
Daloljunk szép halleluját,

Hadd zengje Krisztust énekünk,
Ki sírból feltámadt nekünk! Halleluja!”

(356. dicséret 5. vers)

„Petőfitől Petőfiről” nyílt kiállítás
Petőfi Sándor a magyarok szá-

mára jóval többet jelent, mint 
egy valaha élt költő: a költészet 
megtestesülésének számít; alak-
ja köré fonódó legendák szinte 
önálló életet élnek. 

A költő születésének 190 éves 
évfordulójára nyílt, több múze-
um anyagából összeállt kiállítás 
a szabadságharcos hős, költő 
mellett az ember Petőfit igyek-
szik bemutatni, korabeli vissza-
emlékezések, naplók, levélrész-
letek és  versei segítségével.

Fézerné Kaszás Mária meg-
nyitó beszédében megismerhet-
tük a költő életpályájának izgal-
mas döntéshelyzeteit, nyomon 
követhettük a szülői ambíciókat 
és elvárásokat, a kalandos tanu-
lóéveket, a „kóbor” hivatásokat, 
a kiskatona, a vándorszínész há-
nyattatásait, a házaséletre készü-
lő fiatalember dilemmáit.

Az iskolás korosztály és a fel-
nőtt látogató számára egyaránt 
ajánlott kiállításon kézbe vehe-
tő és olvasható Petőfi dajkájá-

nak visszaemlékezése, haláláról 
szóló plébánosi nyilatkozat, e 
mellett láthatunk több Petőfi 
ábrázolást és kalandozhatunk a 
szabadságharc világában is.

A tárlat április 15-ig látogat-
ható.

Mindenkit szeretettel hív és 
vár a Széchényi Ferenc Tájmú-
zeum!

Eignerné Bartusz Andrea 
múzeumvezető

Ebes Községi Önkormányzat pályázatot hirdet
AZ EBESI, úJ KÖZSéGI PIAC ÜZLETHELYISéGEINEK 

BéRBEADÁSÁRA
A pályázat célja:
Az Ebes, Rákóczi u. 6. szám alatti újonnan épített piaccsarnokban két 
darab, egyenként 12,96 m2 alapterületű üzlethelyiség + 3,9 m2 alap-
területű szociális helyiség, valamint egy darab 11,23 m2 alapterületű 
üzlethelyiség + 3,9 m2 alapterületű szociális helyiség határozatlan 
idejű hasznosítása. 

A helyiség bérleti díja:  1500,- Ft/m2/hó + áfa,
mely az üzlet használata során felmerülő rezsi költséget nem tar-

talmazza.
A szerződéskötéssel egyidejűleg megfizetendő 2 havi bruttó bérleti díj-
nak megfelelő összegű kaució (biztosíték).

A pályázatok beadásának határideje: 2013. április 15.
A pályázat benyújtható: postai úton az Ebesi Polgármesteri Hivatal 

4211 Ebes, Széchenyi tér 1. címre.
Pályázati feltételek:
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó által a helyiségben folytatni 
kívánt tevékenység leírását, referenciát az eddig folytatott tevékeny-
ségről, valamint minden olyan más információt, ami alkalmassá teszi 
az ajánlatot az egyértelmű elbírálásra. 
A kiíró (Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete) az egyes 
ajánlatok tartalmi elemeinek értékelését követően a felmerülő ösz-
szes szempont figyelembe vételével dönt.

 Ebes Községi Önkormányzat

4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 06-20/251-6987
e-mail:ebesmuvhaz@gmail.com

Rendszeres programok:
Hétfő 9.00 Hangbújócska énekes, zenés foglalkozás - színházterem
Hétfő 13.00 Piros Rózsa Nótakör foglalkozása – tárgyalóterem
Hétfő és szerda 14.30 Akrobatikus roki foglalkozás – színházterem
Hétfő és szerda 18.00 Fehér Ököl Harcművészeti Egyesület 
foglalkozása - színházterem
Kedd 19.00, szombat: 13.00 Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna 
Egylet foglalkozásai – színházterem
Kedd 18.00, csütörtök 19.15 Gyógytorna – színházterem
Szerda 8.00 -12.00 Falugazdász – tárgyalóterem
Csütörtök 14.15 Citera és népi ének szakkör – tárgyalóterem
Csütörtök, 19.00, vasárnap 17.30 Női torna foglalkozása – színházterem
Péntek 17.30. Sakk foglalkozás – tárgyaló
Péntek április 12-én, 26-án, május 10-én 9.30 és 14.00 órától Mozi 
előadás – színházterem
Szombat 10.00 Zenekari próba - színházterem

Alkalmi programok, rendezvények:
2013. április 11. 15.00 Ákom-Bákom Bábcsoport meseelőadása -
színházterem
2013. május 1. Ebesi Majális Sajt és borünnep – Művelődési ház parkja

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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PRO VILLA (EBES 
KÖZSÉGÉRT) DÍJ 
KITÜNTETETTJEI

Balogh László a Pro Villa (Ebes 
Községért) díj arany fokozatú ki-
tüntetettje: az Ebesi Polgárőr Egye-
sület vezetőjeként és a Hajdú-Bihar 
Megyei Polgárőr Szövetség alelnö-
keként sokat tett községünk és az 
ebesi emberek közbiztonságáért, 
vagyonvédelmük biztosításáért. 
2012-ben egyesülete az „Év Pol-
gárőr Egyesülete” lett. Felügyeli 
az ifjúsági polgárőr csoport műkö-

dését. Hosszú ideje tartó önkéntes 
munkájáért tavaly arany érdemrend 
keresztet vehetett át az Országos 
Polgárőr Szövetségtől. Karitatív te-
vékenysége is kiemelkedő. A Bene-
dek Elek Óvodával közösen gyűj-
téseket szervez erdélyi református 
óvodákban és iskolákban tanuló 
gyermekek számára. A felajánláso-
kat személyesen viszi el Erdélybe, 
ezzel is ápolva községünk jó kap-
csolatát a határon túli települések-

kel. A Szent István kertben felállí-
tott és felszentelt kettős kereszt fő 
szervezője és támogatója volt. Hu-
zamosabb időn keresztül végzett 
tevékenysége, társadalmi munkája 
nagymértékben hozzájárult Ebes 
fejlődéséhez.

Katona Erika a Pro Villa (Ebes 
Községért) díj ezüst fokozatú ki-
tüntetettje: az Ebesi Sportbarátok 
Egyesület fitnesz- és túra szak-
osztályának vezetője, 13 éve tart 
fitnesz-női tornát nemcsak fiatalok-
nak, hanem az idősebb korosztály-
nak egyaránt. Színházlátogatások 
és teljesítménytúrák fő szervezője, 
amelyek nagy örömet és kikapcso-
lódást jelentenek a családoknak. 
Civil rendezvények például sport-
napok, kerékpártúrák – szervezésé-
ben is aktívan részt vesz. Az iskola 
természettudományi munkaközös-
ségének vezetője, valamint bal-
esetvédelmi- és tűzvédelmi felelős. 
Évek óta szervezi az erdei iskolai 
kirándulásokat, és a csehországi 

táborozásokat. Katona Erika társa-
dalmi munkái és emberi tulajdon-
ságai példaértékűek.

„EBES IfJú TáLENTuMA 
DÍJ” KITÜNTETETTJEI

A díjat Leiter Márta és Egri Fe-
renc ebesi alkotók készítették.

Szoboszlai Boglárka: 15 éves, 
a Fazekas Mihály Gimnázium 0. 
évfolyamának spanyol tagozatán 

Színes oldal CMYKSzínes oldal CMYK

Ugyanazon értékekre van ma is szükségünk! 
– március 15-i megemlékezés –

Elismerésben részesültek

Méltó módon emlékeztek meg az 1848/49-
es forradalmi eseményekről március 15-én. 
Bár az időjárás télies és zord volt, az Arany 
János Általános Iskola tornaterme megtelt 
az ünneplőkkel.

A köszöntő és a Himnusz eléneklése után 
az iskola hetedik osztályos tanulóinak ünnepi 
műsorát tekinthette meg az ünneplő közönség, 
melyet Németi Róbert az iskola volt diákjának 
toborzó tánca, a 2. b. osztályosok tanulóinak 
szavalata, valamint Nagy Anita citera és Fodor 
Barbara gitár játéka színesített. A felkészülés-
ben Németi Jánosné, Dobos Judit, Subáné Kiss 

Gyöngyi és Kiss József segítették a gyereke-
ket. Ezt követően Szabóné Karsai Mária pol-
gármester asszony ünnepi beszéde következett, 
melyben felidézte a történelmi eseményeket. 
Kiemelte: „Magyarország 1848. március 15-én 
az összefogásról, a küzdeni akarásról, az ön-
zetlenségről tett tanúbizonyságot. Ma, amikor 
ugyancsak mindenki harcot vív a napi megél-
hetésért, a munkahelye megtartásáért, a család-
ja boldogulásáért, ebből a napból erőt tudunk 
meríteni magunknak, hisz ugyanazon értékekre 
van ma is szükségünk, és ezek közt a legfonto-
sabb az összefogás. Az összefogásnak és a kö-

zös munkának köszönhetően az elmúlt évben 
is szépen gyarapodott községünk. Felavattuk a 
főtér díszét, a szökőkutat, megépült a Bocskai 
utca második szakasza, a sportpálya világítás, 
átadásra került a piaccsarnok és még számos 
kisebb fejlesztés valósult meg. Ebben az év-
ben szeretnénk tovább folytatni az útépítést, 
terveink között szerepel járdafelújítás, a köz-
világítás korszerűsítése is. Önkormányzatunk 
pályázatot nyújtott be az óvoda bővítésére, 
orvosi rendelő felújítására és közintézmények 
épületenergetikai korszerűsítésére. Továbbra is 
összefogással, közösen munkálkodjunk azon, 
hogy településünk minél jobban fejlődjön, szé-
püljön. 1848 üzenete, és a 12 pont nálunk is 
pontosan ugyanúgy érvényes, mint bárhol az 
országban. Mi ebesiek is békére, szabadságra 
és egyetértésre vágyunk, és nekünk ebesieknek 
is tudomásul kell vennünk: ezeket a nagyszerű 
dolgokat nem elég várni, ezekért bizony közö-
sen tennünk kell.” 

Az ünnepi beszéd után kitüntető címek át-
adása következett. Nemzeti ünnepünk, március 
15-e alkalmából Ebes Község Önkormány-
zatának képviselő-testülete elismerő címeket 
adományozott azoknak, akik az elmúlt évek 

során önzetlenségükkel, a közösségért végzett 
munkájukkal maradandót alkottak a település 
életében. A Pro Villa (Ebes Községért) kitün-
tetés arany fokozatát Balogh László, az Ebesi 
Polgárőr Egyesület elnöke, míg az ezüst fo-
kozatot Katona Erika az Ebesi Sportbarátok 
Közhasznú Egyesület elnökségi tagja vehette 
át. Idén első alkalommal adták át az Ebesen élő 
tehetséges fiataloknak az Ebes Ifjú Tálentuma 
Díjat. Az elismerést olyan ifjak kaphatják meg, 
akik huzamosabb időn keresztül kiemelkedő 
tanulmányi, művészeti, tudományos vagy sport 
tevékenységet folytatnak. Elismerésben két 

középiskolás: Vágner Mariann és Szoboszlai 
Boglárka részesült, míg az általános iskolások 
közül Gali Petra, Kanyó Kata, Kozma Bene-
dek és ifj. Sós Barnabás munkáját jutalmazták 
a díjjal.

Meleg Vilmos, a Nagyváradi Színház szín-
művészének szavalatát követően a Szózattal 
zárult az ünnepi megemlékezés. 

Ezt követően az önkormányzat és intézmé-
nyei, a civil szervezetek, a pártok képviselői 
elhelyezték a megemlékezés virágait a Széche-
nyi téren.

dr. Borku Csilla
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tanul. Az ebesi általános iskola di-
ákjaként nyolc éven keresztül volt 
kitűnő tanuló, így a ballagáson 
megkapta az iskola díszoklevelét. 
Számtalan tanulmányi versenyen 
szerzett előkelő helyezéseket. Így 
például a Bendegúz Gyermek- és 
Ifjúsági Akadémia által szervezett 
megyei és országos tanulmányi 
versenyen anyanyelv tantárgyból 
2006 óta kiemelkedő eredményeket 
ért el. 2010–2011-ben az országos 
levelező verseny első helyezettje. 
A Bolyai János matematika, illetve 
a Simonyi Zsigmond Kárpát-me-
dencei helyesírási verseny megyei 
fordulóiban több éven keresztül na-
gyon sikeresen szerepelt. A K & H 
csoport által szervezett „Vigyázz, 
Kész, Pénz!” országos csapat pénz-
ügyi tudásverseny megyei első he-
lyezései után az országos verseny 
második, illetve ötödik helyezését 
érte el csapattársaival. A Hajdú-Bi-
hari Napló által szervezett „Lapot a 
diákoknak” fiatal újságírók csapat-
verseny döntőse. Tanulmányi sike-
reinek köszönhetően öregbítette is-
kolánk és településünk jó hírnevét.

Vágner Mariann: 2011-ben 
végzett az ebesi iskolában, majd 
első helyen jutott be a Tóth Ár-
pád Gimnázium német tagozatára. 
Nyolc éven keresztül iskolánk kitű-
nő tanulója volt, ezért a ballagáson 
megkapta az iskola díszoklevelét. 
Számos helyi, megyei, regionális 
versenyen vett részt és ért el kiváló 
eredményt, például a Zrínyi Ilona 
matematikaversenyen, illetve né-
met nyelvből bejutott az országos 
döntőbe, ahol korosztálya húsz 
legjobb tanulója adhatott számot 
tudásáról. Az általános iskolai di-
ákönkormányzat tanulmányi bi-
zottságának vezetője volt. Kima-
gasló tanulmányi eredményeivel 

és közösségi munkájával példaként 
állhat kortársai előtt.

Gali Petra: Az iskola 5.a osztá-
lyos tanulója alsó tagozatban végig 
kitűnő bizonyítványt szerzett, a 
negyedik osztály év végén tantes-
tületi dicséretben részesült. Számos 
iskolai, megyei, országos verse-
nyen vett részt és ért el kimagasló 
helyezést. Így például Kazinczy 
Szépkiejtési verseny, mesemondó, 
házi- és országos népdaléneklési 
verseny, területi irodalmi vetélkedő 
első helyezettje volt. Részt vett a 
„Nagy Vagy” televíziós sportvetél-
kedőn. Az Országos Weöres Sándor 
Színjátszó Fesztiválon a zsűri ki-
emelte játékát. Az „Idegen nyelven 
a színpadon” versenyen a legjobb 
színészi alakításért járó Arany-
csepp díjban részesült. A sport vilá-
gában is otthon van, görkorcsolya 
és futóversenyek aktív résztvevője. 
A DMJV Idősek- és Csökkentlátók 
Otthonában rendszeresen énekel 
karácsonykor és egyéb ünnepsé-
geken. A községi rendezvények 
állandó szereplője, így az Idősek 
Világnapján, a kopjafa koszorú-
zásánál, illetve az Ebes község 60 
éves ünnepségén is elkápráztatta a 
közönséget énekhangjával.

Kanyó Kata: Az iskola 8.a osz-
tályos kitűnő tanulója rendkívül 
színes egyéniség. Aktív szerepet 
vállal nemcsak az osztály, hanem 
az iskola közösségi életében is, 
az iskolai Diákönkormányzat el-
nöke. Eredményesen szerepel az 
iskolai, községi, városi és megyei 
tanulmányi versenyeken. Szavala-
taival rendszeresen fellép iskolai 
és községi rendezvényeken. Az 
iskola művészeti tagozatára is jár: 
csengettyűzik és furulyázik. Az is-
kolaújság és rádió oszlopos tagja. 

Évekig vízilabdázott és társastánc-
ra járt, jelenleg az iskola kosárlab-
dacsapatát erősíti. A Zsongvölgyi 
Hagyományőrző Haditorna Egylet 
udvarhölgyeként több országos és 
nemzetközi rendezvényen szere-
pelt. Olaszországban élt korábban, 
ezért jól beszél olaszul, ott sikere-
sen balettozott és judózott. Hatal-
mas szíve van, melyhez segítőkész-
ség is társul. 

Kozma Benedek: 8.b osztá-
lyos tanuló első osztályos kora óta 
kitűnő tanulmányi eredménnyel 
büszkélkedhet. Tudását számtalan 
tanulmányi versenyen tette próbá-
ra, és szerepelt sikeresen. Többször 
indult megyei matematika verse-
nyeken. Sikeresen szerepelt a kü-
lönböző angol nyelvi versenyeken, 
mint a Fazekas Mihály angol nyel-
vű rejtvényfejtő versenyen, vagy a 
Hatvani István megyei angol próza-
mondó versenyen. Kimagasló ered-
ményeket ért el a „Play and Win!” 
és a „London Bridge” országos 
angol nyelvi versenyeken. A mű-
vészeti tagozat zongora tanszakos 
tanulójaként számos rendezvényen 
fellépett a környező településeken 
is. Szóló- és többkezes játékával 
sokszor lehetett találkozni telepü-
lésünk és az iskola rendezvényein. 
Tagja az iskola Diákönkormányza-

tának, részt vesz a „Kapocs” című 
diákújság szerkesztésében, az isko-
larádió műsorainak elkészítésében. 
Tudását kamatoztatva önkéntes 
munka keretében segíti a Fekete 
Borbála Alapítvány munkáját, szer-
keszti honlapját. Jó magaviseletéért 
és szorgalmáért többször is elisme-
rő oklevelet kapott.

ifj. Sós Barnabás: Az ebesi is-
kola 5. osztályos tanulója már fiatal 
kora ellenére megtanult a sikerek-
kel együtt élni, nap mint nap céltu-
datosan dolgozik ezért. Kimagasló 
eredményeket ért el a fizikai- és 
szellemi sportokban és a tanulás-
ban egyaránt. Az alsó tagozatban 
kitűnő bizonyítványt szerzett. Szá-
mos tanulmányi versenyen, például 
a Zrínyi matematikaversenyen, Ka-
zinczy Szépkiejtési versenyen vett 
részt és ért el kiváló eredményt. 
Közben sikert sikerre halmozott az 
általa kedvelt szellemi sportban, a 
sakk terén. Ifjúsági és felnőtt verse-
nyeken, diákolimpiákon, országos 
és nemzetközi sakkversenyeken in-
dul, ahol rendszeresen dobogós he-
lyezést ér el. A karate és az atlétikai 
versenyeken, például hosszútáv-
futásban sikeresen szerepel. Gye-
rekként olyan erkölcsi értékrend 
és szemléletmód alapján éli életét, 
amely példaértékű bárki számára.

Harmati  
Autósiskola 

OKÉV: 09-0287-04 

Kedvezményes személygépkocsi-
vezetői tanfolyamot indítunk  

Ebesen a Művelődési Házban 
Időpont: 

2013. április 3. szerda  17,00 óra 
2013. április 8. hétfő     17,00 óra 

Jelentkezni lehet:  

A helyszínen a Művelődési Házban, vagy  
Harmati Lászlónál a 06-20-988-95-96 

telefonszámon, 
e-mailben: harmatilaszlo@freemail.hu 

•Részletfizetési lehetőség  
•Tankönyvet, tesztkönyvet biztosítunk  

•Korlátlan számítógépes gyakorlási lehetőség 
A hirdetés felmutatója további 20%-os kedvezményt kap az 

elméleti tanfolyam díjának az árából. 

Gyémántlakodalmat ünnepeltek

Horváth Lajos és felesége Horváth Lajosné szül. Kovács Mária 
2013. március 16-án az Arany Oroszlán Étteremben szerető családja 
körében ünnepelte házasságkötésük 60. évfordulóját.
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Ebesen 2013. február 16. és 2013. március 22. közötti időszakban 5 
bűncselekmény, 1 súlyos testi sértés kísérlete, 1 garázdaság, 1 lopás és 
2 betöréses lopás történt. 

1.  02.18-án 09:00 órát megelőző időben egy debreceni hajléktalan 
személy az Alkotmány utca egyik családi házának udvarára a nagy-
kapu reteszét kinyitva bejutott, majd a ház mögötti teraszról egy le-
záratlan HAUSER Grizzly típusú női vázas kerékpárt eltulajdonított. 
Az elkövetőt a helyi körzeti megbízott menekülés közben elfogta és 
előállította. Kihallgatása során elmondta, hogy aznap a Vasút utcán 
egy személygépkocsi ajtaját hamis kulccsal kinyitotta, majd a jármű-
ből egy rádiósmagnót, míg a Vadas utca egyik lakásának melléképü-
letéből házi kolbászt és női parfümöt tulajdonított el. Az elkövetővel 
szemben lopás miatt büntetőeljárás indult.

2.  02.22-én 15:00 óra és 02.23-án 13:45 óra közötti időben isme-
retlen személy a Horváth tanyában a Kurucz Farm Kft. egyik te-
lephelyére bement, majd a gazdasági épület ajtaját befeszítve onnan 
lószerszámokat, négy kötőfék szárat, három csatos kötőféket, négy 
ló nyerget, négy nyereg alatti izzasztó párnát és egy villanypásztor 
adaptert tulajdonított el. Az ügyben ismeretlen elkövetővel szemben 
betöréses lopás elkövetése miatt büntetőeljárás indult.

3.  03.02-án 16:30 óra és 03.03-án 06:30 óra közötti időben isme-
retlen személy Ebes külterületén a Major telep tanya területére a 
kerítést kibontva bement, majd onnan egy Aeg flex-et, egy zöld színű 
Bosch furatköszörűt, 50 méter hosszabbító kábelt, egy szerszámos 
ládát, egy szerszámkészletet, egy zöld színű Evig fúrógépet, öt re-
duktort, egy gázkeverő szárat, 4 méter munkakábelt, egy torzkulcs 
készletet, négy 10 és 20 méteres hosszabbító kábelt, egy ezüst színű 
kézi kocsit, egy fekete-kék színű Yamaha agregátort és egy műsze-
rész furatköszörűt tulajdonított el. Az ügyben ismeretlen elkövetővel 
szemben betöréses lopás elkövetése miatt büntetőeljárás indult.

4.  02.26-án az esti órákban egy férfi, amiért a felesége a lakásból ki-
zárta, egy bottal feleségét bántalmazta, aki a bántalmazás következ-
tében könnyű sérülést szenvedett. Az elkövetővel szemben súlyos 
testi sértés kísérlete miatt büntetőeljárás indult.

5.  03.10-én 18:15 óra körüli időben egy hajdúszoboszlói lakos a 
Margaréta sörözőben szidalmazta a pultost, majd kezébe vett egy 

széket, melyet a vendégek közé akart dobni, de ebben a vendégek 
megakadályozták és a sörözőből kivezették. Az ügyben garázdaság 
elkövetése miatt büntetőeljárás indult.

Kérem a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját, s amennyi-
ben a fenti eseményekkel kapcsolatban, az ismeretlen elkövetőkre, az 
eltulajdonított tárgyakra vonatkozóan bármilyen információval rendel-
keznek, értesítsék a rendőrséget vagy a település körzeti megbízottjait, 
avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentő adatait zártan 
kezeljük:

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 minden csütörtökön 16:00 
és 18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az 

Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.
Dr. Gali Sándor r. alezredes, kapitányságvezető

Kék hírek

Segítség a bajba jutottaknak
„Az áldozattá válás megelőzése,  
áldozatsegítés Hajdú-Bihar Me-
gyében” című pályázati projekt 
kapcsán tartottak tájékoztató 
előadást a Komp Egyesület kép-
viseletében Kiss-Ádám Re be ka, 
Kiss Ákos és Klapcsik Zsuzsan-
na. A szakemberek elmondták, 
hogy a projekt Európai Uniós 
támogatással valósul meg az 
egyesület és a Hajdú-Bihar Me-
gyei Polgárőr Szövetség társulá-
sában. A program együttműködő 

partnere továbbá a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Igaz-
ságügyi Szolgálata is. Balogh 
László, az Ebesi Polgárőr Egye-
sület elnöke megnyitójában 
elmondta, a kezdeményezés a 
maga nemében egyedülálló, hi-
szen a polgárőrség ez idáig cél-
zottan áldozatsegítő programban 
nem vett részt. Hozzáfűzte,  a 
segítségnyújtás a szervezet min-
dennapi tevékenységének na-
gyon fontos területe, hiszen nap 
mint nap találkozhatnak a pol-
gárőrök bajba jutott, segítségre 
szoruló emberekkel. Kiss-Ádám 
Rebeka a projekt szakmai veze-
tője elmondta, az áldozatsegítő 
program kibővíti az állami ál-

dozatsegítés tevékenységét, az 
áldozatok és hozzátartozóik szá-
mára komplex segítségnyújtást 
biztosít Hajdú-Bihar megye terü-
letén. A program legfőbb célja az 
áldozatok lelki és érzelmi terhe-
inek enyhítése, életvezetési ne-
hézségeik  csökkentése, továbbá 
kiemelt feladatuknak tekintik az 
áldozattá válás megelőzését, és a 
lakosság ez irányú tájékozottsági 
szintjének növelését, amelyben 
legfőbb segítséget, együttmű-

ködést a programban is orosz-
lánrészt vállaló Hajdú-Bihar 
Megyei Polgárőr Szövetségtől 
kapnak. A mintegy két évig tartó 
projekt keretében a pszicholó-
gusok, a szociális munkások, és 
az áldozatsegítő információs ön-
kéntesek (polgárőrök) a megye 
egész területét lefedve nyújtanak 
szolgáltatásokat az érintett sze-
mélyeknek. A tájékoztatón részt 
vettek a járáshoz tartozó telepü-
lések vezetői, a segítségnyújtás 
területén dolgozó szakemberek, 
a polgárőr egyesületek képvise-
lői, valamint képviseltette magát 
a Hajdúszoboszlói Rendőrkapi-
tányság is.

Ebesi Polgárőr Egyesület

2013. április 20. szombat 9 órakor

Tavaszi Nagytakarítás 
Gyülekező: Művelődési ház 
előtt április 20. szombat 9 óra-
kor
Felszerelés: Időjárásnak meg-
felelő öltözet (kesztyűt és zsá-
kokat biztosítunk)
Eső esetén az akció egy héttel 
később, április 27-én lesz meg-
tartva 9 órakor
Akciónkban részt vesznek: 
•  Lakosság-Ebesi Polgárőr 

Egyesület-Ebesi Sportba-
rátok Egyesület

•  Benedek Elek „Zöld” Óvo-

da-Arany János ÖKO Ál-
talános Iskola 

•  AKSD-Ebesi Községgond-
nokság Kft.-Ebesi Önkor-
mányzat

•  Zsongvölgyi Hagyomány-
őrző Haditorna Egyesület-
Ebes Kulturális Kft.

•  Alapszolgáltatási központ-
Civil szervezetek, Kereske-
delmi egységek

Szervezők: Sós Barnabás, 
Balogh László

(Ebesi Polgárőr Egyesület)
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Keszkenőkészítő foglalkozást 
tartottunk!

Tavaszváró családi nap  
a múzeumban

Nemzeti ünnepünk alkalmából 2013.március 14-én, csütörtökön, 
16.30-tól kézművest foglalkozást tartottunk a Községi Könyvtárban 
és Széchényi Ferenc Tájmúzeumban. A rossz idő ellenére jó 
hangulatban készültek a szebbnél szebb nemzeti színben pompázó 
keszkenők.

Varga Erika könyvtáros

A Kulturális Kft. nyertes TÁMOP 3.2.8. B-12/1. pályázatából megva-
lósuló programján kicsik és nagyok egyaránt találtak kedvükre való el-
foglaltságot. Készültek szalvéta-technikával képek, tavaszi ajtódíszek, 
cserép virágok, festett tojások. A csapatok játékos vetélkedőn mérhet-
ték össze ügyességüket, a kisebbeket mese- kuckó várta.

„TÖRVéNYSéRTéS NéLKÜL”-

SZABADEGYETEM A SZéCHéNYI FERENC TÁJMúZEUMBAN

A 2013 februárjában útjára induló, 10 alkalomból álló 

előadássorozat az 1950-es évek világát, történéseit mutatja be, 

különös tekintettel a hortobágyi és nagykunsági kitelepítésekre, 

kényszermunkatáborokra.

A 60 perces előadásokat rendhagyó tárlatvezetés követi.

A soron következő előadások időpontjai:

3.  ALKALOM: 2013. április 4., 11 óra

Szerencsés Károlya: Mindennapi élet a Rákosi korban

4.  ALKALOM: 2013. április 4., 14 óra

Bank Barbara: Táborok Magyarországon 1945-1961.

Az előadások helyszíne: Széchényi Ferenc Tájmúzeum 

4211 Ebes Ady E. u. 6-8.

Az előadásokon való részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezés 

szükséges!

További információ és bejelentkezés: a 366-136-os vagy a 20-

404-8044-es telefonszámokon.
„Múzeumok Mindenkinek” Program- A Széchényi Ferenc Tájmúzeum oktatási-

képzési szerepének erősítése

TÁMOP 3.2.8.B-12/1

Ebesi Hírlap Ebesi Hírlap
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Egyszínes oldal

Idén is hamar eljött február, 
ami a báli időszak kezdet is je-
lenti. Jóleső érzéssel töltött el, 
hogy lépen-nyomon kíváncsi kér-
désekkel fordultak hozzánk nem 
csak a sportolóink, hanem min-
denki, aki eddig csak hírből hal-
lott a Sportbarátok báljáról. Mi-
kor lesz? Ugyanúgy készüljünk, 
mint tavaly? Tényleg az olimpiai 
ezüstérmes cselgáncsozó Ung-
vári Miklós lesz a vendégünk? 
A tapasztalataink és vendégeink 
visszajelzéseire hagyatkozva a 
megszokott programok mellé csak 
néhány újat csempésztünk. Így a 
köszöntő és a 2012. Év Sportoló-
ja díjátadást követően Gali Petra 
gyönyörű hangját csodálhattuk. 
A népdalokat követően Ungvári 
Miklós háromszoros Európa baj-
nok, olimpiai ezüstérmes cselgán-
csozót láttuk vendégül. A sportba-
rátok kíváncsi kérdéseit követően 
Miki szívesen dedikált, vagy 
éppen a fotómasinák elé állt egy 
közös kép erejéig. A bál mulatós 
hangulatát a Folkmaffia legényei 
alapozták meg, az elmúlt évek-
hez hasonló sikerrel. Vendégeink 

egy része kipirosodott arccal ült 
asztalhoz, akinek nem volt elég 
a kihívásból, az a sportbál vetél-
kedőjében bizonyíthatta ügyessé-
gét, vagy éppen énektudását. A jó 
hangulatú versengést retró disco 
követte, a táncparketten virtuóz 
párok táncoltak kifulladásig.  A 
tombola húzást követően a Valcer 
táncstúdió tagjai szórakoztattak 
minket lantin táncokkal.  Az éjfél 
elmúltával ismét disco követke-
zett, egészen hajnalig. Köszönjük, 
hogy elfogadtátok meghívásun-
kat, reméljük, hogy jól éreztétek 
magatokat és jövőre is velünk 
báloztok.

Az Ebesi Sportbarátok Köz-
hasznú Egyesület ezúton köszö-
netet mond minden tombolanye-
reményt felajánló vállalkozónak, 
a Jama szépségszalonnak, Jetta vi-
rágüzletnek, a Manócska kézmű-
ves háznak, a Consulo Kft.-nek, 
az Arany Oroszlán Panzió és Étte-
remnek, illetve minden családnak 
és sportbarátnak. 

Továbbá szeretnénk köszöne-
tet mondani a bál szervezésében 
résztvevő minden szakosztályve-

zetőnek, sportolónak. Köszönjük 
az Ebesi Kulturális Kft. támoga-
tását, Kissné Vass Rozália segí-
tőkészségét. Külön köszönettel 
tartozunk Kanyóné dr. Borku 
Csillának a műsorvezetésért, Sós 
Barnabásnak és Tokai Istvánnak 

a vetélkedő versenyszámainak 
kiötléséért és lebonyolításáért. 
A bál teljes bevétele 176 500 Ft, 
melyet az egyesület működésére 
fordítunk.

Kovács József 
 ESBE elnök

Az Ebesi Sportbarátok Köz-
hasznú Egyesület Ökölvívó szak-
osztálya a küzdősportok népsze-
rűsítését tűzte ki céljául. Örömmel 
jelenthetjük ki, hogy a hamar ki-
alakult keménymag mellé csatla-
koztak olyan ebesi fiatalok, akik 
ebben a sportágban szeretnék ki-

próbálni magukat. Talán a népsze-
rűség annak is köszönhető, hogy 
időközben a szakosztályi edzések 
repertoárja is bővült: ökölvívás 
mellett ma már kick-boksz, és a 
K1 stílusokba is bepillantást kap-
nak az edzésekre ellátogatók.  Az 
edzéstervben gyakran szerepel 

debreceni edzőtermek megláto-
gatása is, ahol a harcosok a ver-
senyekre felkészítő küzdelmek-
ben vesznek részt. Kocsis Attila 
szakosztályvezető beszámolója 
szerint a közelgő versenyen Nagy 
Tamás K-1-ben, míg Oborzil Szi-
lád és jómaga Kick-Box stílusban 

lépnek szorítóba.  A szakosztály 
továbbra is szeretettel várja azok 
jelentkezését, akiket vonz a küz-
dősportok világa. Edzések helye: 
Ebes, Sportház. Edzések ideje: 
hétfő, szerda, péntek  17.30 órai 
kezdettel. 

Ebesi Sportbarátok

IV. Batyus Sportbál

Idén már versenyeken 
szeretnének bizonyítani 

A KKSE márciusi hírei
Elkezdődött a tavaszi szezon, 

amely kezdetén az időjárás nem 
fogadta kegyeibe a sportolni vá-
gyókat. A labdarúgásra alkalmat-
lan körülmények miatt lapzártáig 
három gyermek, illetve serdülő 
fordulót volt kénytelen elhalasztani 
a Hajdú-Bihar megyei Lab da rú-
gó szö vet ség. A felnőtt és ifjúsági 
csapataink már három lejátszott 
mérkőzésen túl vannak, de a márci-
us 17-re kiírt DEAC elleni hazai ta-
lálkozókat később rendezzük meg. 

Felnőtt csapatunk további si-
kereivel még közelebb került a 
bajnoki címhez, immár 18 mérkő-
zéséből 17-et nyert meg, mindösz-
sze egy döntetlen mellett. Külön 
növeli a sikerek értéket, hogy 
mindhárom győzelmet idegenben 
arattuk, a téli új igazolások közül 
Tóth Lajos és Fülöp András is 

góllal mutatkozott be, és a többi-
ek is biztatóan mozogtak. Bojan 
Brnovic, a korábbi Loki-kedvenc 
is magára öltötte az Ebesi KKSE 
mezét. 

A következő hetekben is fon-
tos feladatok várnak a csapatra, 
tovább kell folytatni a bajnoki 
menetelést, április 10-én indul a 
Magyar Kupa megyei selejtező-
sorozata, illetve az április hónap 
folyamán be kell nyújtanunk a 
TAO-s pályázatunkat, amely meg-
könnyítené egyesületünk további 
eredményes szereplését.

A tavaszi szezon során is várjuk 
minden kedves szurkolónkat és 
támogatónkat a mérkőzéseinkre, 
zúgjon a Hajrá Ebes!

Sportbaráti üdvözlettel:  
Kis Sándor,  

az Ebesi KKSE elnöke

Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület túra- és fitnesz 
szakosztályának tagjait előcsalogatták az első tavaszinak hitt 

napsugarak. A tokaji barangolás után a Dobogó Pincészetbe vezetett 
utunk, ahol Domokos Attila vezetésével bepillantást nyerhettünk a 

borkészítés rejtelmeibe, majd megkóstolhattuk a finom nedűket.  
Ezúton is szeretnénk megköszönni a szíves vendéglátást!

Egyszínes oldal

Meghódítottuk a Tokaji-hegyet
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Április 6. szombat 9 óra

 Egészséges életmód klub 
Ingyenes előadás

Helyszín:  Rákóczi u. 13 Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgáltató 

9–12 óra:  –Tavaszi teendők a biokertben 
 – A kapálógép, amiről álmodott… most valóság!
 – A vitaminokról másképpen 

Szervezők, előadó:  
Dr. Seress Zoltán, Sós Barnabás, Erdei Andrásné

Április 21. vasárnap 9 órakor

Kráter-tó-túra
Kerékpárral, futva és autóval

Utazás: Üzemképes kerékpárral.
Indulás: Április 21. vasárnap: Arany J. Ált. Isk. előtt 9 órakor
Hazaérkezés: Délután 3 óra körül.
Résztvevők: 8 éves kortól
A túra távja: 2x15 km (földúton)
Felszerelés:  Időjárásnak megfelelő öltözet, esőkabát, napvédő sapka, 

inni és ennivaló az útra. A túrázókat csemegékkel várjuk 
Nagyhegyesen.  

Szervezők: Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület 
Eső vagy sár esetén a túra egy héttel később, április 28-án vasárnap 
9 órakor lesz megtartva.

Várunk mindenkit, aki jó társaságra,
mozgásra és kikapcsolódásra vágyik!

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2013. április hónap

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

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

Elérhetőségi mobiltelefon:
06 30 698 0043

Dr. Varga Tamás  
 igazgató főorvos

A nagyváradi Szigligeti Színház előadásában a My fair lady című 
musicalt tekintettük meg március 19-én. A kis virágárus lány, Eliza 
történetét feldolgozó zenés színpadi játékra 67-en látogattunk el 

Ebesről és Debrecenből. Ezúton szeretnénk megköszönni Molnár Lillának 
(Érmihályfalva) a látogatás szervezésében való önzetlen segítségét

Nagyváradi színház látogatás

úJ! ESZTéTIKAI FOGÁSZAT EBESEN!
Minden, ami egy szép mosolyhoz szükséges!

Esztétikai tömések, kivehető és rögzített 
fogpótlások, fémkerámia és fémmentes kerámia koronák.

Rövid határidővel!
Ingyenes állapot felmérés!

Rendel:  Dr. Pelsőczi Tamás
Rendelés helye:  4211 Ebes, Kossuth u.14.
Rendelési idő:  Kedd: 16.00–19.00
 Csütörtök:  16.00–19.00 
Bejelentkezés telefonon:  06-30/9431-249

 Nyitva tartás változás
a Községi Könyvtárban és a Széchényi Ferenc 

Tájmúzeumban!

érvényes: 2013. április 1-től – 2013. október 27-ig

Hétfő ZÁRVA 

Kedd - péntek  10.00-18.00 

Szombat  10.00-16.00           

Vasárnap  ZÁRVA 

                                         Cím: 4211 Ebes, Ady Endre u. 6-8. Tel.: 52/565-093 

Ifjúsági parkszépítő felhívás
Április 20-án szombaton du. 2 órától a Kisparkban található 
kondipark melletti 2600 négyzetméteres területen, pihenőpark 
kialakítására kerül sor. A fejlesztés keretében megtörténik a 
jelenleg egyenetlen terület rendezése. A pihenőparkban padok 
és szemétgyűjtők lesznek kihelyezve, valamint őshonos fákat, 
cserjéket és gyümölcsfákat telepítenénk. Az Ebesi Sportbarátok 
Közhasznú Egyesület az Ökotárs Alapítvány Zöldövezet Prog-
ramján 550.000 Ft támogatást nyert, melyen felül még az Ön-
kormányzat 30% önerőt biztosít. Örömmel fogadjuk a kedves 
lakosok segítségét is faültetési, festési munkálatok kapcsán. Eső 
esetén egy héttel később, április 27-én szombaton, du. 2 órakor 
találkozunk a helyszínen.

Szervezők: Sós Barnabás Ebesi Sportbarátok Egyesület, 
Ebes Községi Önkormányzat, Civil szervezetek 
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Színes oldal CMYK

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.: 52/366-136. 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

„Hurka, kolbász, csülök, a húsimádat örök!”
Házi jellegű kolbász, szalonna, füstölt húsok kedvező 

áron az
új Piaccsarnok területén.

Minden páros héten
pénteken 7.00–11.00-ig

Várom kedves vásárlóimat!
Tel.: 06-20/419-1314

Lakossági hirdetés
Eladná ingatlanát? Tavasz közeledtével megnő a költözési kedv. 
Kínálunk eladó-kiadó lakásokat, családi házakat, építési telkeket, 

irodákat, nyaralókat stb.
Devizahiteles lakáskínálat.  Érdeklődjön sürgősen eladó 

ingatlanokról. Campus Ingatlan: Adorjánné Vali telefon: 30/575-3171

Tisztelt Ebesi lakosok!
Veszettség elleni kötelező 

védőoltás időpontjai:
2013. április 06–07.  
(szombat-vasárnap)
2013. április 13–14.  
(szombat-vasárnap)
2013. április 20–21.  
(szombat-vasárnap)

7.00–13.00 óráig
Védőoltás beadásának helye:  

Tsz udvar
Ára : 3000 Ft, háznál 3500 Ft
Az oltási könyvet mindenki 

hozza magával!
dr. Kósa György T: 30/9-154-253 

vagy 52/366-018

TIP-TOP 
VEGYESBOLT, LOTTÓZÓ
4211 Ebes, Kossuth u. 65. sz. 

tel.: 06-52/366-381

ÓRIÁSI KIÁ� RUSI�TÁ� S:
iskolai felszerelések, 

játékok,  
táska-féleségek  
a készlet erejéig!

NYITVA:
H–P: 8.30–18.00,  

SZ: 8.00–14.00 óráig

Szeretettel várjuk  
vásárlóinkat!
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