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Megtárgyalta a testület az 
Ebesi Községgondnokság 

2012. évi mérlegbeszámolóját.

Guevara Eszter, a Községgond-
nokság ügyvezetője beszámoló-
jában tájékoztatást adott a Kft. 
2012. évi gazdálkodásáról és az 
idei év legfontosabb feladatairól, 
célkitűzéseiről is. Elmondta, a 
társaság alaptevékenységei kö-
rébe többek között a közműves 
szennyvízcsatorna üzemeltetése, 
a településen keletkező szilárd 
hulladékkezelésben való közre-
működés, a temető üzemeltetése, 
valamint ingatlanok bérbeadása 
tartozik. A csatorna-üzemelte-
téssel kapcsolatosan elhangzott, 
hogy a rendszerre történő rákötés 
aránya – tavaly év végi adatok 
szerint – 94 százalékos. A feltáró 
utcák csatornázása az év utolsó 
harmadára elkészült, így a Hárs, 
a Kosárfonó, az Óvoda, a Rigó, 
a Karinthy és a Szoboszlói köz 
utcákban is igénybe vehetik a la-
kosok e szolgáltatást. A közterü-
leten lévő parkok gondozásával 
kapcsolatban elhangzott, hogy 
Ebes parkjaiba mintegy 3500 da-
rab virágot ültettek el. Az idei év 
legfontosabb feladata pedig felké-
szülni a céget érintő új jogszabá-
lyi rendelkezésekből adódó válto-
zásokra. A megváltozó törvényi 
szabályok alapján mind a szenny-
vízcsatorna üzemeltetéssel, mind 
a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos feladatok kikerülnek 
a Kft. tevékenységéből. Kiemelt 
feladat továbbá a megmaradó 
közfeladatok ellátása mellett 
egyéb vállalkozói tevékenység 
folytatása, amellyel a Kft. bevéte-
le tovább növelhető. Ezt követően 
az Ebesi Községgondnokság Fe-
lügyelő Bizottságának elnöke, Jó-
zsa Emma tájékoztatta a testületet, 
hogy a bizottság a társaság 2012. 
évi mérlegbeszámolóját megtár-

gyalta és elfogadta. Kiemelte, a 
jövőben a legfontosabb feladat 
az, hogy a társaság minél inkább 
szélesítse tevékenységi körét, jó 
példája ennek a most már a lakos-
ság körében is több éve népsze-
rű parkosítás, illetve a fűnyírás. 
Ezen kívül továbbra is rendkívül 
fontos feladat a pénzügyi stabi-
litás megőrzése és a likviditás 
szinten tartása. A könyvvizsgá-
ló jelentése arról tájékoztatta a 
képviselő-testület tagjait, hogy a 
társaság egyszerűsített éves be-
számolója az általános számviteli 
elveknek megfelelően készült és a 
fennálló vagyoni, pénzügyi és jö-
vedelmi helyzetéről megbízható 
és valós képet ad.  A képviselők 
elismeréssel szóltak arról, hogy 
a kft. nyereséggel zárta a tavalyi 
évet. A képviselő-testület az Ebe-
si Községgondnokság 2012. évi 
mérlegbeszámolóját a pénzügyi 
bizottság támogató javaslatára 
egyhangúlag elfogadta.

Elfogadták az Ebes Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

2012. évi pénzügyi és szakmai 
beszámolóját  

A kft. tavalyi évi működését 
kiegyensúlyozott gazdálkodás, 

költségvetési és számviteli fegye-
lem, magas pályázati aktivitás, 
illetve eredményesség jellemezte. 
Kissné Vass Rozália ügyvezető 
arról tájékoztatta a képviselő-tes-
tületet, hogy évek óta a takarékos 
gazdálkodás jellemzi a társaság 
tevékenységét. A cél továbbra 
is az, hogy a lakosok a meg-
szokott és kedvelt, illetve az új 
programok mellett megfizethető, 
értéket teremtő, színvonalas sza-
badidős tevékenységek közül is 
válogathassanak. A kft. a koráb-
bi évekhez hasonlóan 2012-ben 
is számos pályázatot nyújtott be, 
illetve valósított meg. Pályázati 
forrás segítségével valósult meg 
a Községi könyvtár infrastruk-
túrájának fejlesztése, technikai, 
tárgyi berendezések beszerzése, 
továbbá lakossági számítástech-
nikai tanfolyam. A programok 
tekintetében a Kft. ügyvezetője 
arról számolt be, hogy a jeles ese-
ményekhez kapcsolódó program-
sorozatok, író-olvasó találkozók, 
múzeumpedagógiai foglalko-
zások, zenebölcsődei alkalmak, 
számítástechnikai tanfolyam, a 
Széchenyi nap, a falunapok, a Szi-
várvány gyermektábor, az állandó 

Mérlegbeszámolók napja
– tudósítás a képviselő-testület májusi üléséről –

(Folytatás a 2. oldalon.)

2013. május 29-én tartotta soron következő ülését Ebes Község Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete, amelyen döntöttek egyebek mellett a Községgondnokság és a Kulturális Közhasznú Non-
profit Kft.-k 2012. évi mérlegbeszámolóiról, valamint elfogadták a szociális rendelet módosítására 
tett javaslatokat.

 Ingyenes kiadvány
Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
XII. évf. 6. szám • 2013. június
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és időszaki kiállítások egyre nép-
szerűbbek. A mérlegbeszámolót a 
könyvvizsgáló elfogadásra java-
solta. A képviselők elismerésüket 
fejezték ki az elvégzett munkáért. 
A képviselő-testület az Ebes Kul-
turális Közhasznú Nonprofit Kft. 
2012. évi mérlegbeszámolóját a 
Pénzügyi Bizottság támogatása 
mellett ellenszavazat nélkül elfo-
gadta.

Tárgyalta a testület az 
önkormányzat települési 

rendezési tervének módosítását
Szabóné Karsai Mária pol-

gármester asszony arról számolt 
be a testületnek, hogy az elmúlt 
másfél évben több alkalommal is 
felmerült mind az önkormányzat, 
mind a lakosság részéről  a sza-
bályozási terv és a helyi építési 
szabályzat módosítása. A módo-
sítások közül kiemelt fontosságú 
a Hajdúszoboszló és Ebes kö-
zötti hivatásforgalmú kerékpárút 
nyomvonalának kialakítása. A 
rendezési terv módosítása hosz-
szabb időt vesz igénybe, amely-
nek első lépése a képviselő-tes-
tület elvi döntése a módosítás 
megindításáról. Az ehhez kapcso-
lódó munkák elvégzéséhez szük-
séges egy tervezéssel foglalkozó 
céget megbízni, valamint egy 
főépítészt foglalkoztatni. A kép-
viselő-testület egyhangúlag elfo-
gadta a helyi építési szabályzat 
módosításának tárgyához tartozó 
határozati javaslatot.

Módosította a testület a 
szociális ellátások szabályairól 

szóló rendeletet
Dr. Hajdu Miklós jegyző arról 

adott tájékoztatást, hogy a rende-
let módosítása több okból is szük-
ségessé vált. Egyrészt a jogalkal-
mazási tapasztalatok azt mutatják, 
indokolt a méltányossági köz-
gyógyellátás feltételeinek kiszé-
lesítése annak érdekében, hogy 
minél többen igénybe vehessék 
ezen ellátási formát a települé-
sen. Másrészt pedig a gyermeket 
vállalók számára – polgármesteri 
indítványra – egy új támogatási 
forma bevezetésével szeretné se-
gíteni az önkormányzat a szülő-
ket. A „Gyermekszületési támo-
gatás” elnevezésű támogatást az 
önkormányzat saját ellátásaként 
biztosítaná a szülőknek, amely-
nek összege gyermekenként 
20.000 forint lenne és a gyer-
mek három hónapos koráig igé-
nyelhetné az ebesi lakcímmel 

rendelkező szülő. Biró Sándorné 
az Egészségügyi és Szociális Bi-
zottság elnöke szerint az újon-
nan bevezetett támogatási forma 
segítséget jelentene a gyermeket 
vállaló szülők számára, így a bi-
zottság kiemelten támogatja azt. 
A képviselő-testület a Pénzügyi 
Bizottság támogatása mellett egy-
hangúlag elfogadta a szociális 
rendelet módosítására vonatkozó 
előterjesztést.

Egyéb testületi döntések
Heidumné Szarka Veronika 

védőnő, mint a Magyar Vöröske-
reszt helyi képviselője azzal a ké-
réssel fordult a testülethez, hogy 
a véradók elismerése céljából 
szervezett ünnepséget 56 ezer fo-
rinttal támogassa, mely összeggel 
a sokszoros véradókat és a műsort 
adó gyerekeket vendégelnék meg. 
A képviselő-testület egyhangúlag 
támogatta a kérelmet.

A Hajdúszoboszlói Mentőál-
lomás azzal a kéréssel kereste 
meg az önkormányzatot, hogy a 
mentőállomás részére beszerezni 
kívánt hordozható motoros szívó 
berendezés beszerzéséhez anyagi 
támogatást nyújtson. Ez a beren-
dezés segít a beteg légútjainak 
felszabadításában, a légúti idegen 
test eltávolításában. A berende-
zést a Hajdúszoboszlói Mentőál-
lomás illetékességi területén – így 
községünkben is – használnák a 
szakemberek. A Pénzügyi Bizott-
ság támogató javaslata mellett 
a képviselő-testület elszámolási 
kötelezettség mellett 50000 forint 
támogatást szavazott meg a be-
rendezés beszerzéséhez.

Szabóné Karsai Mária polgár-
mester asszony elmondta, hogy 
a polgármesteri hivatal északi 
oldalán álló kerítés meggyengült, 
annak rendbetétele szükségessé 
vált. Az előzetes vizsgálatok alap-
ján az iskola kerítésével azonos 
műszaki tartalommal megépíten-

dő 52 méter hosszú kerítés kivi-
telezése 1 millió forintba kerül. 
A képviselő-testület a Pénzügyi 
Bizottság támogató javaslatára 
egyhangúlag elfogadta a kerítés 
megépítéséhez szükséges összeg 
rendelkezésre bocsátását.  

Zárt ülés
Zárt ülésen döntött a képviselő-

testület az Ebesi Arany Oroszlán 
Zrt. 2012. évi mérlegbeszámoló-
járól, valamint a zrt.-nél lefoly-
tatott belső ellenőri vizsgálatról, 
majd megtárgyalták az első lakás-
hoz jutó kérelmeket. 

Tájékoztató a képviselő-testület 
rendkívüli ülésének döntéséről

Az Arany János Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény intézményvezetői állás-
helyére beadott pályázatok véle-
ményezése.  

A napirend keretében a testület 
meghallgatta az intézményve-
zetői állásra pályázó jelölteket, 
részletesen megvitatta a benyúj-
tott pályázati anyagokat és meg-
ismerte a szakmailag illetékes 
bizottság álláspontját. 

A lefolytatott eljárás eredmé-
nyeként mind a szakbizottság, 
mind a képviselő-testület azt a vé-
leményt fogalmazta meg, hogy az 
intézményvezetői állásra Szűcs 
Norbert pályázót tartja a legal-
kalmasabbnak az alábbi indokok 
alapján.

Szűcs Norbert egy világos és 
egyértelmű jövőképet vázolt fel 
az ebesi iskolával kapcsolatban, 
amelyben hangsúlyos elemként 
jelenik meg az évek óta csökkenő 
gyereklétszám emelése és a gye-
rekek tudásszintjének növelése. A 
pályázó kiemelt figyelmet kíván 
fordítani az országos kompeten-
cia mérések eredményeire, amely 
objektív visszajelzője a pedagó-
giai munka eredményességének. 

Az említett területeken számos új 
és nyitott szemléletű megoldási 
módot kíván a pályázó bevezetni 
és alkalmazni, annak érdekében, 
hogy az ebesi fiatalok kiváló ala-
pokat szerezzenek az általános 
iskolában. 

További erőssége a pályázat-
nak, hogy az iskolai nevelő-ok-
tató munkába be kívánja vonni a 
településen működő civil szerve-
zeteket, azokkal partneri viszonyt 
kialakítva. (Például a mindennapi 
testnevelés biztosítása körében 
sportegyesületi együttműködés-
sel.)

A képviselő-testület véleménye 
szerint a pályázót a szakmai és 
vezetői tapasztalata teljes mér-
tékben alkalmassá teszi egy in-
tézmény vezetésére, amelyről a 
település vezetése a jelölt szemé-
lyes meghallgatása alkalmával is 
meggyőződött. 

A pályázó az általa meghatá-
rozott jövőképet és célrendszert 
modern szervezési és vezetési 
módszerekkel kívánja megvaló-
sítani és elérni oly módon, hogy 
eközben kiemelten fontosnak 
tartja a pedagógusok közötti team 
munka erősítését és a kollégák 
rendszeres továbbképzését. 

További pozitívumként érté-
kelte a képviselő-testület, hogy 
Szűcs Norbert rendelkezik pályá-
zatírói és projektmenedzseri gya-
korlattal, amely ismereteit szintén 
ki akarja aknázni az igazgatói 
munkájának ellátása során (pl.: 
pályázat informatikai eszközök 
fejlesztésére).

A pályázó már korábban ta-
nított négy évig az ebesi intéz-
ményben, valamint családja és 
felesége révén szorosan kötődik 
a településhez, amely nagy segít-
séget nyújthat ahhoz, hogy a he-
lyi közösséggel, szülőkkel és ci-
vil szervezetekkel szoros tartalmi 
együttműködést alakíthasson ki.

dr. Borku Csilla

(Folytatás az 1. oldalról.)

Hála és köszönet a pedagógusoknak
Június első hétvégéje pedagógusnap. Ez alkalomból Szabóné Karsai Mária, Ebes község 

polgármestere június első napjaiban köszöntötte az Arany János Magyar-Angol Kéttannyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Benedek Elek Óvoda pedagógusait és 
valamennyi dolgozóját, valamint a már nyugdíjas éveiket töltő ebesi pedagógusokat.

Köszöntőjében ismertette milyen nehéz, de tiszteletre méltó, nemes feladatot vállaltak, amikor ezt a 
hivatást választották. A pedagógus utat mutat gyermekeinknek, formálja értelmi és érzelmi képességeit, 
segíti személyiségük fejlődésében, tehetségük kibontakozásában. Azonban a sok öröm mellett számos 
gonddal is meg kell küzdeniük. Az oktatás-nevelés közös érdek, ahol a társadalom, a család és a 
pedagógus csak együtt tudja betölteni feladatát, csak csapatként lehet biztos jövőjének záloga. 

Polgármester asszony az önkormányzat és Ebes összes szülőjének nevében tiszteletét és köszönetét 
fejezte ki példamutató és áldozatos munkájukért, a továbbiakban sok sikert, kitartást és jó egészséget 
kívánt.
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Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra nyújt ható:
–  háziasított szarvasmarhaféle;
–  nőivarú;
–  a támogatási kérelem postára adásának napján kora legalább 8 hó-

nap;
–  húshasznú vagy kettős hasznosítású típusba tartozik (mely leg-

később a támogatási kérelem benyújtásáig – benyújtásra kerül az 
ENAR nyilvántartásba)

–  olyan állományhoz tartozik, amelyben jellemzően hústermelés cél-
jából nevelnek borjakat

–  a kötelező birtokon tartás alatt a termelő tenyészetében van;
–  tenyészete igazoltan gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes. A 

mentességnek már a kérelem benyújtásakor fenn kell állnia az ál-
lományban.

További fontos feltételek:
–  a kérelmen legalább 3 támogatható állatot kell bejelenteni,
–  a kérelmezett állatokat a támogatási kérelem postára adását követő 

naptól kezdődően 6 hónapig folyamatosan a tenyészetben kell tar-
tani (birtokon tartás)

–  a kérelmezett állattól a birtokon tartási idő alatt született borjakat 
közvetlenül a születést követően legalább egy hónapon keresztül 
az anyjukkal azonos tenyészetben kell tartani,

–  a kérelmezett állatok legalább 30%-ának van ellése a 2013. január 
1-től 2013. december 31-ig tartó időszak során,

–  a támogatás alapjául szolgáló állatlétszámban a birtokon tartás tel-
jes ideje alatt az üszők aránya legfeljebb 40% lehet.

A támogatási kérelmet az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez 
kell benyújtani postai úton 2013. június 1. és 2013. július 31. között.
A 2013. július 31. után benyújtott kérelmek esetén az anyatehéntartás 
támogatásának összege késedelmes munkanaponként 1%-kal csökken-

tésre kerül. 25 naptári napon túli késedelmes benyújtás esetén a kére-
lem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
A támogatási kérelem nyomtatványa 2 dokumentumból áll:
K13600/K13601 Főlap
–  K13600 Támogatási kérelem a legfeljebb 120 ezer kg tejkvótával 

rendelkező termelők részére – Főlap
vagy
–  K13601 Támogatási kérelem a 120 ezer kg tejkvótánál többel rendel-

kező termelők részére – Főlap
K 13602 Betétlap
A K13602 Betétlapból annyit kell beküldeni, amennyi szükséges az 
összes kérelmezett állat feltüntetéséhez. A K13602 Betétlapokat el kell 
látni sorszámmal.
Támogatási kérelemnek kizárólag a K13600/K13601 Főlap és a 
K13602 Betétlap(ok) együttes beadása minősül (amennyiben a fő-
lap, illetve megfelelő számú betétlap nem kerül együttesen benyújtásra, 
hiánypótlásnak nincs helye)
További részleteket, feltételeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal 88/2013. (V. 30.) számú Közleménye tartalmazza.

Tisztelettel: Kelemen János kamarai tanácsadó

Tisztelt Gazdálkodók!
Ebben az évben is igényelhető az anyatehéntartás támogatás

1. Hétfő dr. Csontos Gyula 

2. Kedd dr. Csontos Gyula 

3. Szerda dr. Csontos Gyula 

4. Csütörtök dr. Csontos Gyula 

5. Péntek dr. Socol Ilona 

6. Szombat dr. Socol Ilona 

7. Vasárnap dr. Socol Ilona

8. Hétfő dr. Szerze Péter 

9. Kedd dr. Szerze Péter 

10. Szerda dr. Szerze Péter 

11. Csütörtök dr. Szerze Péter 

12. Péntek dr. Szerze Péter 

13. Szombat dr. Szerze Péter 

14. Vasárnap dr. Szerze Péter 

15. Hétfő dr. Socol Ilona 

16. Kedd dr. Socol Ilona 

17. Szerda dr. Socol Ilona 

18. Csütörtök dr. Csontos Gyula 

19. Péntek dr. Socol Ilona

20. Szombat dr. Csontos Gyula 

21. Vasárnap dr. Csontos Gyula

22. Hétfő dr. Szerze Róbert

23. Kedd dr. Békési Zoltán

24. Szerda dr. Békési Zoltán

25. Csütörtök dr. Békési Zoltán 

26. Péntek dr. Békési Zoltán

27. Szombat dr. Szerze Róbert

28. Vasárnap dr. Békési Zoltán

29. Hétfő dr. Szerze Róbert

30. Kedd dr. Békési Zoltán

31. Szerda dr. Szerze Róbert

Elérhetőségi mobiltelefon: 
06 30 698 0043

Dr. Varga Tamás 
igazgató főorvos

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2013. július hónap

Felhívás
Az amerikai fehér szövőlepke károkozásának megakadályozása 
érdekében július első napjaiban az esti órákban permetezésre 
kerül sor a településen. A megelőzésre használt permet az em-
berekre, állatokra és a környezetre teljesen ártalmatlan. Kérjük 
a tisztelt lakosság türelmét a permetezési munkálatok elvégzé-
sének ideje alatt.

Dr. Hajdu Miklós jegyző

TÁJÉKOZTATÁS
(Lakossági fórumról)

A „4. sz. főút 209+4200-216+455 kmsz. Hajdúszo-
boszló elkerülő – Debrecen elkerülő (M35 Autópá-
lya déli csomópont) közötti szakaszának 11,5 ton-
nás tengelyterhelésre történő burkolatmegerősítés 
és kiegészítő tervezési feladatok elvégzése” tár-
gyú kivitelezési munkáról a STRABAG Általános 
Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. 
Infopark D épület) és a COLAS Út Zrt. (1033 Bu-
dapest, Kórház u. 6-12. 1. e m . )  mint Közös Aján-
lattevők 2013. július 05-én 12:00 órai kezdettel 
Ebes, Művelődési Házában (4211 Ebes, Kossuth 
u. 32-34.) lakossági fórum keretében kívánja tájé-
koztatni a lakosságot.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Kerek Attila
STRABAG Általános Építő Kft. COLAS Út Zrt.

Közös Ajánlattevők
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Sok kis óvodás örömére újra 
eljött az a nap, amikor több napot 
tölthetnek Pusztafalun az Öreg 
Bence Ifjúsági táborban. Az eddigi 
élmények alapján nagy-nagy izga-
lommal indultunk útnak 41 fővel 
június 6-án kora reggel.

Útközben gyárlátogatáson vet-
tünk részt Sárospatakon a Kerá-
miagyárban. Megismertük azt a 
folyamatot, ahogyan az agyagból 
különféle szebbnél szebb „Pataki 
tál” készül. Majd a Sárospataki 
vár játszóterén játszottunk egy jót 
és elfogyasztottuk az otthonról 
hozott ebédünket. Desszertün-
ket a csoportunkat meglátoga-
tó Bodrog közi nagymama friss 
meggyből készített meggyes 
pitéje szolgálta, aki hasznos is-
mereteket nyújtott nekünk a vár 
történetéről.

Kora délután végre megérkez-
tünk a páratlan szépségű Zempléni 
falucska „Erdei ovijába”. Többe-
ket közülünk visszatérőként üdvö-
zöltek, így mi otthonosan foglaltuk 
el helyünket. Segítettük új táborla-
kóink a környék megismerésében, 

majd megfestettük a táborzászlón-
kat. Este a tábortűz köré telepedve 
énekeltünk, táncolunk.

Másnap kipihenten vágtunk 
neki az Izra-tó felfedezésének. A 
szlovák határig Öreg Bence sze-
kere vitt bennünket, majd neki-
vágtunk a közel 5 km-es gyalog-
túrának. Az elénk táruló látvány, 
a tó szépsége minden fáradtságot 
elfeledtetett velünk.

Délután a Füzérradványi Ká-
rolyi Kastélyt látogattuk meg, 
gyönyörködtünk az óriás platán-
ban. Majd Kőkapura utaztunk az 
erdei kisvonattal. Természetesen 
itt minden óvodásunk gondosko-
dott költőpénzének elköltéséről a 
„csudaíz” mézeskalácsosnál és a 
kristály boltban.

Szombaton hódítottuk meg a 
Füzéri várat. A várhoz való fel-
kapaszkodásnak mindenki bátran 
eleget tett. Fent a kilátás csodála-
tos, a levegő kristálytiszta, a han-
gulat felhőtlen…. vajon mi kell 
még a boldogsághoz?

Délután a táborba érve a gye-
rekek lefestették a Füzéri várat, 

majd kiállítást rendeztünk. Szabad 
program keretében trambulinon 
ugrálhattak, mászófalon mászhat-
tak, biciklizhettek, kosarazhattak, 
felfedezhették a patakot.

Vasárnap a reggeli tornát kö-
vetően levontuk táborzászlónkat, 
megjutalmaztuk óvodásainkat hő-
sies helytállásukért a vidám napok 
emlékére, majd búcsút intettünk 
Imre bácsinak és munkatársainak: 
„jövőre újra itt!”

Hazafelé próbára tettük bátor-
ságunkat a sátoraljai bob és libegő 
pályán, majd hangulati lezárásként 
megálltunk a Bodrog partján.

Kora este érkeztünk haza, ahol 

a gyermekek kifogyhatatlanul me-
sélték élményeiket szüleiknek.

A Benedek Elek Óvoda ez év 
januárjában pályázatot nyújtott be 
az EMMI-hez tehetséggondozó 
foglalkozások szervezésére. A pá-
lyázat kedvező elbírálásban része-
sült – 600.000 Ft-ot nyertünk. A 
projekt március végén indult zenei 
és kreatív tehetségműhellyel és az 
erdei ovival ért véget. A pályázat 
az eszközök beszerzése mellett tá-
mogatta az erdei oviban résztvevő 
óvodás és óvodapedagógus rész-
vételének egy jelentős részét is.

Czeglédiné Herczeg Ildikó
 óvodavezető

Erdei Ovi

A 2012/2013. tanévben
az Arany János Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény ballagásán és tanévzáró ünnepségén jutalomban részesültek
Kitűnők Jelesek (4,71) Közösségi munka, művészeti tevékenység

1.a

Balogh Dorottya, Bárczi Elonita, Bodrogközi Janka, 
Erdei József Rómeó, Galgóczi Zsuzsanna, Pálóczi 
Imre, Pásti Jázmin, Pető Boglárka, Szentmiklósi Dorka

Erdős Richárd József, Ötvös Barbara, 
Szathmári Alexandra Erzsébet

Pető Boglárka képzőművészet tanszak

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Balogh-Barna Boglárka, Petőné Kis Judit, Ötvös Józsefné szülőknek.

1.b

Enyedi Sára, Fodor Levente, Horváth Márk , Kovács 
Alexa, Nagy Márton, Palcsu Nándor, Pintyák Róbert 

Karsai Erika, Kovács Sándor, Szűcs Réka 
Zsuzsanna, Török Levente

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Fodorné Szathmári Mónika, Karsai Józsefné, Kis Csaba, Kovács Attila és Lénárt Antónia, Kovács Sándorné 
Kuczora Andrea, Olejár-Hovanyec Imréné szülőknek.

2.a

Czeglédi Péter, Csiha Rebeka, Gyügyei 
Viktória , Molnár Lili, Piskó Gergő, Salánki 
Zsolt, Tóth Eszter

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Becskereki Zsoltné, Gajdos Imréné, Gyügyeiné Nagy Krisztina, Molnár László szülőknek.

2.b

Fodor Tamás, Kása Levente Sándor, Nagy Kristóf, 
Sípos Katalin, Szabó Laura Dorina, Szűcs Krisztina

Fábián Boglárka, Görög Gábor , Mészáros 
Nóra, Sós Anna, Szabó Dávid, Szabó Milán 

Fodor Tamás, Pócsi Zoé, Sós Anna zongora 
tanszak

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Cserepes Ágnes, Fábián Éva, Morvainé Szőllősi Szilvia, Sándorné Kerekes Szilvia, Szabó Péterné szülőknek.
A Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia 2012/2013. évi levelező tanulmányi versenyének országos döntőjében

• Pálóczi Imre 1.a osztályos tanuló anyanyelv tantárgyból 8. helyezett lett,
• Palcsu Nándor 1.b osztályos tanuló angol nyelv tantárgyból 9. helyezett lett,
• Galgóczi Zsuzsanna 1.a osztályos tanuló anyanyelv tantárgyból 11. helyezett lett.

Kitűnők Jelesek (4,71) Közösségi munka, művészeti tevékenység

3.a

Árva Martina, Lajtai Levente, Pintyák Vivien Karsai Bence, Janik Viktória, Kun 
Alexander, Páll Balázs, Truczkai Sára

Veres Imre furulya tanszak, Kiss Csenge 
színjáték tanszak, Pintyák Vivien furulya 
tanszak, Karsai Bence ütő tanszak

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Ignáczné Szoboszlai Szilvia, Kissné Veres Beáta, Truczkainé Kovács Edit szülőknek.

3.b
Lajtai Tímea, Lente Márk, Simon Máté Anga Zsanett, Bana Nóra, Nagy Gergő

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Dudik Ágnes, Hegedűs Tünde szülőknek.

4.a
Györfi Bianka, Kiss Zoltán, Mészáros István, Veress Júlia Dér Zsombor

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Bordás Csabáné, Nagy Adrienn, Nagy Józsefné, Nagy Marianna, Nikolics Andrea, Szatmáriné Nagy Anita, 
Vattai Györgyné szülőknek.
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4.b

Csorvási Réka, Kovács Aurél Márk, Nagy Vivien Lili, 
Palcsu Zalán, Szoboszlai Botond, Szombati Vivien

Csízi Ildikó, Fodor Norbert, Nyüvedi 
Nóra, Szabó Orsolya

Csorvási Réka kerámia tanszak

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Csízi Sándorné, Csorvási Sándorné, Nagyné Kovács Mária, Pásku Gyöngyi, Szabó Ferenc és Szabó 
Ferencné, Szoboszlainé Pellei Szilvia szülőknek.

A Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia 2012/2013. évi levelező tanulmányi versenyének országos döntőjében
• Palcsu Zalán 4.b osztályos tanuló angol nyelvből 6. helyezett lett.

A Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulójában iskolánk legeredményesebb tanulója
• Szoboszlai Botond 4.b osztályos tanuló lett.
• Felkészítő tanára: Zelízi Mária tanárnő.

Kitűnők Jelesek (4,71) Közösségi munka, művészeti tevékenység

5.a
Fecskán Janka, Kaszás Brigitta, Gali Petra, 
Szathmári Dorina

Csízi Hajnalka, Kovács Viktória, 
Misák Veronika, Sós Barnabás

Abai Evelin (közösségi munka)
Szathmári Dorina, Morvai Milán színjáték tanszak

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Adorján Csongorné, Beke Lívia, Csízi Zoltánné, Bíró Judit szülőknek.

5.b
Fazekas Bence Tamás

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Kovácsné Erdős Andrea, Molnárné Czifra Katalin szülőknek.

6.a
Bárczi Martina, Lakatos-Tálas Ákos, Megyaszai 
Lili, Pálffy Mária, Pásti Lajos Dávid

Farkas Hanna, Janik Barnabás, Molnár 
Péter, Piskó Jenő, Rácz Dorina Petra

Harsányi Dóra (közösségi munka)

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Farkas Zoltánné, Ráczné Dajka Edit, Szántóné Hancsárik Judit szülőknek.

6.b
Vágner Zsuzsa Szűcs Gabriella Judit (közösségi munka)

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Vágner Zoltánné, Tokai-Kiss Lászlóné, Szondi Éva szülőknek.

7.a
Kiss Bence, Lakatos-Tálas Péter, 
Nagy József

Kovács Zsófia (közösségi munka)
Szabó Brigitta (közösségi munka)

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Gombos Lászlóné, Kovácsné Jóni Andrea szülőknek.

7.b
Marsai Enikő   (közösségi munka)

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Egri Csabáné szülőnek.

8.a

Mérai Bernadett Éva Kanyó Kata, Szőke Dávid Kanyó Kata, Kovács Boglárka, Szőke Dávid 
(közösségi munka), Kovács Boglárka, grafika tanszak

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Gavallér Erzsébet, Kanyóné dr. Borku Csilla, Mozsár Ferenc, Szőke Imre, Szőkéné Kozák Krisztina 
szülőknek.

8.b

Nyolc éven át kitűnő tanuló: Kozma Benedek

Végh Ákos Kozma Benedek, Végh Ákos (közösségi munka)

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Czeglédi Józsefné, Fodor Attiláné, Kozma György, Kujbus Éva, Lánczki Ágnes, Magyarné Rimóczi 
Mónika, Mihók Józsefné, Pipó Andrea szülőknek.

A Hajdúszoboszlón rendezett Informatika Alkalmazói  Tanulmányi Verseny Kisiskolásoknak elnevezésű megmérettetésen Pásti Lajos 6.a osztályos tanuló 2. 
helyezett lett. Az Ebesi Polgárőr Egyesület jutalmában részesültek: Andirkó József, Mihók Bence, Bana Norbert, Tőzsér Károly, Barta Márk, Czeglédi József 8.b 
osztályos tanulók. Köszönjük az Ebesi Gyermekekért Alapítvány támogatását, amellyel a jutalomkönyvek megvásárlásához hozzájárult.

Érckövi Katalin intézményvezető

Ebes Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete pályázatot hirdet az 
Ebesi Községgondnokság Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 
Társaság) ügyvezetői munkakörének 
betöltésére.

A Társaság Ebes Községi Önkor-
mányzat (a továbbiakban: Önkor-
mányzat) egyszemélyes tulajdonában 
lévő gazdasági társaság.
A Társaság főbb tevékenységi körei, 
feladatai: 

•  településüzemeltetési közfelada-
tok (különösen: parkgondozás, 
fásítás) ellátása; köztemető üze-
meltetés; 

•  közhasznú foglalkoztatás, közcélú 
foglalkoztatás; 

•  közmű üzemeltetés, 
•  a Társaság tulajdonában álló in-

gatlanok hasznosítása.  
Az ügyvezető igazgató jogállása, fel-
adata:

•  Az ügyvezető a feladatokat meg-
bízási jogviszony vagy munkavi-
szony keretében látja el. 

•  A Társaságot egyszemélyi felelős 
vezetőként irányítja a foglalkozta-
tására irányuló szerződésben, az 
Alapító Okiratban, és az alapítói 
határozatokban rögzítettek sze-
rint.

•  Napi operatív munkaszervezési és 
vezetői feladatok ellátása.

A jogviszony időtartama: 
Határozott idejű, a megválasztástól 
számított 1 év időtartamú (munkavi-
szony esetén 3 hónap próbaidő kikö-
tésével).
Foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idő.
A munkavégzés helye: a Társaság szék-
helye. (4211 Ebes, Rákóczi u. 12.)
A munkába lépés napja: a tisztség 
legkorábban 2013. augusztus 1-jétől 
tölthető be.
Bérezés: a megbízási díj, illetve a 
munkabér megállapítása a felek közöt-
ti megállapodás alapján történik.
Pályázati feltételek:

•  cselekvőképesség,
•  büntetlen előélet,
•  felsőfokú gazdasági, agrár, műsza-

ki, környezetvédelmi, kertészmér-
nöki végzettség vagylagosan,

•  felhasználói szintű számítógépes 
ismeretek.

Előnyt jelent:
•  Szakirányú (önkormányzati tele-

pülésüzemeltetési) munkakörben 
szerzett szakmai tapasztalat.

•  Önkormányzati településüzemel-
tetés területén működő társaság 
ügyvezetői tisztségében szerzett 
szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:

•  szakmai önéletrajz,
•  megbízási díjjal, illetve munka-

bérrel és egyéb juttatásokkal kap-
csolatos elképzelések,

•  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány,

•  a képesítést igazoló okirat(ok) 
egyszerű másolata,

•  a Gt. 23. §-a alapján az összefér-
hetetlenséggel kapcsolatos nyilat-
kozatok,

•  pályázó írásbeli nyilatkozata arról, 
hogy kéri-e a pályázatának zárt 
képviselő-testületi ülésen történő 
tárgyalását,

•  a pályázó írásbeli nyilatkozata, 
hogy a pályázati anyagában fog-

lalt személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggő kezelé-
séhez hozzájárul.

A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt nyújt: Szabóné 
Karsai Mária polgármester; e-mail: 
ebesoffice@t-online.hu, telefon: 06-
52-565-048

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2013. július 12.

A pályázatok benyújtásának mód-
ja: a pályázatot Ebes Községi Önkor-
mányzat Polgármesterének címezve, 
kizárólag postai úton (4211 Ebes, Szé-
chenyi tér 1. szám) lehet benyújtani.

A borítékra kérjük ráírni: „Ebesi 
Községgondnokság Kft. ügyvezetői 
pályázata”.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a döntést Ebes Községi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete, mint 
alapító a pályázat benyújtási határ-
idejének lejártát követő ülésén hozza 
meg. A döntésről a pályázók írásbeli 
értesítést kapnak.

A pályázati kiírás közzétételének 
helye: az Önkormányzat honlapja 
(www.ebes.hu), továbbá hivatalos új-
ságja az Ebesi Hírlap, valamint egy 
Hajdú-Bihar Megyei médium.” 

„Pályázati kiírás
az Ebesi Községgondnokság Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetői munkakörének betöltésére
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Egyszínes oldal Egyszínes oldal

8. a. Osztályfőnök: Kása Sándor
Al Adimi Iyad, Csendes Dávid, Hadházi Gergő, Harangi Beáta, Harsányi Károly Richárd, Horváth Réka, Kálmán Zsolt, Kanyó Kata, 
Kerekes Edina, Kiss Patrik, Kovács Boglárka, Mérai Bernadett Éva, Mozsár Dávid, Németh Evelin, Szabó Alexandra, Szőke Dávid

8. b. Osztályfőnök: Trefán Gabriella
Andirkó József, Bana Norbert, Barta Márk, Czeglédi József, Czeglédi Zsófia, Eszenyi Enikő, Fodor Dominika Éva, Kiss Orsolya, 

Kovács Eszter, Kovács Maximilián, Kozma Benedek, Laczkó Alexandra, Magyar Gábor, Mihók Bence, Német István Richárd, Ravai László, 
Szabó Adrienn, Szőlősi Erika, Tőzsér Károly, Végh Ákos Zoltán, Vígh Nóra, Zelenák Kitti

Búcsúzunk… 2005–2013.
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Június 7-én a többszörös ebesi 
véradókat köszöntötték települé-
sünkön. Önzetlen segítőkészségük 
elismeréseként a Vöröskereszt ok-
levelét és ajándékát vehették át:

Tízszeres véradóként: Bernáth 
Sándor, Rezes Henriett, Fábián 
Imréné, Szabó István. 

Húszszoros véradóként: Farkas 
János Zoltán.

Huszonötszörös véradóként: 
Kósa Sándor, Szoboszlai Imre 
Csaba, Szatmáriné Nagy Anita.

Harmincszoros véradóként: 
Koz ma Sándor, Venter Lászlóné, 

Hermann Ferenc.
Negyvenszeres véradóként: Ba-

logh László.
Hatvanszoros véradóként: Ba-

go si Bálintné.
Hetvenszeres véradóként: Kiss 

Gyuláné.
A mazsorett és az óvodás tánc-

csoportok kedves kis műsora után 
az önkormányzat vacsorára invi-
tálta a sokszoros véradókat.

Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni mindannyiuknak, hogy se-
gítenek a bajba jutottaknak. 

dr. Borku Csilla

Véradókat köszöntöttek

Ég a gyertya, ég...

Vidám, zenés születésnapi  foglalkozáson vehettek rész azok az anyu-
kák babáikkal, akik ellátogattak a Művelődési Házba 2013. június 
3-án, ugyanis négy éve már, hogy Ebesen is működik a Hangbújócska 
Zenebölcsi. Az ünnepi óra alkalmával a kedvenc dalokon túl egy meg-
lepetésvendéggel is kedveskedtünk a résztvevőknek: a fuvola külön-
leges hangjával ismerkedhettek meg a csodálkozó szemű apróságok.
A nyári szünetben is szeretettel várjuk az érdeklődőket minden hétfőn 
9 órától.

Nagyné Lövei Lilla zenetanár 
és Kissné Vass Rozália művelődési ház vezető

Szépkorú 
köszöntése
Ökrös Béláné (Deme-
ter Margit) 2013. má-
jus 2-án töltötte be 90. 
életévét. E jeles napon 
Szabóné Karsai Mária, 
településünk polgár-
mestere köszöntötte Őt. 
Ezúton is kívánunk to-
vábbi békés, szép éve-
ket! 

Diák önkormányzati nap az iskolában

Június 14-én felfordult az iskola élete egy napra. A diák önkormányzati 
nap keretében színes, érdekes, szórakoztató programok várták a gye-
rekeket. A nyolcadikosok utolsó iskolai napjukon bolond ballagással 
köszöntek el az általános iskolai évektől.
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Az év vége közeledtével az 
Ebesi Gyermekekért Alapít-
vány kuratóriumi tagjaira és 
az oszályfőnökökre igen nehéz 
feladat hárult. A különösen sok 
kiemelkedően jól teljesítő diák 
közül kellett kiválasztani azokat, 
akiket egy kis „időutazásra” hív-
tunk. 

Korán indultunk, hogy minél 
több mindent meg tudjunk nézni. 
Múltbéli utazásunk első állomá-
saként a világörökség részének 
választott Hollókő települést néz-
tük meg, ahol egy kis hegymászás 
után a várat is bevettük. 

De idén az igazi célunk az 
Ipolytarnóci Ősmaradványok 
megtekintése volt. A különleges 
természetvédelmi terület nagyon 
sok meglepetést és érdekességet 
tartogatott. Láthattunk itt cápa-
fogakkal hintett tengerparti fö-
venyt, szub tró pu si erdő hatalmas, 
megkövesedett fákat, egzotikus 
növénylenyomatokat, ősvilági 
szörnyek lábnyomait, a vulkáni 
tufa áradatában összesült marad-
ványokat. Mindezeket eredeti 
helyzetükben, egy geológiai tan-
ösvény mentén ismerhettük meg. 

A kellemes időjárásban a séta sem 
volt megterhelő a gyerekeknek. 
Geológiai túránkat egy 3 D-s film 
megnézésével zártuk. 

De a nap fénypontja csak ez-
után jött. A fogadóépületben igazi 
ősidőben érezhettük magunkat. 
4 D-s moziba ültünk be, ami egy 
életre szóló élmény marad min-

denkinek. A 4 D azt jelentette, 
hogy a 3 D-s látványhoz hozzátar-
tozott az alattunk lévő szék olyan 
jellegű mozgása, mintha a helyszí-
nen lebegtünk volna.

Csillogó szemekkel, óriási 
örömmel mentünk át a lombko-
rona sétányhoz. Itt a bátrabbak 
– szinte mindenki – sétálhatott a 
lombkorona között egy függőhí-
don. Közben különleges szabadté-
ri játékokat próbálhattunk ki. 

A hazafelé úton sem unatkoz-
tunk. A gyerekek megmutatták az 
ének órán tanultakat, egy jó kis 
„koncerttel” zártuk a napunkat. 

Csodálatos élményekkel értünk 
haza, melyeket reméljük, hogy 
a történelem és a földrajz órán is 
tudnak majd hasznosítani.

Ebesi Gyermekekért  
Alapítvány 

Fagyi gyermeknapra
Ez már a második olyan gyermeknap volt – amikor a sok óvodai prog-
ramon túl – Tóviziné Ica néni meghívta az óvodásokat fagyizni. Ebben 
az évben vers is járt a fagyi mellé. Amíg a gyerekek kedvenc ízüket 
nyalogatták, addig Ica néni egy réges-régi könyvből olvasott nekik, 
amit örömmel hallgattak. Köszönjük ezt az önzetlen felajánlást.

Nagy Imréné óvodavezető helyettes

Látogatás Ipolytarnócra

Ötven gyermek búcsúzott az óvodától, hogy szeptembertől az írás, 
olvasás, számolás világában új ismereteket szerezzenek. Kívánunk 
nekik sikeres, tartalmas iskolás éveket!

Búcsú az óvodától

Testvérvárosi hírek
Poličkai látogatás

2013. április 19. és 22. között községünk csehországi testvérvárosa, 
Polička vezetőségének meghívására hivatalos látogatásnak tett eleget 
Szabóné Karsai Mária polgármester, Biró Sándorné és Mezei László 
bizottsági elnök, Dr. Hajdu Miklós jegyző és Nagy Józsefné szervező-
tolmács. 

A testvérvárosi kapcsolatok továbbfejlesztésének megvitatásán túl a 
hivatalos program részeként községünk delegációja megtekintette a 
szvojanovi várat, és részt vett a vár felújítására irányuló Európai Uni-
ós pályázat projektzáró rendezvényén, amelynek keretében a felújított 
történelmi emléket ünnepélyes keretek között megnyitották a nagykö-
zönség számára. 

Egy hét Poličkán
Negyven gyermek és négy pedagógus Júlia néni fáradhatatlan szerve-
zőmunkájának köszönhetően egy csodálatos hetet tölthetett el Csehor-
szágban testvértelepülésünk, Polička vendégszeretetét élvezve június 
16–22. között. A kirándulások, túrák mellett természetesen maradt idő 

a cseh–magyar barátság ápolására is. A gyerekek ámulattal figyelték a 
cseh tanítási órákat, majd összemérték ügyességüket a kosárlabda-, a 
foci-, valamint a floorball pályán. Ahogyan a gyerekek fogalmaztak: 
„Sajnos nagyon hamar eltelt ez a hét! Az éjszakai nevetések, a külön-
böző programok és a fiúknak a cseh lányok felejthetetlenek! Gyönyörű 
helyeket láttunk, csodálatos volt minden.”

Összeállította: dr. Borku Csilla

Fotó: Kozma Benedek
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Kék hírek

A megyei polgárőr napon jártunk

Idén június 8-án Tiszacsegén rendezték meg a megyei polgárőr na-
pot, amelyen az egyesületünk tagjai is képviseltették magukat. A jó 
hangulatú rendezvény főzőversenyének leves kategóriájában sikerült 
a képzeletbeli dobogó harmadik fokára felállnunk „csülkös bableves 
ebesi polgárőr módra” ételünkkel.

Ebesi Polgárőr Egyesület

Ebesen 2013. május 20. és 2013. június 18. közötti időszakban 4 
bűncselekmény, 1 zaklatás, 1 garázdaság, 1 rágalmazás és 1 lopás tör-
tént. 

Egy hajdúszoboszlói lakos tett feljelentést egy ebesi lakossal szem-
ben, aki 2013. 05. 20-án 17:00 óra körüli időben a lakásán azzal gya-
núsította, illetve rágalmazta meg, hogy a korábbi munkahelyére betört 
és onnan különböző értékeket tulajdonított el. Az ügyben rágalmazás 
elkövetése miatt büntetőeljárás indult.

2013. 06. 02-án 17:15 óra körüli időben egy helyi lakos a Petőfi 
utca egyik lakása előtt – korábbi rossz viszony miatt – szidalmazott 
egy hajdúszoboszlói lakost és kezében egy késsel őt megfenyegette. Az 
ügyben zaklatás elkövetése miatt büntetőeljárás indult.

2013. 06. 11-én 07:45 és 10:40 óra közötti időben egy ismeretlen 
személy a Fő utca 83. szám alatti kerékpártárolóból eltulajdonított 
egy lezárt kerékpárt. A kerékpár egy 26-os kék színű férfi vázas moun-
tain bike kerékpár, melynek első villájára fekete színű fémkosár volt 
szerelve. Szántó Erik r. zászlós körzeti megbízott szolgálaton kívül 
felfigyelt egy kerékpárt toló személyre a 4-es számú főúton a Nádas 
Csárdánál, akit visszatartott. Az ebesi elkövető elfogásra, majd tőle az 
eltulajdonított kerékpár lefoglalásra került, és vele szemben lopás elkö-
vetése miatt büntetőeljárás indult.

2013. 06. 12-én 11:05 óra körüli időben két ebesi lakos – a sértett 
feljelentése alapján – a Gázláng utcán megfenyegetett, majd megker-
getett egy szintén ebesi lakost. Az ügyben garázdaság elkövetése miatt 
büntetőeljárás indult.

Kérem a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját, s 
amennyiben a fenti eseményekkel kapcsolatban bármilyen infor-
mációval rendelkeznek, esetleg a bűncselekmény időpontjában a 
helyszínen, illetve annak közelében jártak, esetleg látták az elköve-
tőket vagy részükre megvételre kínálták az eltulajdonított tárgya-
kat, 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, 
Széche nyi tér 1. szám alatt tartanak.

Dr. Gali Sándor r. alezredes, kapitányságvezető

A kerékpár napjainkban az egyik 
legnépszerűbb közlekedési eszköz, 
szinte minden korosztály használja 
a gyermekektől az idősekig. A nép-
szerűségén túl olcsó, egészséges 
és környezetkímélő. Ugyanakkor 
a gyalogos közlekedés mellett az 
egyetlen olyan közlekedési mód, 
melyhez a jogszabály nem ír elő 
hatósági engedélyt, tehát akár mi-
nimális KRESZ ismerettel is fel le-
het a kerékpárra ülni, s általában ez 
okozza a legtöbb problémát. 2012. 
évben a Hajdúszoboszlói Járás tele-
pülésein 83 személyi sérüléssel járó 
közlekedési baleset következett be, 
melyből 16 balesetet kerékpárosok 
okoztak, vagyis minden 5. balesetet. 
A balesetek okai között kimutatható 
volt a közlekedési szabályok nem 
ismerete, valamint annak figyelmen 
kívül hagyása és az ittasság is. Ha-
zánkban minden polgárnak joga van 
közlekedni, a közlekedésben részt 
venni, s gyakran a köztudat eddig 
terjed. A jogosultság gyakorlásához 
ugyanakkor a jogalkotó kötelezett-
ségeket ír elő, s általában ezzel már 
sokan nincsenek tisztában. Vagyis 
csak akkor élhetnek a közlekedés-
ben való részvételi jogosultságuk-
kal, ha az ehhez előírt jogszabályi 
követelményeknek eleget tettek. 
Ehhez szeretnék segítséget nyújtani 

a legalapvetőbb közlekedési ismere-
tek közreadásával. 

A közúti közlekedés biztonsága 
és zavartalansága fontos társadalmi 
érdek. A biztonságos és zavartalan 
közlekedés alapvető feltétele, hogy 
a közlekedési szabályokat mindenki 
ismerje, megtartsa és számíthasson 
arra, hogy azokat mások is meg-
tartják – ez a bizalmi elv. Emellett 
szükséges az is, hogy a közlekedés 
résztvevői előzékenyek és türelme-
sek legyenek egymással szemben.

Az előzőek alapján a közlekedés-
ben való részvételnek vannak tárgyi 
és személyi feltételei, valamint sza-
bályai. A tárgyi feltételek a kerék-
párra, mint közlekedési eszközre 
vonatkozó műszaki előírások, míg a 
személyi feltételek a jármű hajtójá-
val szemben támasztott követelmé-
nyek.

Következő számunkban folytat-
juk!

Dr. Gali Sándor  
rendőr alezredes

Hogyan közlekedjünk kerékpárral?
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„Múzeumok Mindenkinek Program” 

A Kulturális Kft. által megnyert TÁMOP 3.2.8. B-12/1 „Múzeumok 
Mindenkinek Program” elnevezésű pályázat megvalósulásának első szaka-
sza június 14-én zárult le. 

A pályázat során a  múzeumi gyűjteményeken alapuló, az iskolai igé-
nyekhez, tantervekhez szorosan illeszkedő, a gyermek- és ifjúsági célcso-
portokra, illetve felnőtt korosztályra irányuló múzeumpedagógia progra-
mok közel 300 fővel valósultak meg.

A történelem tananyaghoz kapcsolódott a 8. osztályosoknak szóló múze-
umi órasorozat. A diákok a múzeum „Ítélet nélkül” című állandó kiállítását 
dolgozták fel többek között drámapedagógiai és forráselemző óra keretén 
belül. A programban szerepelt a budapesti Terror Háza múzeum megláto-

gatása és a hortobágyi kitelepítésekről szóló „Út a semmibe” című film 
megtekintése is.

A 10 alkalomból álló „Törvénysértés nélkül” című szabadegyetemi elő-
adás sorozatot középiskolai és felsőoktatási intézmények hallgatóinak, il-
letve az érdeklődő lakosok számára hirdette meg a múzeum. Az előadások 
témakörei a 20. századi magyar történelem, hangsúlyozottan az 1945 utáni 
kitelepítések, munkatáborok, a kommunizmus áldozatai és ezek kutatásai 
köré épültek. A meghívott előadók más- más szemszögből megközelített 
előadásai után, minden alkalommal rendhagyó tárlatvezetésen vehettek részt 
az érdeklődők. Vendégeink voltak Szerencsés Károly, Krausz Tamás, Bank 
Barbara történészek, Eötvös Péter a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba 
Elhurcoltak Egyesületének elnöke és Bárány Ottóné egykori táborlakó.

Az összesen 40 alkalomból álló tematikus foglalkozássorozat a hóna-
pok sajátosságaira épülve, élményközpontú, tevékenykedtető foglalkozá-
sok során próbálta bemutatni és közelebb hozni dédszüleink, nagyszüleink 
mindennapi életének néhány mozzanatát az alsó tagozatos napközis tanu-
lóknak. Minden alkalom hagyományos kézműves tevékenységet mutatott 
be, melynek során a múzeumi gyűjteményben fellelhető néprajzi tárgyak, 
a hozzájuk kapcsolódó néprajzi jellegzetességek, szokások megismerésé-
re is sor került. A gyerekek megismerkedtek a bőrözéssel, nemezeléssel, 
szövéssel, fazekassággal, kovácsolhattak patkószöget is. A félévet záró 
foglalkozáson együtt fejtettük meg a kenyérsütés alapjait, a délelőttöt ke-
nyérdagasztás és kemencében sült kenyérlángos elfogyasztása zárta. A fog-
lalkozások és előadások szeptembertől folytatódnak.

Eignerné Bartusz Andrea múzeumvezető

„Múzeumok Mindenkinek” Program – A Széchényi Ferenc Tájmúzeum 
oktatási-képzési szerepének erősítése

TÁMOP 3.2.8.B-12/1

Június 22-én, szombaton ötö-
dik alkalommal tartotta meg Szent 
Iván- éji vigadalom című rendez-
vényét a Széchényi Ferenc Táj-
múzeum. 16 órakor nyitotta meg 
kapuját a Bütykölde, ahol kicsik 
és nagyok próbálhatták ki magu-
kat a kézműves tevékenységekben. 
Készültek gyertyák és papírmasé 
naprendszerek. Az abrakadabra 
mágiájához merített papírra kellett 
a bűvös „Abrakadabra” szót felírni, 
libatollal és házi készítésű tintával. 
Aki elkésztette, ne felejtse el kilenc 
nap leteltével a bűvös amulettet 
vízbe dobni, hiszen csak így védi 
meg tulajdonosát a betegségek el-
len!

18 óra után vette kezdetét az el-
maradhatatlan táncház, ahol Kiss 
Józseffel és Kissné Ádám Zsuzsan-
nával rophatták a táncos lábúak az 
Ördög útját, a Tűz lángját és más 
moldvai táncot.

Aki elfáradt a táncban Tóth Józsi 
bácsi szájíze szerint készült eredeti 
hortobágyi slambucból falatozha-
tott. Megtudhattuk, hogy az igazi 
slambuc jóféle füstölt szalonnából, 
ókrumpliból és lebbencstésztából 
készül. Són kívül más ízesítőt nem 
igényel, főzésének titkát pedig a ro-
tyogó bogrács körül lehetett ellesni.

Az estét csillagászati bemutató 
zárta, ahol a Bütyköldében elké-
szült Naprendszerek illusztrálták a 
Magnitúdó Csillagászati Egyesület 
elnökének, Zajácz Györgynek az 
előadását. 

Az időjárás is kegyesnek bizo-
nyult hozzánk a délután második 
felétől, így a múzeumok éjszakáján 
közel 70-en látogattak el hozzánk. 

Köszönjük az Önkormányzatnak 
és a helyi vállalkozóknak, hogy 
rendezvényünk megvalósulásához 
évről évre hozzájárulnak! Név sze-
rint: Jupi-Mix Kft., Nagy Sándorné 
a Reál Pont Üzletlánc hálózat tagja, 
Szántó György – Zöldség és gyü-
mölcs kereskedés, Széplaky Csa-
ba – Tőkehús és hentesáru, Sziget 
ABC, Tar Éva debreceni savanyú-
ság készítő. Köszönjük Tóth Józsi 
bácsinak és feleségének Marika né-
ninek a slambuc elkészítését!

Reméljük, vendégeink, látoga-
tóink ez alkalommal is jól érezték 
magukat! 

Eignerné Bartusz Andrea  
múzeumvezető

Szent Iván éj 
a múzeumban

Csodák Palotája
A 2013. április 24-én megtartott Széchenyi Ist-
ván és kora című művelődéstörténeti vetélkedő 
díjazottjai egy jutalomkiránduláson vehettek részt 
június 8-án. Az úti cél a budapesti Csodák Palo-
tája volt. A Campona Bevásárlóközpontban talál-
ható Csodák Palotájában több, mint 100 interaktív 
eszközt próbálhattunk ki, melyek segítéségével 
játékos formában lehetett megismerni a fizikai 
jelenségeket és törvényszerűségeket. Az Öveges 
teremben fizika show-n vettünk részt, ahol a szá-
razjég és a folyékony nitrogén tulajdonságait is-
merhettük meg. 

Eignerné Bartusz Andrea múzeumvezető 
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Az Ebes KKSE júniusi hírei

Az Ebes KKSE történelmében meghatározó időszakot tudtunk le 
magunk mögött. Több olyan esemény történt, amelynek köszönhető-
en egyesületünk komoly elismeréseket vívott magának. Június 2-án 
az utolsó bajnoki fordulóban a Monostorpályi felett aratott gólzáporos 
győzelmet követően színvonalas bajnokavató és éremátadó ünnepséget 
rendeztünk neves díszvendégek társaságában. A rendezvényen politi-
kusok, közéleti személyiségek, üzletemberek és a megyei labdarúgó-
élet elmúlt 30 évének ismert alakjai is tiszteletüket tették. Ezután nem 
volt sok idő az ünneplésre, hiszen egy hét múlva, június 9-én NB III-as 
osztályozó mérkőzésen láttuk vendégül a Körmend FC csapatát. Felfo-
kozott érdeklődés kísérte a párharcot, közel 2000 ember látogatott ki az 
ebesi sporttelepre felejthetetlen atmoszféra varázsolva a találkozónak. 
Az 1-1-es végeredmény azt jelentette , hogy az ország másik végében, 
településünktől 500 km-re kellett kiharcolnunk a magasabb osztályba 
jutást. A visszavágó előtt még elkönyvelhettünk egy újabb történelmi 
sikert, hiszen június 11-én a Balmazújváros II. elleni 6-0-ás diadallal 
az Ebes KKSE bizonyult a Magyar Kupa hajdú-bihar megyei selejte-
zőjének győztesévé. Az eddig példátlan siker azt eredményezte, hogy 
csapatunk augusztusban az országos főtáblán fog szerepelni. Már csak 
egy feladat várt egyesületünkre, hogy a körmendi pályát is győztesen 
hagyja el. Az idegenbeli 3-0-ás hihetetlen sikernek köszönhetően Ebes 
község jövőre NB III-as labdarúgócsapattal büszkélkedhet! Felejthetet-
len élményt nyújtott, hogy több száz hozzátartozó és szurkoló elkísérte 
a csapatunkat az oda-vissza 1000 km-es úton. Hajdú-Bihar megyét és 
Kelet-Magyarországot képviseltük a párharc során és országos hírű di-
adalt arattunk.

Ahhoz, hogy ezt a tökéletes bajnoki évadot magunk mögött tudjuk, 
szükségünk volt az önkormányzat, a támogatóink, a szurkolóink és 
minden értünk szorító segítségére. Ezúton is szeretném megköszönni 
nektek ezt a sikerekben gazdag szezont, és kérnélek titeket, hogy az 
elkövetkezendő célok megvalósításához is járuljatok hozzá!

Sportbaráti üdvözlettel: Kis Sándor elnök, Ebes KKSE

Felhívás
A Széchényi Ferenc Tájmú-
zeum 2013 augusztusában 
nyitja meg új időszaki ki-
állítását, melynek témája: 
Ebes sporttörténete. Kérjük 
a lakosságot, hogy ameny-
nyiben Ebes sportéletével kapcsolatos fotókkal, újságcikkekkel, okle-
velekkel, érmekkel, kupákkal, dokumentumokkal rendelkeznek, és szí-
vesen kölcsönadják azt a kiállítás erejéig, jelentkezzenek személyesen 
vagy a 366-136-os telefonszámon a múzeumban.
Segítségüket megköszönve,

Eignerné Bartusz Andrea múzeumvezető

A kiállításra szánt anyagokat június 30-ig várjuk.

V. Ebesi Amatőr Sakkverseny
Az alapos előkészületek után került megrendezésre az év sakkversenye 
április 27-én. Az ebesi sakkozók nagyon jó lehetősége, hogy települé-
sünkön versenyszerűen sakkozzanak ezen a napon. Több korcsoport-
ban volt meghirdetve a verseny és a díjazás is ehhez kapcsolódott. Szép 
kupák, érmek és oklevelek vártak a sakkozókra. 2x15 perces játékidő 
állt a versenyzők rendelkezésére, hogy eldöntsék a helyezéseket. Külön 
díjazásban részesültek az alsós, illetve a felsős iskolások. A 11 éves Sós 
Barnabás a felnőttek között indult. 

Eredmények:
Felnőtt:  Gyermek:
1. Ifj. Sós Barnabás és 1. Piskó Jenő
    Tokai Kristóf  2. Magyar Krisztián
2. Tokai István 3. Hermann Balázs
3. Tóth Sándor  4. Kovács Mátyás
4. Németh Ferenc 
5. Lukács András Tokai István

Országos sakk siker 
Ifj. Sós Barnabás június 1-én Budapesten, az országos diákolimpia 

korosztályos döntőjében 5. helyezést ért el. A 30 fős mezőnyben a me-
gyei bajnokok mellett a legjobb Pest megyei és budapesti tehetségek 
versenyeztek. Volt köztük Európa bajnok, világbajnoki résztvevők és 
többszörös magyar bajnokok. Barnabás fantasztikus formában volt. 
Már a 2. partiban első táblára került és óriási meglepetést okozott, hisz 
csak neki sikerült legyőznie a „legyőzhetetlen” 2100 élőpontos ma-
gyar bajnokot, Kozák Ádámot. Az 5 győztes partival, kis szerencsével 
a dobogóra állhatott volna, hisz azonos pontot ért el, mint a 2. he-
lyezett. Az egész mezőny legerősebb teljesítményét Barnus nyújtotta. 
Gratulálunk! 

Ebesi Sportbarátok 
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Színes oldal

Kis és nagy háztartási gépek szerelését 
vállalom (hűtő, klíma, mikro, mosógép 
stb.). Kiszállással is! Tel.: 06/20-239-
6001.
Új kozmetika nyílt Ebesen a Rákóczi 
u. 14. sz. alatti fodrászüzletben. Magyar 
Krisztina: tel.: 06-20/239-6070.
Tevékenyen a Jövőnkért Szociális Szö-
vetkezet megkezdi munkáját. Szolgálta-
tásaink: ingatlan adásvétel, cipőjavítást, 
késélezést, asztalos munkát, kertek kaszá-
lását, fűnyírását kisebb házkörül végezhe-
tő munkákat vállalunk. Elérhetőségünk: 
Adorjánné Vali +3670334-5407.

Lakossági hirdetés

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

Az Úr 2013. évében június hónap 22. 
napján, szombaton került megrendezésre a 
harmadik Középkori Forgatag elnevezésű 
nyílt haditorna verseny, melyen ismét a leg-
bátrabb, legvitézebb jelentkezők mérettek 
meg. Visszatérő vendégként érkezett Szer-
biából, Zentáról a St. Longinus Középkori 
Hagyományőrző Egyesület, Kabáról a Griff 
Íjász Egyesület és Hajdúszoboszlóról a Crux 
Alba Középkori Hagyományőrzők csapata. 
Idén először mérkőztek meg a Hunyadiak 
Debreceni Udvarházának Népe, valamint a 
Landsknecht Söldnertum harcosai. Mellet-
tük a korábbi évek gyakorlatához híven helyi 
fiatalok is szerencsét próbáltak, míg a házi-
gazda szerepét a Zsongvölgyi Hagyomány-
őrző Haditorna Egylet töltötte be. 

A rendezvényt Sós Barnabás, Ebes alpol-
gármestere nyitotta meg lelkes szavaival 
buzdítva a résztvevőket, majd a verseny 
szabályainak rövid ismertetését követően 
kezdetét vette az egész napos megmérette-
tés. A jelentkezők négy versenyszámban; íjá-
szatban, kelevézpárbajban, kardvívásban és 
övbirkózásban mérhették össze erejüket és 
tehetségüket, majd három kategóriában (höl-
gyek, 17 év alatti ifjak, illetve felnőtt férfi) 

kerültek értékelésre. Azok közül, akik min-
den versenyszámban indultak, a legjobbak 
elnyerhették a Zsongvölgy Bajnoka, illetve 
a Zsongvölgy Ifjú Bajnoka címet. Idén az 
ifjak körében rendezett bajnokságon Pallér 
Máté a St. Longinus Középkori Hagyomány-
őrző Egyesület tagja szerzett diadalt, míg a 

felnőttek közül Horváth Sándor Cornaille 
bizonyult a legsikeresebbnek. A két bajnok 
mellett kiemelkedő teljesítményt nyújtott az 
ifjak között Misák László és Zsákai Martin, 
akik az összesített versenyben második he-
lyezést értek el, míg a felnőttek között Csor-
vási József Zsongvölgy Második Legjobb 
Harcosa, Csorvási Tamás pedig Zsongvölgy 
Harmadik Legjobb Harcosa lett. Emellett 
minden résztvevőnek szeretnénk gratulálni, 
hiszen a verseny napján nemcsak egymással, 
hanem a tikkasztó forrósággal egyaránt meg 
kellett küzdeniük, ezt a nem csekély aka-
dályt pedig mindenki hősiesen küzdötte le.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az 
Ebesi Önkormányzatnak, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Önkormányzatnak, az Ebesi Sportba-
rátok Közhasznú Egyesületének és az Ebes 
Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-nek, 
akik jelentős támogatással járultak hozzá 
a rendezvény megvalósításához, hogy egy 
izgalmas, barátságos versengéssel tarkított 
szombati napot tölthessünk együtt. A rész-
letes eredménylista megtalálható a www.
zsongvolgyihaditorna.hu oldalon a Közép-
kori Forgatag menüpont alatt.

Győri Márta Andrea

Harmadik Középkori Forgatag Ebesen


