
NÉVJEGY
Név: Szűcs Norbert
Születési idő: 1976.09.11.
Családi állapot: nős, egy gyer-

mek édesapja
Végzettsége: fizika-informatika 

szakos tanár, közoktatási ve-
zető

Kedvencek: paprikás csirke, Vuk
Hobbi: foci

A TARTALOMBÓL...

Az Ebes KKSE augusztusi 
hírei – 10. oldal

Koszorúzás és zarándoklat
7. oldal

Szent István napi sokadalom
6. oldal

„Sportélet Ebesen 1955-től 
napjainkig” – 9. oldal

Az Emberi Erőforrások mi-
nisztere az idei tanévtől 5 évre 
Szűcs Norbertet bízta meg 
a vezetői feladatok ellátásá-
ra az Arany János Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény-
ben. A frissen kinevezett isko-
laigazgatóval beszélgettünk 
az elkövetkezendő években 
megvalósítandó feladatairól, 
a legfontosabb célokról, és a 
követendő értékekről.

Gratulálunk a vezetői kineve-
zéséhez igazgató úr! Az elmúlt 
időszakot tekintve a közokta-
tásban is jelentős változások 
mentek végbe, melyeknek még 
idejekorán sincs vége. Mit tart 
a legfontosabbnak, úgymond 
vezérelvnek a vezetői kinevezé-
sével kapcsolatosan?
Szűcs Norbert: Mint köztu-
dott, ez év januárjától az isko-
lák fenntartását a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
látja el, amelynek legfonto-
sabb feladata, hogy garantálja 
az országban működő iskolák 
egységes szakmai színvona-
lát. Az ebesi iskola különleges 
helyzetben van, mivel az in-
tézmény működtetését tovább-
ra is az önkormányzat vállalta 
fel. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy kiegyensúlyozott, harmo-
nikus kapcsolatot alakítsunk ki 
partnereinkkel, vagyis a fenn-
tartóval, az önkormányzattal 
és a településen működő civil 
szervezetekkel. Mindezek mel-
lett a legnagyobb hangsúlyt 
természetesen az kapja, hogy 
gyerekek és a szülők elégedet-
tek legyenek az iskolában folyó 
munkával.
Gondolom, nem volt egyszerű 

meghozni azt a döntést, hogy 
benyújtsa az intézményvezetői 
posztra a pályázatát. Mi moti-
válta Önt ebben?
Szűcs Norbert: Mikor meg-
jelent az intézményvezetői 
pozícióra a pályázati kiírás, el-
játszottam a gondolattal, hogy 
„mi lenne, ha”… Hozzá kell 
tennem, Nyírlugoson nagyon 
jól éreztem magam, az egzisz-
tenciám kialakult, így nehéz 
volt a döntés. A motivációmnak 
két komponense volt. Egyrészt, 
volt egy személyes indíttatás 
bennem, hiszen a családom ezer 
szállal kötődik Ebeshez. Édes-
anyám és a feleségem családja 
is a településen él. 2001-ben az 
ebesi általános iskolában kezd-
tem a pedagógusi munkámat. 
Ezért úgy gondolom, hogy jól 
ismerem az iskola adottságait, 

a településen élő szülők, illetve 
a tantestület részéről felmerülő 
igényeket. Bár 2005-ben elke-
rültem az iskolából és a telepü-
lésről is, igyekeztem minden 
rendezvényen, közösségi ese-
ményen részt venni. A szemé-
lyes dolgok mellett természete-
sen a szakma szeretete is moti-
vált. Úgy éreztem, most jött el 
az idő, hogy 37 évesen a meg-
szerzett tudásomat és tapasz-
talatomat egy intézmény élén 
kamatoztathassam, mindehhez 
2010-ben megszereztem a köz-
oktatási vezető és pedagógus 
szakvizsgát is. Természetesen a 
pályázat megírását egy hossza-
dalmas elemző munka előzte 
meg, amelyben olyan célokat 
jelöltem meg, amelyek remé-
nyeim szerint előrébb viszik a 
település iskolájának szakmai 
színvonalát. Az egyik legfon-
tosabb célom, hogy a gyerekek, 
akik nálunk tanulnak, képesek 
legyenek megvalósítani az ál-
maikat. Bízom benne, hogy a 
sikereik eléréséhez a jövőben is 
az ebesi iskola nevelőtestülete 
partner tud lenni. 
Azt mondja igazgató úr, hogy 
egy hosszas előkészítő, elemző 
munka előzte meg a pályázat 
megírását. Milyen következte-
tésekre jutott az iskolával kap-
csolatos vizsgálat során?
Szűcs Norbert: Ami a leg-
szembetűnőbb dolog volt 
számomra, az a tanulói lét-
szám csökkenése az elmúlt 
tíz évben. Tudomásom szerint 
nagyon sok gyermeket átvisz-
nek a környező települések 
iskoláiba. Mindenképpen arra 
törekszem a munkám során, 
hogy ennek az okait feltárjuk, 
és olyan megoldást találjunk, 

A legfontosabb cél, hogy az ebesi gyerekek, 
megvalósítsák az álmaikat!

– interjú Szűcs Norbert iskolaigazgatóval –

(Folytatás a 2. oldalon.)

Fogjunk össze 
és segítsünk 
Andikának!

Bővebben a  
3. oldalon olvashatnak 

felhívásunkról.

 Ingyenes kiadvány
Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
XII. évf. 7. szám • 2013. július
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ami vonzóvá teszi az intéz-
ményünket. Ha szükséges, le-
ülök a szülőkkel beszélgetni. 
Mindenképpen fel kell mérni 
a gyerekek és a szülők részéről 
felmerülő igényeket, és a tör-
vények adta lehetőségeken be-
lül megpróbálni megvalósítani 
azokat. Úgy gondolom, hogy 
az ebesi gyerekeknek az ebesi 
iskolában van a helyük! A má-
sik szembetűnő probléma a 
kompetenciamérések eredmé-
nyeiben érhető tetten.  Termé-
szetesen meg kell vizsgálnunk 
az alulteljesítés okait is. Ami 
még szembetűnő volt a vizsgá-
lat során, hogy a nyelvi képzés 
ellenére, az elmúlt években egy 
tanuló sem tett nyelvvizsgát az 
intézményben. Mindenképpen 
elemezni kell a kialakult hely-
zetet, fel kell tárni a probléma 
okait, majd egy bizottságot kell 
létrehoznunk, amely kidolgoz 
egy javaslatot arra vonatkozó-
an, hogy hogyan lehetne javí-
tani az eredményeinken. Ezt 
követően pedig el kell indulni 
a kijelölt úton! Lehet, hogy ez 
többlet tevékenységet, plusz 
feladatokat, továbbképzéseken 
való részvételt jelent a kollé-
gák számára, de azt gondolom, 
hogy csak ez az egy út járható 
a minőségi oktatás megvalósí-
tásának tekintetében. A tantes-
tületet képesnek tartom arra, 
hogy ezen minőségi munkát el-
végezze. Azt azonban ne gon-
dolja senki sem, hogy a prob-
lémák varázsütésre megoldód-
nak majd. Úgy gondolom, az 

eredményeket csak közösen, 
kitartó, kemény munkával ér-
hetünk el. 
A mai, anyagias világban azért 
lássuk be elég nehéz pénz nél-
kül minőséget produkálni. 
Honnan számít támogatásra, 
esetleges anyagi segítségre?
Szűcs Norbert: Tudomásul 
kell venni, hogy ma egy intéz-
mény csak akkor tud haladni, 
fejlődni, ha minden lehetősé-
get megragad. Pályázatokon 
kell részt vennünk, amelyek 
szélesítik pedagógiai-módszer-
tani palettánkat, és fejlesztik 
például iskolánk infrastruk-
turális környezetét. Az élet 
minden területén haladni kell 
a korral, így az oktatásban is. 
A mai világban egy pedagógus 
nem mehet be órát tartani egy 
szál krétával a kezében, hiszen 
a számítógép, a mobiltelefon 
mellett felnőtt gyerekeknek 
mások az igényeik, mint ko-
rábban. Ez pedig lehet, hogy 
nagyobb felkészülést igényel 
a pedagógusok részéről, hi-
szen olyan interaktív óráknak 
is helyet kell kapniuk az okta-
tásban, amelyek változatosak, 
színesek, lekötik a gyerekek fi-
gyelmét, és jobb teljesítményre 
ösztönzik őket. Azt gondolom, 
hogy a jelenlegi nehéz társa-
dalmi és gazdasági helyzet-
ben a minőséget azonban nem 
„csak” a pénz befolyásolja. 
Egy munkahelyen nagyon fon-
tos a kiszámíthatóság, a bizton-
ság, a megbecsülés, az együtt 
gondolkodás és a közös tenni 
akarás. Ezen értékek biztosít-
ják a nevelőtestület minőségi 

munkáját, illetve a jó iskolai 
légkört.
Az elmondottak alapján kap-
hattak egy bizonyos képet a 
kedves Olvasók Szűcs Norbert 
igazgató úrról, a vezetői elkép-
zeléseiről, az iskola jövőjéről. 
De vajon mit lehet tudni Szűcs 
Norbertről, a hétköznapi em-
berről? 
Szűcs Norbert: Már említet-
tem, hogy nagyon sok szállal 
kötődök Ebeshez. Jelenleg 
Nyírlugoson élünk a felesé-
gemmel és húsz hónapos kis-
lányunkkal, Nellikével. Január 
közepére pedig egy újabb kis-
lányt várunk a családunkba. 
Nellike születése óta azt gon-
dolom változott egy kicsit az 
életem, nyugodtabb lettem. 
Bár azért soha nem lógatom a 
lábam! NB III-as labdarúgó já-
tékvezetőként tevékenykedem 
immár tizenkét éve minden 
hétvégén. Szabadidőmben pe-
dig három éve a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálatnál 
is dolgok, ahol egy uniós pá-
lyázat keretében a biztonságos 
internetezésről tartok ingyenes 
előadásokat a gyerekeknek, a 
szülőknek és a pedagógusok-
nak. 
Gondolom, amikor igazgató úr 
benyújtotta a pályázatát, meg-
fogalmazott magában néhány 
elvárást mind a kollégák, mind 
saját maga irányába. Melyek 
ezek az elvárások?
Szűcs Norbert: Vezetői mun-
kámban fontosnak tartom a sta-
bilitást, a biztonságot, a folya-
matosságot és a megfelelő, két 
irányú, azaz a külső és a belső 

kommunikációt, hiszen ez lehet 
a siker záloga. A nevelőtestüle-
ten belül fejleszteni szeretném 
az együttműködési készséget. 
Mivel a demokratikus iskola-
vezetés híve vagyok, ezért a 
csapatépítésre nagy hangsúlyt 
kívánok fektetni a jövőben. A 
kollégákra partnerként tekin-
tek. Hiszem és vallom, hogy 
együtt, közösen többre halad-
hatunk. Olyan nevelőtestületre 
van szüksége az iskolánknak 
és a településnek, amelynek 
tagjai nyíltan felvállalják a vé-
leményüket, és annak hangot 
is adnak, valamint a saját ál-
láspontjuk mellett érvelnek, és 
nem burkolóznak passzivitás-
ba. Természetesen ezen elvá-
rásokat magammal szemben is 
ugyanúgy érvényesnek tartom. 
Az itt tanuló gyerekek pedig 
a nevelőtestület munkájának 
eredményeként rendelkezze-
nek a továbbtanuláshoz elen-
gedhetetlen alapkészségekkel, 
alapismeretekkel, nyelvtudás-
sal és alkalmazható tudással. 
Azt hiszem közös cél, hogy a 
tanulóink megtanuljanak, és 
szeressenek is tanulni. Ez a mi 
felelősségünk!
Van-e valamilyen hitvallása, 
amelyet szem előtt az életében, 
a munkájában és esetlegesen, 
ami vezérelni fogja a vezetői 
posztján Önt?
Szűcs Norbert: Fizika szakos 
tanárként mi más is lehetne 
az ars poeticam, mint Albert 
Einstein gondolata, miszerint 
„csak a másokért élt élet érde-
mes arra, hogy leéljük”. 

dr. Borku Csilla

(Folytatás az 1. oldalról.)

Várjuk a művészetek iránt 
érdeklődő tanulókat!

Az Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szeretettel vár-
ja a művészetek iránt érdeklődő tanulók jelentkezését az alábbi 
művészeti tanszakaira:

– zeneművészeti tanszakra (zongora, fúvós és ütős)
– képzőművészeti tanszakra (rajz- és grafika, kerámia)
– dráma-színjáték tanszakra.
Beiratkozni hétköznaponként az iskola titkárságán lehet 

08.00–16.00 óráig. A már művészeti képzésben résztvevő gyer-
mekeket is szükséges beíratni a választott tanszakokra, ebben 
az esetben hozzák magukkal a művészeti iskolában kapott bi-
zonyítványukat.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Szűcs Norbert intézményvezető 

Hirdetmény beiskolázási 
támogatásról

Ebes Község Önkormányzat Képviselő-testülete és az Egészség-
ügyi- és Szociális Bizottsága értesíti a lakosságot, hogy az ebesi 
állandó lakcímmel rendelkező, nappali oktatás rendje szerint tanul-
mányokat folytató diákok részére 2.500 Ft beiskolázási támoga-
tást nyújt.

Nem részesülnek támogatásban azok a kérelmezők, akik rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.

A támogatás kifizetésére 2013. szeptember 9. napjától kezdődő-
en október 31. napjáig kerül sor a Polgármesteri Hivatal pénztárá-
ban ügyfélfogadási időben. 

A pénz felvételéhez az iskolalátogatási igazolás szükséges, 
melyből megállapítható, hogy nappali oktatás rendje szerint folytat 
tanulmányokat a kérelmező. 

Ebes Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
és az Egészségügyi- és Szociális Bizottsága
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1. Vasárnap Dr. Socol Ilona

2. Hétfő Dr. Szerze Péter

3. Kedd Dr. Szerze Péter

4. Szerda Dr. Szerze Péter

5. Csütörtök Dr. Szerze Péter

6. Péntek Dr. Szerze Péter

7. Szombat Dr. Szerze Péter

8. Vasárnap Dr. Szerze Péter

9. Hétfő Dr. Szerze Péter

10. Kedd Dr. Socol Ilona

11. Szerda Dr. Socol Ilona

12. Csütörtök Dr. Socol Ilona

13. Péntek Dr. Csontos Gyula

14. Szombat Dr. Szerze Róbert

15. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

16. Hétfő Dr. Csontos Gyula

17. Kedd Dr. Csontos Gyula

18. Szerda Dr. Békési Zoltán

19. Csütörtök Dr. Csontos Gyula

20. Péntek Dr. Socol Ilona

21. Szombat Dr. Békési Zoltán

22. Vasárnap Dr. Békési Zoltán

23. Hétfő Dr. Szerze Róbert

24. Kedd Dr. Békési Zoltán

25. Szerda Dr. Békési Zoltán

26. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

27. Péntek Dr. Socol Ilona

28. Szombat Dr. Szerze Róbert

29. Vasárnap Dr. Socol Ilona

30. Hétfő Dr. Csontos Gyula 

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. szeptember 1–30-ig

Védőnői felhívások
2013. 09. 17-én az önkormányzat autóbuszt indít mammo-
gráfiai vizsgálatra azok részére, akik szeptember 17-re vagy 
18-ra behívót kaptak. Maximum 60 személy szállítása le-
hetséges. Jelentkezni lehet szeptember 12-ig, csütörtökig az 
Egészségházban, a védőnőknél személyesen vagy telefonon 
az 52/366-821 számon.
2013. 09. 25-én RÁKSZŰRÉS lesz az Egészségházban 13–
14.30-ig. Maximum 50 nő vizsgálata lehetséges. Jelentkezni 
lehet munkaidőben telefonon az 52/366-821 számon, vagy 
személyesen az Egészségházban.
2013. 09. 26-án 08.00–13.30-ig VÉRADÁS lesz a Művelő-
dési Házban. Kérjük, hozzák magukkal személyi igazolvá-
nyukat, TAJ kártyájukat, lakcímkártyájukat!

a Védőnők

Állásajánlat
Az Arany Oroszlán Panzió és Étterem felvételt hirdet 

élelmezésvezetői munkakör betöltésére. 
Az állásajánlatra jelentkezni, illetve bővebb információt kap-

ni személyesen az étteremben, vagy telefonon a +3620 662 
9040-es telefonszámon lehet Mészáros Lászlótól, a Panzió ve-
zetőjétől. 

Felhívás a Piacon lévő 
üzlethelyiség bérletére

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a községi piacon az 1. 
számú üzlet 2013. szeptember 15-től kiadó. A bérleti díj 1500 
Ft/m2+Áfa, amely a rezsit nem tartalmazza.

További információ a Polgármesteri Hivatalban személye-
sen vagy az 52/ 565-048-as telefonon kérhető.

Ebes Községi Önkormányzat

 SEGÍTSÜNK ANDIKÁNAK!
Tisztelt Lakosok!

Községünk 8 éves lakójáról, Csendes And-
reáról 2013 júniusában sajnos kiderült, hogy 
rosszindulatú agytörzsi daganata van. A gyer-
mek állapotából adódóan a kislány állandó 
felügyeletet, ápolást igényel. A legyengült im-
munrendszere miatt, pedig környezete higié-
niás körülményeire fokozottan ügyelni kell. A 
fertőzések elkerülése végett fontos lenne Andi-
ka számára egy külön szoba megléte, melynek 
kialakítása jelenleg folyamatban van.
A kislány kezelése során felmerülő költségek, 
valamint a betegségével szembeni védekezés 
miatt fokozott higiéniás körülmények biztosí-
tása anyagilag plusz terheket rónak a családra, 
ezért kérünk mindenkit, aki tud, segítsen a csa-
ládnak! 
Anyagi támogatást az édesapa,
•  Csendes József 12072538-00348432-

00100003 számú bankszámlaszámra történő 
átutalással (a közlemény rovatban kérjük 
írják be: „Andika gyógyulására”),

•  illetve az Önkormányzat épületében kihe-
lyezett urnába tehetik meg. 

•  Andika szobájának kialakításához a szüksé-
ges tárgyi eszközök beszerzésére, az édes-
apával a 06-30/902-5383-as telefonszámon, 
vagy a Gyermekjóléti Szolgáltató (Ebes Rá-
kóczi u. 13.) családgondozóival lehet egyez-
tetni, az 52/788-495-ös telefonszámon, vagy 
személyesen.

Segítő szándékukat előre is köszönjük!
Ebes Község Önkormányzat

Egészségügyi- és Szociális Bizottsága
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Július 22-én és 31-én rendkí-
vüli ülést tartott Ebes Köz-
ség Önkormányzatának kép-
viselő-testülete, ahol döntöt-
tek a fecskeház felújításáról, 
illetve határoztak a település 
rendezési tervének módosí-
tásával kapcsolatban. 

Beszámoló a  
2013. július 22-i rendkívüli  
képviselő-testületi ülésről

Debrecen és térsége 
szennyvízelvezetése 

és tisztítása program 
keretében megvalósult 

szennyvízelvezető 
közműépítmény 

térítésmentes használatba 
vételéről szóló szerződés 

tervezetet tárgyalta a 
testület

Szabóné Karsai Mária pol-
gármester asszony arról adott 
tájékoztatást, hogy az ISPA tá-
mogatással megvalósult Deb-
recen város és térsége szenny-
vízelvezetése és tisztítása 
program keretében megépült 
nyomóvezeték térítésmentes 
használatba adásáról szóló 
szerződés tervezetről kell dön-
tenie a képviselő-testületnek. 

Polgármester asszony elmond-
ta, a szerződő felek 2009. jú-
liusában egyeztető tárgyalá-
sokat folytattak a beruházási 
önrész kifizetését szabályozó 
felosztási arány módosításá-
nak tekintetében. Akkor ar-
ról állapodtak meg, hogy az 
Ebesről Debrecenbe bemenő 
távvezeték az Ebes-Debre-
cen közigazgatási határától a 
debreceni önkormányzat tu-
lajdonát képezi. Megállapod-
tak továbbá abban is, hogy a 
Debrecen város tulajdonába 
kerülő vezetékszakasz 15 éves 
időtartamra, a beruházás tény-
leges megvalósulását követő-
en, ingyenes használatba kerül 
az ebesi önkormányzathoz. 
Hozzáfűzte, ilyen szerződés 
megkötése nem csupán Ebest 
érinti, hanem Mikepércs és 
Hajdúsámson önkormányza-
tát is, akik még nem nyilat-
koztak e tekintetben. Mivel a 
beruházás mindhárom telepü-
lést érinti, ezért szükséges az, 
hogy ezen önkormányzatokat 
egységesen kezeljék, ennek 
következtében a többi érin-
tett önkormányzattal történő 

egyeztetést követően fog dön-
teni a képviselő-testület.

Megtárgyalták a képviselők 
a fecskeház felújításával 
kapcsolatos előterjesztést
Szabóné Karsai Mária pol-

gármester asszony ismertette 
a képviselő-testülettel a fecs-
keház lakói által előterjesztett 
kérelmet. Elmondta, a lakók a 
közelmúltban írásban jelezték 
az épület hibáit és kezdemé-
nyezték a lakóépületek átfogó 
felújítását. Személyes bejá-
rást követően megállapítható, 
hogy a lakók panasza jogos. 
A szakkivitelezővel történt 
egyeztetést követően a mun-
kálatokra mintegy 8,7 mil-
lió forintra lenne szükség. A 
Pénzügyi Bizottság támogató 
javaslatára a képviselő-testü-
let egyhangúlag megszava-
zott, a 2013. évi költségvetés-
ben szereplő eredeti összegen 
felül további 6 millió forintot 
a felújítási munkálatok elvég-
zésére.

Zárt ülésen döntött a képvi-
selő-testület az Ebesi Község-
gondnokság Kft. ügyvezetői 

igazgatói állásra beérkezett 
pályázatokról, valamint elbí-
rálta a piacon lévő, megüre-
sedett üzlethelyiségek bérbe-
vételére irányuló kérelmeket.

Beszámoló a  
2013. július 31-i rendkívüli 
képviselő-testületi ülésről

Kiegészítette a képviselő-
testület a település 

rendezési terv módosítását
Sós Barnabás alpolgár-

mester úr arról tájékoztatta a 
testületet, hogy a 2013. júni-
us 26-án elfogadott település 
rendezési tervvel kapcsolatos 
határozatot módosítani in-
dokolt. Időközben ugyanis 
megállapítást nyert, hogy a 
nagypark területi besorolását 
egészségügyi-szociális erdő 
övezetről, zöldterület-köz-
park besorolásra szükséges 
módosítani, így a nagypark 
ténylegesen betöltheti közpar-
ki szerepét. A képviselő-tes-
tület egyhangúlag támogatta 
a települési terv módosítására 
vonatkozó határozati javaslat 
kiegészítését.

dr. Borku Csilla

Felújítják a fecskeházakat
– beszámoló a képviselő-testület rendkívüli üléseiről –

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatom, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kor-

mányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltsége kihelyezett ügyfélfogadást 
tart Ebesen a szokásos ütemterv szerint.

Ügyfélfogadás helye: Ebes, Művelődési Ház
Ideje: 2013. szeptember 05. (csütörtök), délelőtt 

8.30-10.00 óráig
A kihelyezett ügyfélfogadás alkalmával a pályakez-

dők, az ellátásban nem részesülők, az FHT-ban része-
sülő ügyfelek jelentkezését tudjuk elfogadni.

A kihelyezett ügyfélfogadás alkalmával ügyfele-
ink eleget tesznek jelentkezési kötelezettségüknek 
(kiskönyvükbe beírásra kerül a megjelenés napja és 
a visszahívás pontos időpontja) ezért a kirendeltséget 
felkeresni pusztán ez okból már nem szükséges. A ki-
helyezett ügyfélfogadás során megtekinthető az aktu-
ális állás- és képzési lista, az érdeklődők tájékoztatása 
is megtörténik. 

Bökönyi-Fórián Éva Anett
kirendeltség-vezető

Lakossági Felhívás!
2013. augusztus 10-én a Hajdúszoboszlóra lecsapó hatal-
mas vihar miatt, tetők rongálódtak meg, ablakok törtek be, 
több lakás is lakhatatlanná vált.
A Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszló Területi Szerve-
zete felhívja a lakosság és a vállalkozók figyelmét arra, 
hogy amennyiben kertjükben, raktárjaikban, új vagy 
használt, elfekvőben lévő „építőanyagok” régi cserepek, 
feleslegessé vált, gerendák vannak, kérjük, adományozza 
bajba jutott embertársainknak a Magyar Vöröskereszt Te-
rületi Szervezetén keresztül.
Elérhetőségeink: 4200, Hajdúszoboszló Kossuth utca 9.

06-52/361-553   06-70/933-8531   06-70/933-8387
Köszönettel: Hajdúszoboszló Területi Szervezete

Biró Judit 
területi vezető
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Nagy Adrienn, vagy ahogyan sokan 
ismerik Ebesen Babi, augusztus elseje 
óta látja el az Ebesi Községgondnokság 
Kft. ügyvezetői teendőit. Az örökmoz-
gó, ambiciózus ügyvezetővel beszélget-
tünk a kinevezése óta eltelt időszakról, 
feladatairól, céljairól.

Gratulálunk a kinevezéséhez! Lassan egy 
hónapja látja el a Községgondnokság 
ügyvezetését. Nyilván messzemenő követ-
keztetéseket nem lehet levonni ennyi idő 
után, de mégis, hogyan érzi magát?

Nagy Adrienn: Azt mondhatom, azonnal 
belekerültem a mélyvízbe, hiszen most is 
épp egy szennyvíz nyomócső törésének 
hiba elhárítása miatt folyamatos szerve-
zést, személyes jelenlétet igényel. Mind-
ezen túl egy nagy rendezvénynek, a Szent 
István napi sokadalom előkészületének 
munkálataiba is belecsöppentem, de nem 
panaszkodom, nagyon jól érzem magam. 
Szeretem a kihívásokat. 

Aki ismeri Önt, az azt láthatja, hogy fo-
lyamatosan tevékenykedik, intézkedik. 
Mit gondol, hogyan tudja ezt a fajta habi-
tusát kamatoztatni a Községgondnokság 
mindennapi feladatvégzésének tekinteté-
ben?

Nagy Adrienn: Azt gondolom, a tudá-

sommal és az eddigi pályafutásom során 
szerzett tapasztalatommal magas színvo-
nalú és eredményes munkavégzést való-
síthatok meg. Céltudatosnak tartom ma-
gam, úgy vélem a dolgokhoz való hozzá-
állás nagyon fontos. A munkámmal hozzá 
szeretnék járulni Ebes fejlődéséhez, a 
kitűzött célok és feladatok eredményori-
entált megvalósításához. 

Ha már szakmai tapasztalatról esett szó, 
hol és milyen jellegű tevékenységeket 
végzett eddig?

Nagy Adrienn: Úgy gondolom, jó aján-
lólevél, hogy olyan cégeknél dolgozhat-
tam hasonló munkakörökben, amelyek 
jelentős kihívások elé állítottak. Pályá-
mat a Kenézy Gyula kórházban kezd-
tem környezetvédelmi előadóként, majd 
pályázati irodavezető lettem. Bár ez ki-
csit távolabb áll a tanult szakmámtól, én 
ugyanis agrármérnökként végeztem, de 
nem volt haszontalan. Számos, a kórház 
működéséhez kapcsolódó projektet „ve-
zényeltem le”, majdnem száz százalékos 
sikerrel. Azt gondolom, a pályázatokhoz 
és az ezek megvalósításához kapcsolódó 
tapasztalatok hasznosak lesznek a továb-
bi munkámban. Nem titkolt szándékom, 
hogy a Községgondnokság keretein belül 
is figyelni fogom a pályázati lehetősége-
ket. Visszakanyarodva a szakmai tapasz-
talatomhoz, 2004-től a kórház főkertészi 
tevékenységével bíztak meg. Majd az 
AKSD Városgazdálkodási Kft-nél he-
lyezkedtem el, először a közterület-fenn-
tartási üzletág üzletágvezető-helyettese, 
majd kertészeti- és parképítési vezető 
lettem. E munkakörökben irányítottam 
Debrecen város 3,5 millió m2 zöldfelüle-
tének a fenntartását, a téli hóeltakarítási 
munkálatokat, valamint vezettem többek 
között a társaság kertészeti termelését és 
létrehoztam egy sikeresen működő ker-
tészeti árudát is. Ezt követően a Kabai 
Városgazdálkodási Kft.-nél kertészeti 
vezetői teendőket láttam el. Később a 
Türr István Képző és Kutató Intézetnél 
instruktori feladatait végeztem. Ez az Út 
a munkához elnevezésű TÁMOP-os pá-
lyázat, amelynek keretein belül lehetőség 
adódik a munkanélküli emberek foglal-
koztatását elősegíteni, ahol a növényter-
mesztéstan elméleti és gyakorlati oktatá-
sát végeztem.

Gondolom, az agrár-ágazatban is érvé-
nyesül az élethosszig tartó tanulás elve, 
hiszen itt is folyamatosak a változások, 

az ember nem elégedhet meg a már meg-
szerzett tudásával, azt folyamatosan bőví-
teni, frissíteni szükséges. 

Nagy Adrienn: Ez így van. Én is fo-
lyamatosan tanulok. Alapvégzettségem, 
mint már említettem, agrármérnök. Ezt 
követően környezetgazdálkodási-kör-
nyezetvédelmi szakmérnöknek tanultam, 
jelenleg az Óbudai Egyetem Munkavé-
delmi szakmérnöki szakirányán tanulok. 
Távlati célom, hogy megszerezzem az 
igazságügyi szakértői képzettséget és ké-
sőbb doktorálni is szeretnék. 

Milyen tervekkel kezdett neki a Község-
gondnokság ügyvezetéséből adódó fel-
adatainak?

Nagy Adrienn: Több irányból köze-
lítem meg a feladataimat. Egyrészről 
a mindennapi feladatok maradéktalan 
megvalósítása, ellátása a cél. Másrész-
ről, mint ebesinek és anyukának nekem 
is vannak céljaim, amiket meg szeretnék 
valósítani. Nosztalgiával gondolok visz-
sza a gyermekkoromra, amikor a szépen 
gondozott nagyparkban, az általunk csak 
„Gólya-rét”-nek keresztelt zöldfelületen 
játszottunk. Mindenképpen szeretném, 
ha a már elkezdődött munkálatok tovább 
folytatódnának és a felnövekvő gyere-
kek is ugyanilyen jó érzéssel gondolná-
nak majd vissza a nagyparkban eltöltött 
időre, mint én. Felejthetetlen számomra, 
meg a korosztályomnak a Nagyparkban 
tartott Madarak és Fák napja, a termé-
szetben megtartott gyereknapok varázsa. 
Mindezek mellett terveim között szere-
pel egy kertészeti áruda kialakítása, ahol 
a kertészkedéshez szükséges eszközöket 
lehetne majd vásárolni. Természetesen 
a szívem csücske Ebes, ezért nagyon 
fontosnak tartom, hogy a közterületei, 
parkjai szépen gondozottak legyenek. A 
terveim megvalósításához mindenképpen 
forrásokat kell találnom, ezért folyama-
tosan figyelemmel kísérem a megjelenő 
pályázati kiírásokat. Célom, hogy a Köz-
séggondnokság minél sokrétűbb feladatot 
végezzen és nem utolsó sorban nyere-
séget termeljen. Ennek érdekében felül 
kell vizsgálni a veszteségesen üzemelő 
területeket és megoldást kell találni a mi-
nél hatékonyabb működtetésre. Nyugodt 
szívvel kijelenthetem, hogy rátermettnek 
érzem magam az előttem álló feladatok 
sikeres megvalósításához, remélem be is 
bizonyíthatom majd.

dr. Borku Csilla

Tele vagyok tervekkel, megvalósítandó célokkal

NÉVJEGY
Név: Nagy Adrienn
Születési idő: 1974.02.27.
Családi állapot: elvált, egy gyermek 

édesanyja
Végzettsége: okleveles agrármérnök, 

környezetvédelmi-környezetgaz-
dálkodási szakmérnök, MIR-KIR-
MEBIR auditor

Kedvencek: Újházi tyúkhúsleves
Hobbi: kertészkedés
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Szent István napi sokadalom – 2013.

Az idei Szent István napi programsorozat 
augusztus 16-án vette kezdetét a Szent István 
parkban lévő emlékkereszt koszorúzási ünnep-
ségével, majd a Széchényi Ferenc Tájmúzeum-
ban a „Sportélet Ebesen 1955-től napjainkig” 
című kiállítás megnyitójával folytatódott. Más-
nap a templomdombhoz zarándokolhattak el az 
érdeklődők, ahol lehetőségük nyílt megtekinteni 
az elpusztult Ebesfalva egykori maradványait.

Augusztus 19-én kellemes idő várta a so-
kadalomra kilátogatókat, amely hagyományo-
san az immár XII. alkalommal megrendezett 
Ízőrző főzőversennyel kezdődött. A zsűri el-
nöke Fehér Gábor mesterszakács volt, aki a 
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség 
Zsűritagja. Segítségére voltak: Bodó Sándor, 
a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke, Me-
zei László önkormányzati képviselő, Kozma 
György a MÁV Zrt. ebesi alállomásának szak-
mérnöke és Kissné Vass Rozália, az Ebes Kul-
turális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője. 
Ezzel párhuzamosan a sportpálya és a környé-
ke is megtelt a mozogni vágyó sportszeretők-
kel. Mindenki megtalálhatta a számára legvon-
zóbb mozgásformát. Ezt követően a Berkenye 
Kisegyüttes gyermekkoncertje vette kezdetét, 
majd Jeremiás Béla és zenekara, valamint a 
Kabai Nótakör Jó ebédhez szól a nóta című 
műsorával szolgáltatta a zenét az ínycsiklan-
dozó ebéd elfogyasztásához. Ezt követően az 
ebesi Piros Rózsa Népdalkör lépett színpadra, 
majd az iskola ütős-kamara szakkörének be-
mutatója következett. A Zsongvölgyi Hagyo-

mányőrző Haditorna Egylet látványos bemuta-
tóját a Fölszállott a páva című tehetségkutató 
2012. évi győztesének, a Parapács Zenekarnak 
a koncertje, majd a „Tiszta virágos lakóház” 
verseny eredményhirdetése követte. Idén a 
Debreceni Virágkarnevál montenegrói vendég-
csoportjának színvonalas műsorát tekinthették 
meg a kilátogatók, amely után a legízletesebb 

étkek készítőinek elismerése következett. Az 
idei rendezvény sztárfellépőjét, Bangó Mar-
git Kossuth-díjas előadóművészt nagyon várta 
már a közönség, aki fergeteges hangulatot va-
rázsolt a színpadra és táncra perdített sokakat. 

Ezt követően Tihanyi Tóth Csaba és Bognár 
Rita énekesek, valamint a Tihanyi Vándor-
színpad előadásában az Éljen a magyar! című 
ünnepi operettműsor következett. Az operett és 
kedvelt dallamok után a legbátrabbaké volt a 
színpad a karaoke party ideje alatt. A CsáBeat 
zenekar hangulatos zenével szórakoztatta a 
táncos lábúakat. Az est fénypontja, a tűzijáték 
zárta ezt a tartalmas, jó hangulatú napot. 

Augusztus 19-én államalapításunk mél-
tó megünneplése mellett az új kenyérről is 
megemlékeztünk. A hatalmas, nemzeti színű 
szalaggal átkötött kenyeret az Ebesi Pékség 
készítette, melyet az ünnepség után a Zelenák 
nagycsaládnak ajánlott fel a szervező Kultu-
rális Kft.

Az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit 
Kft. köszönetét fejezi ki a szervezésben közre-

működők önzetlen munkájáért, akik segítették 
a rendezvény sikeres lebonyolítását. Külön kö-
szönjük a főzőverseny tárgynyereményeinek 
felajánlását a Curver Magyarország Kft.-nek, 
a Meal Trade Kft.-nek és a D-Profil Kft.-nek. 

dr. Borku Csilla

Az ünnepi sportversenyek eredményei

Ünnepi futóverseny végeredménye
1.  helyezettek: Sós Anna, Sós Barnabás, Egri 

Csenge, Egri Kincső, Kassai Kristóf, Gali 
Petra, Magyar Zoltán, Kis Patrik, Enye- 
di Sára, Osello Noel, Fodor Levente, 
 Szabó Balázs, Szekeres László, Pócsi 
Gyöngyi

2.  helyezettek: Fodor Norbert, Fodor Balázs, 
Osello Áron, Enyedi Luca, Kassai Tibor, 
Görög Gábor, Bernáth Gergely, Fecskán 
Janka, Piskó Péter, Kassai Zsófia, Szala Ni-
kolett

3.  helyezettek: Magyar Bence, Puja Luca, Sza-
bó Richard

4. helyezettek: Vezér Hunor, Morvai Milán, 
5. helyezettek: Vezér Zalán, Morvai Zalán  6. 
helyezett: Hamza Benedek

Kerékpáros ügyességi verseny végeredménye
1.  helyezettek: Bana Norbert, Varga Tímea, 

Kassai Kristóf, Sós Anna, Bernáth Gergely, 
Sós Barnabás

2.  helyezettek: Vezendi Péter, Magyar Bence, 
Villás Levente

3.  helyezettek: Herman Gergő, Ignácz Máté
4.  Helyezettek: Szekeres Tamás

Görkorcsolya ügyességi verseny végeredménye
1.  helyezettek: Sándor Enikő, Sós Anna, 
2.  helyezett: Sándor Szilvia 3. helyezett: Fá-

bián Boglárka, 4. helyezett: Györfi Vivien

Darts verseny végeredménye
1.  helyezettek: Szabóné Kakukk Judit, Szabó 

Krisztián, Ignácz Máté
2.  helyezettek: Németh Ferenc, Görög Gábor
3.  helyezettek: Szabó Richard, Tokai Kristóf, 

Szekeres László
4.  helyezett: Szekeres Tamás 5. helyezett: Ber-

náth Gergely 

Erős ember verseny végeredménye
1.  helyezett: Mohácsi Pál 
2.  helyezett: Tokai Kristóf 
3.  helyezett: Drávai Gergely

Bangó Margit fergeteges hangulatú bulija

A Tihanyi Vándorszínpad ünnepi operett műsora

A Zsongvölgyiek fegyverbemutatója
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Koszorúzás és zarándoklat

A Szent István napi rendezvényhez kapcso-
lódóan az emlékezés virágait helyezték el az 
önkormányzat és intézményei, valamint a civil 
szervezetek, az egyházak képviselői a Szent 
István parkban található kettős keresztnél au-
gusztus 16-án a krími tatárok 1594. évi pusztí-
tásának emlékére. Az ünnepségen Sós Barnabás 
alpolgármester kiemelte „Sohase feledkezzünk 
meg múltunkról, mert csak így leszünk erősek 
és magabiztosak a jelenben, csak így leszünk 
képesek arra, hogy céltudatosan tervezzük jö-
vőnket.” Másnap Bukáné Zakar Zsuzsanna 
református lelkipásztor vezetésével és útmu-
tatása alapján az emlékezők elzarándokoltak 
Ebesfalva egykori elpusztult helyszínére, a 
templomdombhoz, ahol az Árpád-kori templom 
maradványa található.

dr. Borku Csilla Fotók: Kozma Benedek

Bemutatkoztak az ütősök

A Piros Rózsa Népdalkör műsora

Készül a „gyerek make-up”

A talpalávalót a CsáBeat zenekar szolgáltatta

Közös éneklés

A Parapács Zenekar is színpadra lépett

A Berkenye Kisegyüttes elvarázsolta  
a legkisebbeket

Az ünnepi futóverseny dobogósai: 
Egri Csenge és Kassai Zsófia
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A közlekedésben való részvétel személyi feltételei
A tárgyi feltételek után ismerjük meg a személyi feltételeket, 

azaz a kerékpár hajtójának milyen jogszabályi követelmények-
nek kell megfelelnie. Kerékpárt az vezethet, vagyis hajthat, aki 

a)  a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, to-
vábbá 

b)  a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt 
nem áll, és 

c)  szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó 
alkohol. 

Az első feltétel azt jelenti, hogy csak abban az esetben ül-
hetnek kerékpárra, ha mindkét kezüket és lábukat megfelelően 
tudják használni, a mozgatásuk nem korlátozott, hiszen a két 
lábra szükség van a biztonságos le- és felszállásra, a kerékpár 
hajtására, a haladásra és a megállásra, míg a két kézre a stabil 
és biztonságos kormányzáshoz, irányváltoztatáshoz és az irány-
jelzéshez. A végtagok akadálytalan mozgatása mellett szükséges 
a megfelelő egészségi és pszichés állapot is, vagyis nem állhat 
fenn olyan időleges vagy tartós betegség (rosszullét, szédülés, 
idegrendszeri betegség, látásbeli korlátozottság), amely korlá-
tozza vagy kizárja az adott közlekedési helyzetek felismerését és 
a helyes közlekedési magatartás kialakítását, illetve a végtagok 
megfelelő működtetését és irányítását. E feltételek hiányában 
(pl. törött kéz vagy láb, idegrendszeri eredetű mozgáskorláto-
zottság, kettős látás) nem vehetnek részt a közlekedésben jár-
művezetőként. 

A második feltétel azt jelenti, hogy aki a vezetési képességre 
hátrányosan ható szert (rosszullétet, kettőslátást, szédülést stb. 
okozó gyógyszert, kábító- vagy bódítószert) fogyasztott, akkor 
kerékpárral a közlekedésben nem vehet részt. 

A harmadik feltétel pedig azt jelenti, hogy ha a közlekedést 
megelőző időben alkoholt fogyasztottak, akkor szintén nem ül-
hetnek kerékpárra. E követelmények 2012. szeptember 01-jétől 
kis mértékben enyhültek. Az új szabályok szerint a főútvonalon 
kívüli úton – tehát másodrendű utakon, szerviz utakon stb. – és 
az út mellett kiépített kerékpárúton csak abban az esetben le-
het kerékpárral közlekedni, ha a kerékpárt vezető/hajtó személy 
szervezetében a szeszesital fogyasztásából származó alkohol 
mértéke a 0,50‰ véralkohol-koncentrációt, vagy a kilélegzett 
levegőben a 0,30 mg/l-t nem haladja meg. 

Az engedmény a főútvonalra és a főútvonal mellett kiépített 
kerékpárútra, illetve járdára (ahol egyébként tilos kerékpározni) 
nem vonatkozik, ott a zéró tolerancia továbbra is érvényben van, 
tehát ha a vezető szervezetében szeszesital fogyasztásából szár-
mazó alkohol mutatható ki, akkor kerékpárral nem közlekedhet. 
A főútvonalat és annak végét az 5. és 6. ábrán látható közúti jel-
zőtábla jelzi.

    
Ha az előzőekben leírt személyi és tárgyi feltételek meglétéről 

meggyőződtek, akkor részt vehetnek a közúti közlekedésben, s 
csupán annyi kötelezettségük van, hogy be kell tartaniuk a ke-
rékpáros közlekedésre vonatkozó szabályokat.

Következő számunkban folytatjuk!
Dr. Gali Sándor r. alezredes, kapitányságvezető

Hogyan közlekedjünk kerékpárral? – 3. rész

Kék hírek
Ebesen 2013. július 20. és 2013. augusztus 23. közötti időszak-

ban 6 bűncselekmény, 1 garázdaság, 1 szeméremsértés, 1 kábító-
szer birtoklása, 2 lopás és 1 betöréses lopás történt. 

1. 2013.07.20–án 16:00 óra és 2013.07.21-én 05:10 óra közötti 
időben ismeretlen személy a 4-es számú főút mellett a Nádas csár-
da és a Sári major között a betonút végén található tanyába bement, 
majd onnan szerszámokat és két szivattyút tulajdonított el, valamint 
vezetékeket vágott le. Az ügyben betöréses lopás elkövetése miatt 
büntetőeljárás indult.

2. 2013.07.26-a és 2013.07.28-án 15:00 óra közötti időben is-
meretlen személy az Ebes-Hajdúszovát között elhelyezkedő ún. 
Balogh Laposba kihelyezett méh kaptárak közül 3 darabot a benne 
lévő méhcsaláddal együtt eltulajdonított. Az ügyben lopás elköve-
tése miatt büntetőeljárás indult.

3. 2013.07.31-én 16:30 óra körüli időben egy Ebes-Horváth 
tanyai férfi a Horváth tanya egyik utcájának járda szakaszán nad-
rágjából a nemi szervét elővette, melyet az arra járó embereknek 
mutogatott, majd ezt követően az utcán önkielégítést végzett. Az 
ügyben szeméremsértés elkövetése miatt büntetőeljárás indult.

4. 2013.08.11-én 19:00 óra körüli időben a sportpályán meg-
rendezett Ebes KKSE – Nyíregyháza Spartacus FC Magyar Kupa 
labdarúgó mérkőzést követően egy vajai lakos vendégszurkoló 
előzetes szóváltást követően a Művelődési Ház mögötti parkban 
egy ebesi lakost lefejelt, aki a bántalmazás következtében könnyű 
sérülést szenvedett. Az elkövetőt a rendőrök a helyszínen elfogták 
és a rendőrkapitányságra előállították, vele szemben garázdaság el-
követése miatt büntetőeljárás indult.

5. 2013.08.12-én 16:00 óra és 2013.08.13-án 14:00 óra közötti 
időben ismeretlen személy a Tanya 92. szám alatti telephelyre a 
csukott, de nem zárt nagykapun keresztül bement, majd a szintén 
nyitott állapotú tároló helyiségből eltulajdonított 11 darab barnás-
sárga színű 20 literes műanyag kannát a benne tárolt diesel üzem-

anyaggal együtt. Az ügyben lopás elkövetése miatt büntetőeljárás 
indult.

6. 2013.08.18-án 23:05 órakor egy hajdúszoboszlói férfit szál-
lítottak le a vonatról a Vasútállomáson, mivel menetjeggyel nem 
rendelkezett. A leszállítását követően a rendőrök igazoltatták, mely 
során ruházatából egy nylon zacskóban ismeretlen eredetű kábí-
tószer gyanús anyag került feltalálásra. A hajdúszoboszlói lakos 
előállításra került a rendőrkapitányságra, tőle a kábítószer gyanús 
anyag lefoglalásra került, s vele szemben kábítószer birtoklásának 
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 elkö-
vetőket 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



Ebesi Hírlap Ebesi Hírlap

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u

8 9
„Sportélet Ebesen 1955-től napjainkig”

Hollókői gyerektábor

címmel nyílt sporttörténeti kiállítás a 
Széchényi Ferenc Tájmúzeumban 2013. au-
gusztus 16-án.

„Kis község-nagy sportszeretet”- olvas-
hatjuk a Magyar Kézilabda Szövetség 1975-
ben megjelent Kézilabdázás című lapjában, 
ahol akkor az ebesi női kézilabda csapat 
sikerei kapcsán írtak a településről. Ez a 
sportszeretet tárul a szemünk elé, ha meg-
tekintjük a kiállítást. Hiszen a Hajdú-Biha-
ri Napló elődje, a Néplap korabeli cikkei 
segítségével megismerhetjük az ország, a 

megye, s ezen keresztül Ebes sportéletét is. 
Szemünk előtt épül a Sportház, a sportpálya, 
alakulnak meg a különböző szakosztályok, 
melyek közül nem egy ma is működik; s az 
is előfordulhat, hogy egy-egy fotóról isme-
rős arc tekint vissza ránk.

A kiállítást Dorogi Sándor Balatonszárszó 
polgármestere, egykori ebesi művelődési ház 
vezető, kézilabda edző nyitotta meg, aki sze-
retettel emlékezett vissza az itt eltöltött időre.

Díszvendégek voltak Szatmári Csaba 
olimpiai válogatott labdarúgó és Varga Ist-

ván világválogatott, többszörös magyar baj-
nok kézilabdázó is.

A kiállítás megnyitó jó alkalmat adott 
arra, hogy régi ismerősök találkozzanak 
egymással, s elevenítsék fel együtt közös 
emlékeiket.

Köszönjük a lakosok segítségét, hogy tár-
gyaikkal, fotóikkal hozzájárultak a kiállítás 
létrejöttéhez! A tárlat 2013. december 20-ig 
tekinthető meg.

Eignerné Bartusz Andrea 
múzeumvezető

A Kulturális Kft. által megnyert TÁMOP 
3.2.8. B-12/1 „Múzeumok Mindenkinek 
Program” elnevezésű pályázat egyik tartal-
mi elemeként valósult meg két turnusban 
2013. július 7- 12. és július 21-26. között a 
szünidei bentlakásos tábor Hollókőn. A kéz-
műves tevékenységekre, múzeumpedagógi-
ai foglalkozásokra alapozó Históriás törté-
neti tábor, elsősorban 9 és 14 év közötti ál-
talános iskolás tehetséges, érdeklődő diákok 
számára biztosított egy hetes, térítésmentes 
táborozási lehetőséget.

A tudatosan megőrzött Hollókő Ófalu, 
ahol ma is élnek a hagyományok, az észak- 
magyarországi Nógrád megyében, a Cserhát 
dombjai között megbúvó palóc település. A 
falu a 20. század elejét idéző- ötvenöt lakó-
épületből és a templomból álló- népi építé-
szeti együttes.

A 145 hektárnyi világörökségi terület 
magában foglalja a falu fölé magasodó kö-
zépkori várromot, az Ófaluval hajdan szoros 
gazdasági egységet képező „nadrágszíjpar-

cellákat”, a hagyásfás legelőkkel tarkított 
határt, a közeli dombokat borító erdőket, 
réteket.

Szállásunk az Ófaluban lévő Potla- ház-
ban volt. A ház tetőterében kialakított lak-
részt a fiúk, alul – az egykori tisztaszoba, 
pitvar, kamra együttesét – a lányok birtokol-
ták. 

Az itt töltött idő alatt megismerkedtünk 
Hollókővel, bejártuk az Ófalut: a katolikus 
templomot, a Tájházat, a Babamúzeumot. 
Izgalmas vár- csatán vettünk részt; a szem-
ben álló török és magyar csapatok vívtak 
zokni csatát a Hollókői vár megtartásáért. 

Kirándultunk az Ipolytarnóci ősmarad-
ványokhoz. A közel egy órás szakvezetés 
túrán bejártuk az egykori Paratethys (ten-
ger) nyomát, láthattunk ősmaradványokat, 
fosszíliákat, ősi lábnyomokat, megkövese-
dett fákat. A túrát 3D-s vetítés és a lombko-

rona sétány zárta. Jártunk Nógrádszakálban, 
a Páris patak völgyében és a pásztói stran-
don is. 

Kézműveskedtünk: kipróbáltuk a papír-
merítést, a korongozást, a körmönfonást; 
készítettünk drót ékszert, festettünk pólót, s 
mindennap haditorna gyakorlatokat végez-
tünk. 

Utolsó este számot adhattunk az egy hét 
alatt megszerzett tudásunkról egy hangula-
tos este alkalmával. Bözsi néni segítségével 
felöltöttük a palóc népviseletet, pattogtat-
tunk kukoricát és gyönyörű hollókői népda-
lokat tanultunk.

Reméljük, mindenkinek felejthetetlen volt 
ez az egy hét, és aki teheti, visszatér még 
ebbe az elvarázsolt kis faluba!

Eignerné Bartusz Andrea
múzeumvezető

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

TÁMOP 3.2.8.B-12/1
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V. Sportbarát Napok
2013.szeptember 7-8.

9.00-14.30 V. Ebesi Őszi Ifjúsági Sakkverseny

 Arany Oroszlán Panzió és Étterem:

Nevezni/érdeklődni: +36-30/924-1173

Sporttelep - Aszfalt pálya:

15.00 - 20.00    I. Ebesi Streetball Bajnokság
Nevezni/érdeklődni: +36-30/327-0528

15.00 - 20.00   I. Floorball Bajnokság
Nevezni/érdeklődni: +36-70/360-5595 

2013. SZEPTEMBER 7. SZOMBAT 2013. SZEPTEMBER 8. VASÁRNAP

PROGRAMOK

                          Homokos Röplabdapálya:

13.00-17.00 III. Amatőr Röplabda Bajnokság

          Nevezni/érdeklődni:+36-30/418-2337

Ebes Művelődési Ház: 

9.00-13.00 III.S-Ebes Sportbarátok Futóverseny

   Nevezni/érdeklődni:  +36-30/905-1830

A versenyekre nevezni/érdeklődni  a fent megadott számokon, 
valamint az ebesisportbaratokegyesulet@gmail.com e-mail címen lehet. 
A részletes versenykiírások a www.ebesisportbaratok.gportal.hu oldalon. 

A versenyek ideje alatt ugrálóvár, trambulin várja a gyerekeket, 
a Családi Kajatanya pedig a finom falatokat szolgáltatja 

a látogatoknak és versenyzőknek.

Ebesi Polgárőr Egyesület,  Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 

A programváltoztatás  jogát fenntartjuk.

www.ebesisportbaratok.gportal.huebesisportbaratokegyesulet@gmail.com

Támogatóink, együttműködő és média partnereink:

További együttműködő partnereink:

Augusztusban még nagyobb sebességre 
kapcsolt egyesületünk, hogy a csapataink a 
bajnoki rajtra minél ideálisabb állapotba ke-
rüljenek. Ennek megfelelően az edzéseket 
edzőmérkőzések színesítették, hogy meccs-
szituációkban is látható legyen, miben kell 
még fejlődnünk. NB III-as csapatunk meg-
mérkőzött többek között a Cigánd SE, a Da-
bas FC és a Nyíradonyi VVTK ellen. Eze-
ken a találkozókon is érezhető volt, minden 
játékos nagyon szeretne bizonyítani Feczkó 
Tamás vezetőedzőnknek, hogy helye van a 
kezdő tizenegyben. Újonnan alakult megye 
III-as gárdánk edzésekkel és edzőmeccsek-
kel igyekezett minél jobban felkészülni az 
előttük álló bajnokságra, ahol számukra a 
bajnoki cím megszerzése a cél. Utánpótlás 
gárdáink is gőzerővel kezdték meg a felké-
szülést. U14-es és U15ös korosztályaink az 
edzések mellett egy napközis tábor keretei 

között készülhettek Püspökladányban.
Ezt két szemszögből lehet értékelni. Az 

egyik az, hogy 10 település legügyesebb 
gyermekei megismerhették egymást, baráti 
kapcsolatokat alakítottak ki. A másik termé-
szetesen a szakmai szempont. Az edzéseket 
három edző végezte (Kovács Krisztián, 
Csegedi Attila, Károlyi Albert), a korosz-
tálynak megfelelő edzéstervek és a legmo-
dernebb eszközök, gyakorlatok alkalmazá-
sával. A gyermekek nagy többségének nem 
voltak idegenek a módszerek, bár hozzá 
kell tenni, sokan most végeztek először iga-
zi szervezett keretek közötti edzésmunkát! 
Természetesen nem telt el úgy nap, hogy ne 
fáradtan és élményekkel tele térhessenek 
haza labdarúgó palántáink. A többi utánpót-
lás csapatnak is volt lehetősége táborozásra, 
méghozzá Ebesen. Itt is edzőink felügyelete 
mellett végezték el a napi feladatokat, me-

lyek inkább játékosak voltak, mert a célja 
az volt, hogy még jobban megismerjék egy-
mást, illetve a játék, vagyis a foci szépsé-
geit. Mindenképpen érdemes megemlíteni 
még, hogy U14-es és U15-ös játékosaink-
nak és edzőiknek lehetőségük volt betekin-
teni a Budapesti Honvéd Akadémiájának 
életébe, ahol edzőmérkőzést is játszhattak 
a Honvéd, hasonló korú játékosai ellen és 
bizony kicsi Ebes a kisebb korosztályban is 
megmutatta, hogy jó az út, amin járunk.

Majd mielőtt még lejátszottuk volna idei 
első tétmérkőzésünket, azaz fogadtuk volna 
a Nyíregyházi Spartacus csapatát a Magyar 
Kupa első fordulójában, egy jó hangulatú 
és minden igényt kielégítő sajtótájékoztató 
keretein belül Debrecenben meséltünk az 
érdeklődőknek jelenlegi helyzetünkről, ter-
veinkről, illetve bemutattuk NB III-as csa-
patunkat. És ha már sajtó, akkor szeretnénk 
megjegyezni, hogy az Alföld TV is közve-
títi mostantól a felnőtt gárdánk mérkőzése-
it, ezáltal még többen láthatják, követhetik 
nyomon az idei NB III-as szezonban nyúj-
tott teljesítményünket. 

A kupamérkőzés a Nyíregyháza ellen 
sajnos nem volt túl sikeres, mindazon tény 
tükrében, hogy vereséget szenvedtünk. A 
csapaton viszont látszott, hogy van benne 
potenciál és lehetőség. Szóval első tétmér-
kőzésünk nem sikerült túl jól, de utána már 
mindenki a történelmi pillanatra várt, ami-
kor is a bajnokság első fordulójában Lipcsei 
Péter vezetésével a Ferencváros második 
számú csapata látogatott az Ebesi Katlan-
ba. Ezen a találkozón pedig folytatódott 
az álmunk, mert tisztességes és becsületes 
körülmények között szenzációs győzelmet 
arattunk egy jó játékot játszó ellenfél ellen. 
És nagyon reméljük, hogy ez a győzelem is 
ad még egy lökést mindenki számára, mind 
az egyesületen belül és a szurkolóinknak 
is, mert az igazi küzdelem a győzelmekért 
most kezdődött el. Kérnénk tehát minden-
kit, aki csak egy kicsit is szorít Ebesért, 
hogy támogassa és segítse a maga lehetősé-
geivel egyesületünket, mert csak együtt tu-
dunk igazán sikeresek lenni és maradandót 
alkotni a pályán és azon kívül.

Sportbaráti üdvözlettel: 

Kis Sándor 
elnök Ebes KKSE 

Az Ebes KKSE augusztusi hírei
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Szeptember 28. Szombat 9 órakor

Vekeri-tó-túra
Utazás: Üzemképes kerékpárral
Indulás: Szeptember 28. szombat: Arany J. Ált. Isk. előtt: 9 óra
Hazaérkezés: Este 7 óra körül
Résztvevők: 8 éves kortól
A túra távja: 2x22 km (földúton) kényelmes tempóban
Útvonal:  Ebes – Horváth tanya – Mikepércs – Vekeri-tó – Mikepércs – 

Csemetekert – Ebes
Felszerelés:  Időjárásnak megfelelő öltözet (esőkabát, napvédő sapka), 

innivaló, pohár, evőeszközök (tányér, villa) az ebédhez
Szervező:  Sós Barnabás (Ebesi Sportbarátok Egyesület)

A túra résztvevőinek ebéd készül
Eső esetén a túra október 5-én lesz megtartva 9 órai indulással 

Polgárőrök segítik az iskolások 
közlekedését

Ebes „Tiszta levegő-Mozdulj érte!” 

   
Időpont Időpont Helyszín Esemény

Szeptember 16. Hétfő 7-8 óra
19 óra

Fő u.
Iskola előtt

Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
TEKEREBES éjszakai kerékpáros-görkoris falutúra 

Szeptember 17. Kedd 7-8 óra
19 óra

Fő u.
Iskola előtt

Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Gyalogbusz-séta az egészségért

Szeptember 18. Szerda 7-8 óra Fő u. Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
„Tiszta levegő-Mozdulj érte” rajzpályázat és kiállítás az óvodában

Szeptember 19. 
Csütörtök

7-8 óra
15 óra
16 óra

Fő u.
Iskolaudvar
Iskolaudvar

Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Kerékpáros ügyességi verseny (alsósoknak)
Kerékpáros ügyességi verseny (felsősöknek)

Szeptember 20. Péntek
Autómentes nap

6-18 óra
7-8 óra
7-8 óra
16 óra
19 óra

Központ
Fő u.
Központ
Nagypark
Iskola előtt

Ady-Kossuth u. forgalomkorlátozások, aszfaltrajzverseny
Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Jutalomfalat a kerékpáros bevásárlóknak
Futó-duatlon és kerékpáros körverseny
Tiszta levegő éjszakai gyalogtúra

Szervező: Sós Barnabás, Önkormányzat

Szeptember 14-én, az országos hulladékszedési 
nap keretében tegyünk együtt az elhagyott hulla-
dékkupacok eltüntetéséért. A belterületek meg-
tisztítása mellett a külterületek illegális szemét-
lerakóinak felszámolása is célunk. Örömmel 
várjuk a civil szervezetek képviselőit és a lakos-
ság segítségét is. Az akció 2-3 órás elfoglaltsá-
got jelent.
Akciónkban részt vesznek: 
•  Ebesi Polgárőr Egyesület-Ebesi Sportbarátok 

Egyesület
•  Benedek Elek „Zöld” Óvoda-Arany János 

ÖKO Általános Iskola 
•  AKSD-Ebesi Községgondnokság Kft. – Ebesi 

Önkormányzat
•  Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egye-

sület-Ebes Kulturális Kft.
•  Alapszolgáltatási központ-Civil szervezetek-

Kereskedelmi egységek
Gyülekező: Művelődési ház előtt: szeptember 
14. szombat 9 órakor
Felszerelés: Időjárásnak megfelelő öltözet 
(kesztyűt és zsákokat biztosítunk)
Szervezők, információ: Sós Barnabás, Balogh 
László (30/621-1911) Ebesi Polgárőr Egyesü-
let

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság az Ebesi Polgárőr Egyesülettel karöltve 
a korábbi évekhez hasonlóan idén is fokozott figyelmet fordít a szeptemberi 
iskolakezdésre és a közlekedésre. Balogh László az egyesület elnöke elmondta: 
a polgárőrség nagyon fontosnak tartja, hogy az iskola környékén a járműveze-
tők és a gyalogosok figyelmesen, körültekintően, a szabályokat maradéktalanul 
betartva közlekedjenek. Ebben az évben is segítik a rendőrök és polgárőrök 
munkáját az ifjú polgárőr csoport tagjai, akik szintén figyelő szolgálatot telje-
sítenek a település legveszélyesebb útkereszteződésében. Szeptemberben min-
den iskolai napon reggel 7 órától a tanórák megkezdéséig folyamatosan jelen 
lesznek a gyalogátkelőhelyek környékén, és segítséget nyújtanak a gyerekek-
nek a biztonságos áthaladásban. 

Ebesi Polgárőr Egyesület
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Tevékenyen a Jövőnkért Szociális Szövetkezet megkezdi munkáját. 
Szolgáltatásaink: ingatlan adásvétel, cipőjavítást, késélezést, aszta-
los munkát, kertek kaszálását, fűnyírását kisebb házkörül végezhe-
tő munkákat vállalunk. Elérhetőségünk: Adorjánné Vali +3670334-
5407.

A Szent István napi rendezvény keretében meghirdetett XII. étek-
készítő verseny pörköltek kategóriájában a képzeletbeli dobogó 
legfelső fokára állhatott egyesületünk. Köszönjük a remek hangu-
latot a szervezőknek és a finom falatokat a szakácsnak!

Ebesi Polgárőr Egyesület

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 Arany Oroszlán Étterem udvarias kiszolgálással 
továbbra is várja régi és új kedves vendégeit!

 Kínálatunkból:
– ízletes napi menü,

– állandó választható napi ajánlat, 
– hidegtálak készítése már 1200 Ft/fő
– kávé és limonádé különlegességek

Vállaljuk esküvők, céges- és magánrendezvények, 
születésnapok, termékbemutatók, protokoll fogadások 

megszervezését és lebonyolítását, akár az Ön otthonában is.

Nyitva tartás:
hétfő: 9.00–16.00.

kedd–szombat: 9.00–20.00
vasárnap: zárva

Jól kifőztük


