
A tArtAlomból...

Újabb ebesi futósikerek
11. oldal

Lillafüreden jártak az 
óvodások – 5. oldal

Nyári Esték Ebesen
7. oldal

Húsz éves jubileum 
Ópusztaszeren – 6. oldal

Önfeledt szórakozás a 
gyermeknapon – 6. oldal

A közelmúltban önkormány-
zatunk adásvételi előszer-
ződést kötött iparterületi 
ingatlan értékesítésére. A be-
ruházóval kötött megállapo-
dásról, valamint annak kö-
rülményeiről az alábbiakban 
tájékoztatom a lakosságot.

A beruházás megvalósulásá-
hoz szükséges ingatlan adásvé-
teli előszerződés aláírására júni-
us 13-án került sor. A szerződés 
aláírását hosszú tárgyalássoro-
zat előzte meg a beruházó és a 
településvezetés között. 

Ebes elsődleges feladatának 
tekinti az itt élők biztonságá-
nak megteremtését, s ennek 
elengedhetetlen feltétele, hogy 
a településen új munkahelyek 
létesüljenek. Ezért is örül-
tünk, amikor a Szálka ’96 Kft. 
képviseletében 6,2 hektáros 
területvásárlási igénnyel ke-
reste meg önkormányzatunkat 
Kerekes Ferenc. A képviselő-
testület a független ingatlan-
forgalmi szakértői véleményt 
alapul véve, a körülményeket 
mérlegelve a terület vételárát 
1.500,- Ft/m2 + ÁFA összeg-
ben, összesen 119.400.000,- 
Ft-ban határozta meg. A szó-
ban forgó terület jelentős része 
mélyfekvésű, vízállásos terü-
let, az iparterületen lévő vízel-
vezetési problémák miatt a vál-
lalkozónak csapadékvíztározót 
kell kialakítania, továbbá ré-
gészeti területnek is minősül, 
amely azt jelenti, hogy a be-
ruházónak az építkezés meg-
kezdése előtt saját költségén 
fel kell táratni a területet, mely 
nagymértékben megnöveli az 
építkezés költségét. A Szálka 
’96 Kft. 6 éven belül 25.000 
m2 nagyságú logisztikai, keres-
kedelmi tevékenységhez szük-

séges épületet, és ezzel 150 új 
munkahely létesítését vállalta. 

A képviselő-testületi döntést 
követően kiírásra került a ver-
senytárgyalási felhívás, ami a 
költségvetési törvény szerint 25 
millió forint feletti önkormány-
zati vagyon értékesítés esetén 
kötelező. A felhívás nyilvános 
volt, tehát bárki jelentkezhetett 
rá, aki a feltételeket elfogadta 
és az óvadék összegét befizette. 
A versenytárgyalás eredménye-
sen zárult, csak a fent említett 
vállalkozás jelentette be vételi 
szándékát. Mivel a terület egy 
része szántó művelési ágú, 
a földkivonásnak és a telek-
kialakításnak jogerősen meg 
kell történnie, mely eljárások 
hónapokat vesznek igénybe. 
Ezt követően kerülhet sor a 
végleges adásvételi szerződés 
megkötésére és a teljes vételár 
kifizetésére, amely előrelátha-
tólag ez év vége felé, az őszi 
önkormányzati választásokat 
követően realizálódik.

Többek között ezért nem 
értem, hogy Galgóczi Mihály 
volt polgármester az egyik or-
szágos hetilap internetes portál-
ján miért fogalmaz az adásvétel 
kapcsán a következőképpen: 
„Az, hogy a településnek ép-
pen nincs pénze, vagy lyukas 
a kasszája, még nem indok 
arra, hogy elkótyavetyéljék a 
vagyont.” (Megjegyzem a tele-
pülésnek van pénze, jelenleg is 
több, mint 141 millió Ft van az 
önkormányzat bankszámláján.)

Felháborítónak tartom, hogy 
aki 16 évig volt a település 
polgármestere, véleményem 
szerint személyes sértődöttsé-
ge miatt folyamatosan arra tö-
rekszik, hogy az egyik interne-
tes közösségi oldalon is és az 

országos médiában is valótlan 
információkkal Ebest és annak 
jelenlegi vezetését lejárassa és 
a település rossz hírét keltse. 

Összehasonlításként néhány 
adat Galgóczi Mihály vezetése 
ideje alatt történt iparterület ér-
tékesítésekről:

1997-ben a Curver Kft. ré-
szére 7,5 hektár terület került 
értékesítésre 100,- Ft/m2 áron. 
Az önkormányzat a Kft.-nek 
99 évre építményadó mentes-
séget, míg valamennyi egyéb 
adó alól 10 évre teljes mentes-
séget biztosított.

2002-ben a Szálka ’96 Kft. 
részére 12,3 hektár terület ke-
rült értékesítésre 900,- Ft/m2 
áron. Az önkormányzat a Kft.-
nek 5 év teljes adómentességet 
biztosított. 

Figyelembe véve a biztosí-
tott adómentesség miatti bevé-
tel kiesést, felmerülhet a kér-
dés ki, milyen döntést hozott… 

Álláspontom szerint egyéb-
ként a korábban hozott dönté-
sek is a település és a település 
lakóinak érdekét szolgálták, 
hiszen hosszútávon kell gon-
dolkodni. A most értékesített 
terület is, majdan nemcsak a 
vállalkozó versenyképességét, 
az önkormányzat jobb anyagi 
pozícióját, hanem újabb csalá-
dok megélhetését is elősegíti.

Zárszóként, bízom benne, 
hogy az önkormányzati vá-
lasztások közeledtével nem 
a mocskolódás, a lakosság 
valótlan információkkal való 
megtévesztése kap hangsúlyt, 
hanem az észérvek, a jó el-
képzelések, a település érde-
keinek szem előtt tartása, és 
az elvégzett munka. 

Szabóné Karsai Mária
polgármester

Munkahelyeket teremtő beruházáshoz 
kapcsolódó iparterület értékesítés

 Ingyenes kiadvány
Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja

XIII. évf. 6. szám • 2014. június
Ebesi Hírlap



Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
2

A HVG.hu internetes portálon 
június 13-án Ingatlanpanama 
vagy realitás? címmel jelent 
meg az az írás, amely azt a lát-
szatot próbálta kelteni, hogy 
Ebes Község Önkormányzata 
nem a jogszabályi feltételeknek 
megfelelően járt el az iparterü-
leten lévő ingatlan értékesítés 
során. Mivel a cikk írója úgy 
fogalmaz, hogy az adásvé-
tel úgy realizálódott, mintha 
„Kerekesékre írták volna ki a 
hirdetményt”, ezért megkér-
deztük az ingatlan beszerzésé-
ben érintett másik felet, azaz 
Kerekes Ferencet, a Szálka ’96 
Kft. ügyvezetőjét ezzel kapcso-
latosan. 

Kerekes úr, Ön idestova 12 éve 
tölt be jelentős szerepet mind 
Ebes település, mind pedig az 
ebesi emberek életében azzal, 
hogy az önkormányzatnak adót 
fizet, az itt élőknek pedig munkát 
ad. Hogy jött a gondolat, hogy 
itt, Ebesen kezdje el a vállalko-
zását? 

Kerekes Ferenc: 1992-ben 
kezdtem a kereskedelmet, elő-
ször egy kisebb, majd egy na-
gyobb raktár létesítésével. 2002-
re világossá vált számomra, 
hogy azon a területen, ahol ad-
dig tevékenykedtem, már nem 
lehet fejleszteni a vállalkozást, 
mivel nem állt megfelelő nagy-
ságú terület a rendelkezésemre. 
Ekkor kezdtem el keresgélni. 
Először Debrecenben, majd a 
környező településeken. Így ke-
rült előtérbe Ebes, hiszen szá-
momra megfelelő adottságokkal 
rendelkező településnek tűnt, és 
akkor már szó volt az elkerülő 
megépítéséről is. Megkerestem 
az akkori polgármestert a vételi 
szándékommal. Az ő, illetve az 
akkori képviselő-testület hozzá-
állása megfelelő volt, így meg is 
kötöttük a szerződést, amelyben 
vállaltam, hogy hat éven belül 
megvalósítom a beruházást.

Mára egy hatalmas komplexum-
má fejlődött az Ön által irányí-
tott Vállalkozás. Gondolom, 
hogy ennek a megvalósításában 
rengeteg munka van. 

Kerekes Ferenc: Valóban ren-
geteg energiát és pénzt emésztett 
fel a logisztikai központ létreho-
zása. A munkálatok elkezdése-

kor kellett szembesülnöm azzal, 
amit az akkori település-vezetés 
elfelejtett velem közölni, hogy 
az általam megvásárolt terület 
hasznosítása előtt régészeti ása-
tásokat kell végezni az ingatla-
non, amely nyilvánvalóan ren-
geteg többletenergiába és ehhez 
kapcsolódóan többletköltségbe 
került. A régészeti munkálatok 
mintegy nyolc hónapig tartot-
tak és 150 millió forint többlet-
költséget jelentettek a vállalko-
zásomnak. Miután végeztek a 
szakemberek a régészeti ásatá-
sokkal, elkezdődhettek a mun-
kálatok, amelyek két ütemben 
zajlottak le. A szerződést úgy 
kötöttük az önkormányzattal, 
hogy az első ütemben megva-
lósuló beruházást 2 éven, míg a 
második ütemben megvalósuló 
építkezést 6 éven belül befeje-
zem. A szerződésben foglaltakat 
maradéktalanul be is tartottam, 
így 2004-ben átadásra került a 
logisztikai központ I. ütemében 
megvalósított beruházás, 2007-
ben pedig a II. ütemben elkészült 
csarnokot is megnyitottam. 

Nyilván nem titok senki számára, 
hogy az Ön cége az egyik legje-
lentősebb munkaadója és adó 
befizetője településünknek.

Kerekes Ferenc: Azt gondo-
lom az elmúlt 10 évben sikerült 
nemcsak hangzatos szavakkal, 
hanem tettekkel is bizonyítanom 
a település felé. Természetesen 
senki előtt sem titok az, hogy egy 
vállalkozás működtetésekor adó-
fizetési kötelezettsége keletkezik 
egy gazdasági társaságnak. El 
lehet gondolni, hogy egy ekkora 
területen elhelyezkedő beruhá-

záshoz kapcsolódóan az önkor-
mányzat felé jelentős ingatlan 
adó fizetési kötelezettségem ke-
letkezik. A vállalkozás jellegéből 
adódóan rengeteg gépjárművem 
van, amelyek után szintén adót 
kell fizetnem, mindezeken túl 
pedig az iparűzési adó adónem-
ben is keletkezik jelentős fizetési 
kötelezettségem. Természetesen 
az adófizetés csak egy dolog, de 
e mellett nagyon sok ebesinek 
biztosítok munkát, megélhetést. 

Egy gazdasági társaság működ-
tetése kapcsán mindig újabb le-
hetőségek és ötletek merülnek 
fel. A mostani adásvétel tárgyául 
szolgáló ingatlannal kapcsolato-
san milyen tervei vannak? 

Kerekes Ferenc: Általában 
ha egy vállalkozás eredményt 
termel, jól működik és vannak 
lehetőségei, akkor igényként 
merül fel a további fejlesztés. 
Hogy miért pont most merült 
fel az igény? Erre nagyon egy-
szerű a magyarázat! A jelenlegi 
gazdasági helyzet és pénzügyi 
lehetőségek, a kormány által 
nyújtott olcsó hitelek, szabadabb 
gazdálkodást és gondolkodást 
eredményeztek számomra, ami 
a vállalkozás fejlesztésére is ki-
hatással van. Úgy gondolom, a 
gazdasági élet igényli a nagyobb 
mennyiségű áru kiszolgálását, 
amelynek tárolására nyilvánva-
lóan nagyobb raktárterület szük-
séges. A kialakítandó raktárak 
megépítéséhez pedig földterület 
kell. Miután mérlegeltem a le-
hetőségeimet, megkerestem az 
önkormányzatot ingatlan vételi 
szándékommal. Az önkormány-
zat a jogszabályban rögzített 

feltételeknek megfelelően kiírta 
a versenytárgyalási felhívást az 
ingatlanra vonatkozóan, miután 
pedig az eljárás lezajlott meg-
kötöttük az adásvételi előszer-
ződést. 

Mit lehet tudni a megvalósítandó 
beruházásról?

Kerekes Ferenc: 6,2 hektár 
földterületre vonatkozóan kö-
töttük meg az előszerződést az 
önkormányzattal. A beruházás 
kapcsán kötelezettséget vállal-
tam arra vonatkozóan, hogy 6 
éven belül egy 25 ezer négyzet-
méteres csarnokot építek az in-
gatlanra és 150 új munkahelyet 
teremtek. Persze itt ismét adódik 
a kérdés, hogy miért pont 6 év? 
Nos, a válaszom erre az, hogy 
mivel az előző adásvételkor már 
szembesültem azzal, hogy az 
iparterület régészeti lelőhely, így 
bele kellett kalkulálnom a feltá-
rással összefüggésben jelentkező 
járó plusz időt és természetesen 
az ezzel szorosan összefüggő 
többlet költséget is. Bár nem 
szeretnék reflektálni a HVG 
cikkében leírtakra, de azért nem 
hagyhatom szó nélkül azt, hiszen 
valótlan információkkal borzolja 
a kedélyeket a vételár vonatko-
zásában is. Az ingatlan vételárá-
ra vonatkozóan elmondhatom, 
hogy a régészeti munkálatokkal 
jelentkező kiadások több ezer, 
jelen esetben 4000-4500 forinttal 
is megemelik a terület bekerü-
lési költségét. Mindezeken felül 
plusz költségként jelentkezik az 
ingatlanon belül megoldandó 
csapadékvíz elvezetése, amely 
szintén a vevőt, azaz minket 
terhel. Azt gondolom, a legfon-
tosabb, amit ezen ingatlan vétel 
kapcsán látni kell, hogy a jelen-
legi képviselő-testület mérlegelt 
és belátta, egy telek értékesíté-
se nem csupán abból áll, hogy 
megkötik a felek az adásvételi 
szerződést és az ingatlan tulaj-
donjoga átszáll, hanem az ezzel 
járó lehetőségeket is felismerte. 
Hosszú távú befektetés ez, ami-
ből a településnek adó bevétele 
származik a jövőben, amely ki-
számíthatóbbá, stabilabbá teheti 
az önkormányzat gazdálkodását, 
a dolgozni akaró embereknek pe-
dig biztos megélhetést nyújt. 

dr. Borku Csilla

Audiatur et altera pars!, avagy hallgattassék meg a másik fél is!
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2014. május 21-én tartotta 
soron következő ülését Ebes 
Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete, amelyen 
döntöttek egyebek mellett a 
Községgondnokság, a Kulturá-
lis Közhasznú Nonprofit Kft-k, 
valamint az Arany Oroszlán 
Zrt. 2013. évi mérlegbeszá-
molóiról, valamint tárgyalták 
a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjté-
sére vonatkozó kötelező köz-
szolgáltatás bevezetésével kap-
csolatos napirendi pontot.

Megtárgyalta a testület az 
Ebesi Községgondnokság 

2013. évi mérlegbeszámolóját
Nagy Adrienn, a Község-

gondnokság ügyvezetője beszá-
molójában tájékoztatást adott a 
Kft. 2013. évi gazdálkodásáról 
és az idei év célkitűzéseiről is. 
Elmondta, a társaság alaptevé-
kenységei körébe többek között 
a közműves szennyvízcsatorna 
üzemeltetése, a településen ke-
letkező szilárd hulladék gyűjté-
se, valamint ingatlanok bérbe-
adása tartozik. Hozzáfűzte, hogy 
a csatorna üzemeltetése 2013. 
november elsejétől a Hajdú-Bi-
hari Önkormányzatok Vízmű 
Zrt. hatáskörébe tartozik. Ami-
kor ezen feladat ellátását átadta 
a Kft. a csatornarendszerre való 
rákötés aránya 95%-os volt a te-
lepülésen. A szemétszállítással 
kapcsolatos feladatok tekinte-
tében is változás történt, amint 
azt a lakosok is érzékelhetik, a 
szállításhoz kapcsolódó díjfize-
tés ezentúl negyedéves elszámo-
lási periódusban csekken történő 
befizetéssel realizálódik. A kép-
viselő-testület az Ebesi Község-
gondnokság 2013. évi mérlegbe-
számolóját a Pénzügyi Bizottság 
támogató javaslata mellett egy-
hangúlag elfogadta.

Tárgyalta a testület az 
Arany Oroszlán Zrt. 
mérlegbeszámolóját

Mészáros László vezérigaz-
gató beszámolójában elmondta, 
hogy az Arany Oroszlán Zrt. 
tavalyi évi munkája meghoz-
ta a várt eredményt, hiszen a 
kitartó tevékenységgel sike-
rült a társaság jó hírét növelni, 
népszerűsíteni a lakosok köré-
ben. Hozzáfűzte, a gazdálko-
dás célja a forgalom növelése 
mellett a szolgáltatást igénybe 
vevők elégedettsége volt, me-
lyet álláspontjuk szerint sike-
rült megvalósítaniuk. A 2014. 

évi gazdálkodásra vonatkozóan 
kiemelte, a társaság célja az, 
hogy átgondolt gazdálkodás-
sal csökkentse a kiadásokat, a 
bevételeket pedig az előző évi-
hez képest növelje. A beszámo-
ló után Meiszburger Ferencné 
könyvvizsgáló a jelentést elfo-
gadásra javasolta és hozzátette, 
hogy a társaság nyereségtermelő 
tevékenység elismerésre méltó, 
a korábbi hiányosságokat sike-
rült korrigálni. Szabóné Karsai 
Mária polgármester asszony ki-
emelte, hogy örvendetes az, mi-
szerint a Zrt. a 2013. gazdasági 
évet mintegy 2,5 millió forint 
nyereséggel zárta.

A Pénzügyi Bizottság támo-
gató javaslatára a képviselő-tes-
tület egyhangúlag elfogadta a 
beszámolót.

Elfogadták az Ebes 
Kulturális Közhasznú 

Nonprofit Kft. 2013. évi 
pénzügyi és szakmai 

beszámolóját
Kiegyensúlyozott gazdálko-

dás, színvonalas programok, 
rugalmas problémamegoldás, 
aktív pályázati tevékenység 
jellemezte az Ebes Kulturá-
lis Közhasznú Nonprofit Kft. 
2013. évi tevékenységét a Fe-
lügyelő Bizottság jelentése sze-
rint. Eignerné Bartusz Andrea 
ügyvezető arról tájékoztatta 
a képviselő-testületet, hogy a 
Kft. a településen élők igényeit 
figyelembe véve alakította ki a 
2013. évi programjait, ahol min-
den korosztály megtalálhatta az 
érdeklődési körének megfele-
lő kikapcsolódási lehetőséget. 
Mindezeken túl pedig maximá-
lisan kihasználták a pályázatok 
adta lehetőségeket. A pozitív el-
bírálású pályázatok lehetőséget 
nyújtottak többek között eszköz-
fejlesztésre, egyéb berendezések 
beszerzésére, a TÁMOP Építő 
közösségek pályázata fenntar-
tási időszakának vonatkozásá-
ban pedig elmondható, hogy a 
projekt keretében tovább folyik 
a fiatalok tehetséggondozása. 
Mindezek mellett a tavalyi év 
végén a falumegújítási pályázat 
lehetőséget adott padok, szemét-
tárolók, látvány- és térelemek, 
útjelző táblák, köztéri óra és 8 
darab fa pavilon beszerzésé-
re. A programok tekintetében a 
Kft. ügyvezetője arról számolt 

be, hogy a jeles eseményekhez 
kapcsolódó programsorozatok, 
író-olvasó találkozók, szabad-
egyetemi foglalkozások, zene-
bölcsődei alkalmak, a Széchenyi 
nap, a falunapok, a Szivárvány 
gyermektábor, az állandó és idő-
szaki kiállítások egyre nagyobb 
népszerűségnek örvendenek a 
település lakóinak körében. A 
társaság megragad minden olyan 
pályázati lehetőséget, amely-
lyel a település kulturális életét 
elősegítheti, így a 2013. évben 
is sokszínű programsorozatot 
sikerült megvalósítaniuk. Ösz-
szességében elmondható, hogy 
a 2013. év takarékos, megfontolt 
gazdálkodása, illetve az önkor-
mányzat támogatása révén az 
előirányzott éves költségvetést 
sikerült tartania a társaságnak. A 
beszámoló után Meiszburger Fe-
rencné könyvvizsgálói jelentése 
is elfogadásra javasolta azt. Ezt 
követően a képviselő-testület 
tagjai elismerésüket fejezték ki a 
kulturális Kft. tevékenységéről. 
Mindannyian egyetértettek ab-
ban, hogy a társaság munkatár-
sai színvonalas, igényes progra-
mokat szerveznek a településen 
élőknek és az ide látogatóknak. 
A képviselő-testület az Ebes 
Kulturális Közhasznú Nonprofit 
Kft. 2013. évi mérlegbeszámo-
lóját ellenszavazat nélkül elfo-
gadta.

Tárgyalták a nem közművel 
összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó kötelező 
közszolgáltatás bevezetésével 
kapcsolatos napirendi pontot

Az előterjesztéshez kapcso-
lódóan dr. Hajdu Miklós jegyző 
elmondta, hogy a vízgazdálko-
dásról szóló törvény az önkor-
mányzat kötelezően ellátandó 
feladatává teszi a nem közmű-
vel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésének meg-
szervezését. Hozzátette továb-
bá, hogy ezen feladat ellátását 
rendeletben kell szabályozni, 
melynek megalkotása előtt már 
tudnia kell az önkormányzatnak 
azt, hogy ki fogja elvégzi ezen 
közszolgáltatást a településen. 
Ennek érdekében az előkészítés 
során felvették a kapcsolatot a 
Tranzit-1 Kft. ügyvezetőjével, 
aki kifejezte azon szándékát, 
hogy a társaságuk el tudja látni 

Ebesen a nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos közszolgáltatást. Az 
elemzések alapján a településen 
mintegy 80–100 körülire tehető 
azon ingatlanok száma, amelyek 
nem csatornázottak. A szabályo-
zás rendszeréből adódik, hogy a 
közszolgáltatás bevezetésének 
első lépése a közszolgáltatási 
szerződés megkötése, amely 
alapján még a rendelet meg-
alkotása előtt meg kell kötni a 
szerződést a feladatot ellátó tár-
sasággal. Az önkormányzatnak 
e körben azonban nem kell köz-
beszerzési eljárást lefolytatnia, 
mivel a közszolgáltatás törvény 
szerint számolandó értéke nem 
éri el a költségvetési törvényben 
meghatározott közbeszerzési 
értékhatárt. A Tranzit-1 Kft. a 
közszolgáltatási díjat 1850 Ft + 
áfa/m3 összegben határozta meg. 
A Pénzügyi Bizottság támogató 
javaslatára a testület a napirendi 
pontot ellenszavazat nélkül elfo-
gadta.

Egyéb testületi döntések
Szűcs Norbert az Ebesi Arany 

János Magyar-Angol Két Tanítá-
si Nyelvű Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola intézményve-
zetője azzal a kérelemmel fordult 
a képviselő-testülethez, hogy a 
2014–2015-ös tanévben kialakí-
tandó főállású anyanyelvi lektori 
státuszt betöltő pedagógusnak az 
önkormányzat biztosítson lakha-
tást a településen az iskola mű-
ködési költségeinek terhére. A 
képviselő-testület egyhangúlag 
támogatta a kérelmet. 

Ezt követően Szabóné Kar-
sai Mária polgármester asszony 
arról adott tájékoztatást, hogy a 
művészeti képzésben résztvevő 
gyermekek balatonszárszói tá-
boroztatásának költségeit a fo-
gadó település teljes egészében 
magára vállalja, csak az utazási 
költséget kell kifizetnie a szü-
lőknek. A Vadas utcai útépítéssel 
kapcsolatban elmondta, hogy 
elindult a közbeszerzési eljárás. 
A közfoglalkoztatás is elindult 
ismét május 20-án. A folyamat-
ban lévő beruházásokkal kap-
csolatosan polgármester asszony 
elmondta, hogy az ipartelepre 
kivezető út munkálatai meg-
kezdődtek, a műfüves focipálya 
munkálatait be kell fejezni 30 
napon belül, illetve hamarosan 
a Rákóczi utcai orvosi rendelő 
felújítási munkálatai is befeje-
ződnek.

dr. Borku Csilla

Mérleget vontak
– a képviselő-testület májusi üléséről –
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Tájékoztató nyári diákmunka 
program indulásáról

A Nemzetgazdasági Minisztéri-
um a fővárosi/megyei kormányhi-
vatalok munkaügyi központjai és a 
járási hivatalok járási munkaügyi 
kirendeltségei megvalósításával 
„A nyári diákmunka elősegítése 
2014” elnevezéssel munkaerő-
piaci programot indít, melynek 
keretében az Ebes Községi Önkor-
mányzatnál diákok foglalkoztatá-
sára nyílik lehetőség.

A program célja a korai mun-
katapasztalat és munkajövedelem 
szerzés elősegítése. 

A program célcsoportjába azok 
a 16–25 év közötti, nappali ta-
gozaton, tanulói, vagy hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező diákok 
tartoznak, akik nem rendelkeznek 
sem vállalkozói, sem egyéb, fog-

lalkoztatásra irányuló jogviszony-
nyal. 

A program keretein belül a 
foglalkoztatás – legfeljebb napi 
6 órában – történhet a települési 
önkormányzatoknál, illetve az ön-
kormányzat fenntartásában álló, 
önkormányzati alapfeladat ellátá-
sát végző intézménynél. 

Bővebb tájékoztatás és jelent-
kezés: 2014. június 30. és 2014. 
július 2. napján ügyfélfogadási 
időben az Ebesi Polgármesteri 
Hivatal szociális irodájában, Tóth 
Alexandra Zsanett ügyintézőnél. 
(Tel.: 52/565-044) Jelentkezésnél 
szükséges iratok: személyi azono-
sító igazolvány, lakcímkártya és 
diákigazolvány.

Ebes Községi Önkormányzat

SZÉCHENYI TERV

_________________________________________________________________________

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2014. március 11. 

Megkezdődött az Ebesi egészségügyi alapellátás fejlesztése című 

projekt

Ebes Község Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi 

Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be, és támogatást nyert 

az Ebes, Rákóczi utca 16. szám alatt található Orvosi rendelő felújítására. 

A fejlesztés megvalósítását a Humánép Kft. végzi, melynek kezdete 2014.

március 11. A fejlesztés várhatóan 2014. július 31-re valósul meg. 

A pályázat azonosító száma: ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0051. A projekt 

elszámolható bruttó költsége 59.394.677,- Ft, melynek 100%-a az 

Európai Unió és a Magyar Állam támogatása. A fejlesztés 

megvalósításához az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozása 

biztosít forrást.

Ebes Községi Önkormányzat

4211 Ebes, Széchenyi tér 1.

E-mail: ebesoffice@t-online.hu

www.ebes.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu                                    A projektek az Európai Unió                                                                                                                                         

                                                                                       támogatásával valósulnak meg.

Felhívás véradásra
Tisztelt Ebesiek!
2014. július 7-én hétfőn 13–17 óráig az Művelődési 
Házban véradást szervezünk, melyre tisztelettel vár-
juk a segíteni szándékozó lakosokat.

Üdvözlettel: a Védőnők

Tanyagondnoki szolgáltatás indul Ebesen!
A szolgáltatás várható kezdési időpontja: 2014. 08. 01.
Tanyagondnok neve:  Miklós Levente
Telefonszáma:  30/269-4-268
Elérhető: Munkanapokon 800–1600-ig.
A tanyagondnoki ellátás igénybevétele önkéntes és térítésmentes!

Tisztelt Lakosok!
A szolgáltatás bevezetésével az ebesi lakosok közösségi/szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutását szeretnénk elősegíteni. Fő-
leg az idős, beteg, mozgáskorlátozott emberek részére, illetve akiknek egyéni szociális élethelyzetük miatt segítségre szorulnak.

Igénybe vehető szolgáltatások:

1.  Ebéd kiszállítás: külterületen élő lakosok számára, akik igényelték az étkeztetést, mint alapszolgáltatást, illetve koruk, egész-
ségi állapotuk miatt rászorulnak.

2  Házi segítségnyújtás: a tanyagondnok azoknak tud segítséget nyújtani, akiknek az Alapszolgáltatási Központ intézmény-
vezetője megállapította a gondozási óra mértékét. A házi segítségnyújtás keretében a tanyagondnok azon feladatokat látja el, 
amelyek kívül esnek a szakképzett gondozók által végezhető feladatok körén. Például kisebb szakképzettséget nem igénylő 
javítási munkák. (villanykörte, gázpalack, zár stb. cseréje). Kül- és belterületi lakosok részére igénybe vehető.

3  Betegek szállítása a háziorvosi, fogorvosi rendelőbe és a védőnőkhöz előre egyeztetett időpontban. Lehetőség van a kiírt 
gyógyszerek kiváltására is. A tanyagondnok ezután hazaszállítja az ellátást kérelmezőt. Kül- és belterületi lakosok részére 
igénybe vehető.

4  További segítség a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. A tanyasi lakosok munkahelyre eljutásának segítése, belterületre 
történő beszállítással. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatáshoz való eljutás. Lehetőség van a Polgármesteri Hivatalba 
szállítás igénylésére ügyfélfogadási időben, majd az ügyintézés befejeztével a tanyagondnok hazaszállítja az ellátást igénybe 
vevőt. 

Hívjanak minket, érdeklődjenek, hogy a szép új busz minél jobban ki legyen használva!
A szolgáltatás beindításakor szórólapon további részletes információkat közlünk. Figyeljék a postaládájukat!

Erdei Andrásné intézményvezető
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BENEDEK  ELEK ÓVODA
4211 Ebes, Ady Endre u. 

9–11. sz.
Telefon: 52/565-053,  

565-054; Fax: 52/565-054

Tisztelettel meghívjuk a 2014/2015 nevelési évre  
újként beiratkozott gyermekek szüleit

2014. július 8-án 15.00 órakor tartandó

szülői értekezletre
Téma:
–  az óvoda bemutatása, házirend,
–  „jó gyakorlat” a beszoktatásról,
–  amire szüksége lesz az óvodába lépő gyermeknek az óvodai 

élete során.
Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Czeglédiné Herczeg Ildikó
 óvodavezető

A Benedek Elek Óvoda óvodásai az idén is részt vettek a hagyo-
mányos vízhez szoktatáson a hajdúszoboszlói Árpád uszodában.

Lubickoltak az óvodások

Erdélyi kirándulás

A Benedek Elek Óvoda dolgozói május 24-én Romániában jár-
tak a Révi cseppkőbarlangban és a Király-hágónál. Köszönjük 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az anyagi 
támogatást.

Május 28-a nagyon csodálatos nap volt a Benedek Elek Óvoda 
óvodásai számára. Hagyományos év végi közös kirándulásun-
kat (óvodások, óvodai dolgozók, szülők) Lillafüredre szervez-
tük. Utaztunk vonattal, Miskolcon az MVK Zrt. két autóbusza 
várt minket, hogy elvigye a 270 fős csoportot a Lillafüredi Ál-
lami Erdei Vasút végállomásához. Innen kisvonattal utaztunk 
Lillafüredre. A program egy része Lillafüreden, másik része a 
felsőhámori Kohászati Múzeumban volt. Kellemes program 

volt, nagyon jó összefogással, azért, hogy a gyerekek és kísérőik 
nagyon jól érezzék magukat. Köszönöm a MÁV Start értéke-
sítőinek (Barta Ágnes, Sáfrány Csaba) az utaztatást és a prog-
ram szervezését. Köszönöm az anyagi hozzájárulást, amellyel 
a kiránduláson részt vevő óvodásokat támogatták (jótékonysági 
ovi-bál bevétele).  

Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető

Lillafüreden jártak az óvodások
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Az Ebesi Gyermekekért Ala-
pítvány a lehetőségeinkhez 
mérten, igyekszik minden gyer-
meknek megköszönni az egész 
éves, kiemelkedő teljesítményét 
és munkáját. Minden évben ju-
talomkirándulást szervez az is-
kola legjobban tanuló, legjobb 
eredményeket elérő tanulóinak. 
A kirándulások minden költsé-
gét az alapítvány finanszírozza, 
így nem fordulhat elő, hogy 
anyagi okok miatt valamelyik 
gyerek nem tud eljönni.

 Immár húsz éve hagyomány, 
hogy iskolánk legjobban tanu-
ló, legjobb eredményeket el-
érő tanulói (44 fő) számára az 
alapítvány jutalomkirándulást 
szervez. A jubileumi évben úti 
célunk az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékpark volt, ahol 
gyerekek megismerkedhettek 
a magyarság történetének egy 
szeletével, a nemzeti összetar-
tozás gondolatkörével. 

A kora reggeli órákban in-
dultunk, s bár hosszú volt az út, 
gyerekeink nem unatkoztak, vi-
dám beszélgetésekkel, történe-
tekkel, játékokkal, rejtvények-
kel, énekkel mulatták el az időt.

A kirándulás leglátványosabb 
programja a Rotunda megte-
kintése volt. Feszty Árpád „A 
magyarok bejövetele” c. monu-
mentális körképfestménye 120 
méter hosszú, 15 méter magas 
és 38 méter átmérőjű kört for-
mázó panorámakép, az 1896-os 
millenniumi ünnepségek egyik 
legfőbb attrakciója volt, s ma 
is az Emlékpark legnagyobb 
vonzereje. Gyerekeinkkel egy 
kör alakú épület közepén lévő 

pódiumról egy körbefutó, egye-
dülálló, festett képet láthattunk, 
mely előtt műterepet alakítottak 
ki. A kettőt úgy hangolták össze 
a háttér zajokkal, hogy azt érez-
tük, valóságos tájba csöppen-
tünk, mintha szereplői lennénk 
a honfoglalásnak. Mindannyian 
éreztük, hogy magyarnak szü-
lettünk, magyarok vagyunk és 
mindig is magyarok leszünk, ez 
a föld a mi hazánk.

Mielőtt tovább folytattuk vol-
na sétánkat az Emlékparkban 
egy finom ebédet fogyasztot-
tunk el a Szeri-Csárdában, majd 
lovasbemutatóval folytatódott 
programunk.

A lovas pályáján, honfoglalás 
kori lovasbemutatót tekintettünk 
meg. Használat közben kerültek 
bemutatásra eleink fegyverei: az 
íj és a különböző nyilak, a lán-
dzsa, a szablya és a fokos. Meg-
ismerhettük a nomád magyar 
őseink félelmetes harcmodorát 
és lovasjátékát. A bemutató vé-
gén tanulóink nagy örömére sze-
mélyesen is megismerkedhet-

tünk a lovasokkal és a lovakkal. 
Kis pihenő után választhattak 

gyerekeink a programok közül. 
Volt, aki a nemezelést válasz-
totta és egy kis nemez labdát 
készített, aztán kipróbálta a 
hordós játékot, vagy legurult 
a dombról. Mások az „Ezer év 
a hadak útján” című foglalko-
záson vettek részt, amelyen az 
előadó bemutatta a magyar hon-
foglalás kori hadsereg fegyver-
zetét, viseletét, amelyeket ki is 
próbálhattunk. Többen megpró-
bálkoztak az íj használatával. 
Megismertük a magyarok hadi 
technikáit, hadvezéreit és dicső 
tetteiket.

A foglalkozások után az em-
lékpark állandó kiállításait, a 
skanzent tekintettük meg. A 
legjobban a következők tet-
szettek diákjainknak: az ipa-
ros műhelyek, szatócsbolt, 
szentes-donáti szélmalom, 
tanyai iskola, nomád park, 
jurták, ökomenikus kápolna, 
a tó, a történelmi szoborpark, 
az Árpád emlékmű és a Nem-

zeti Összetartozás emlékműve 
a bronz turulmadárral. Örök 
emlék marad sokunk számára 
a szatócsboltban kapható „fi-
nom” medvecukor, az ízletes 
sörperec és nem utolsósorban 
igazgató bácsi ostorral való be-
avatása, megkorbácsolása, aki 
első alkalommal vett részt ki-
rándulásunkon. Reméljük, nem 
bánta meg, hogy eljött velünk!

A sok sétától fáradtan, de 
élményekkel gazdagabban ül-
tünk vissza a buszra. A hazafe-
lé vezető út is vidáman telt el, 
megszakítva egy megérdemelt 
finom jégkrémezéssel. 

Végezetül néhány idézet 
gyermekeink tollából:

– Szenzációs volt az idei ala-
pítványi kirándulás és remélem, 
hogy jövőre is jöhetek! A Feszty 
körkép lenyűgöző volt.

– Én eddig minden évben 
részt vettem a jutalom kirán-
duláson és mindegyik másképp 
volt izgalmas és érdekes. A 
mostanit is nagyon élveztem, 
sok mindent tanultam, de köz-
ben jól is szórakoztam. A Feszty 
körkép volt számomra a legér-
dekesebb.

– Nagyon jól éreztem magam. 
Jó a társaság, a programok. jö-
vőre is szeretnék jönni!

– A Feszty körkép tetszett a 
legjobban és a lovasbemutató. 
Örülök, hogy eljöhettem.

– Nagyon tetszett minden, az 
ebéd, a programok. SZUPER 
volt. Köszönöm EGYA!

Zelízi Mária 
Ebesi Gyermekekért 

Alapítvány kuratóriumi tag
Fotó: Lánczky Ágnes

Húsz éves jubileum Ópusztaszeren

Közkívánatra 2014. június 7-én ismét színházlátogatást szervez-
tünk Nagyváradra, a Szigligeti Színházba. A Színház az évad 
végén egymást követően műsorra tűzi a nagy sikerrel játszott 
darabokat, amelyekből mi a közönségszervezőjük javaslatára a 
„Kaviár és lencse” című előadásukat választottuk ki. A program 
szervezésében nagyon sok segítséget kaptunk Pintyák Irénke né-
nitől, aki minden alkalommal elkísér bennünket és történeteivel 
a városban található nevezetességek bemutatásával sok kedves 
percet szerzett az előadásra ellátogatók számára. Itt köszönjük 
meg számára az utánozhatatlan, finom süteményeket és a Körös 
parti sétát, amellyel megörvendeztetett bennünket. 

Balogh László 
szervező

Volt kaviár és lencse is!
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Önfeledt szórakozás a 
gyermeknapon

Mosolygó szempárok, önfeledt szórakozás jellemezte a gyer-
meknapot Ebesen. A június 1-jén megrendezett eseményen a 
gyerekek Süsü a sárkány kalandjai mellett, az ugrálóvárban, va-
lamint a póniciklin szórakozhattak. Mindezek mellett lufibohóc 
és arcfestés várta az aprónépet.

Nyári Esték Ebesen – Szent 
Iván éji vigadalom hatodjára
A Múzeumok éjszakáján 

zeneszótól volt hangos a Szé-
chényi Ferenc Tájmúzeum ud-
vara is. A délutáni program a 
Bütyköldével vette kezdetét, 
ahol az ügyes kezűek próbálhat-
ták ki magukat: lehetett gyertyát 
mártani, varázskarkötőt és tava-
szi ablakképet készíteni. Ezután 
a Piros Rózsa Népdalkör mutat-
kozott be, majd Kiss József és 
párja Kissné Ádám Zsuzsanna 
vezetésével vette kezdetét a 
Táncház. Majd Zajácz György-
nek, a Magnitúdó Csillagászati 
Egyesület vezetőjének előadása következett a Naprendszerről, 
mialatt a táncos lábúak is kipihenhették a fáradalmakat.

A rendezvényen került sor a „Nagyanyáink süteményei” cím-
mel meghirdetett receptverseny eredményhirdetésére is. A jobb-
nál jobb féle sütemények közül a vendégek által a legfinomabb-
nak talált diós zserbót  elkészítő Füzesi Imréné vehette át az 
Arany habverő díjat, melyhez még egyszer gratulálunk.

Köszönjük mindenkinek, aki a szombat délutánját-estéjét ve-
lünk töltötte, illetve támogatónknak, Ebes Községi Önkormány-
zatnak és a helyi vállalkozóknak: név szerint Nagy Sándornénak 
(a Reál Pont Üzletlánc hálózat tagja) és Széplaky Csabának (Tő-
kehús és hentesáru), hogy rendezvényünk megvalósulásához év-
ről- évre hozzájárulnak! 

Köszönjük Tóth Józsi bácsinak a slambuc elkészítését és a Ha-
gyományőrző Klub tagjainak és Tóvizi Jenőné Ica néninek a süti 
kóstolásban és vásárban nyújtott segítséget!

Jövőre együtt, ugyanitt!
Eignerné Bartusz Andrea múzeumvezető

H.A.B. Partyn mutatkoztak be 
a zenekarok

Az Ebesi Nyári Esték kereté-
ben június 7-én számos zenekar 
lépett fel a nagyérdemű előtt. 
Felléptek a Flaming Fist – 
Ebes, Kabinláz – Püspökla-
dány, THanks – Hajdúszo-
boszló, Licium – Debrecen, 
Koroknai Árpád – Debrecen. 

2014. június 12-én, 90. szü-
letésnapján polgármester asz-
szony köszöntötte otthonában 
Krivács Györgyné, született 
Török Gizella ebesi lakost.

Ezúton kívánunk továb-
bi békés, boldog éveket, jó 
egészséget!

Szépkorú 
köszöntése

A csehországi Policka város önkormányzatával fennálló testvérvá-
rosi kapcsolat keretében a Polgármesteri Hivatal dolgozói Polickán 
jártak a közelmúltban, ahol megismerkedtek az ottani Polgármes-
teri Hivatallal, illetve a város nevezetességeivel.

Polickán járt a Hivatal

A régi polickai városháza
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„Tudásbajnokunk” született

Az idei tanévben Szegeden megrende-
zésre kerülő Tudásbajnokság országos 
komplett tanulmányi vetélkedőn Kiss 
Zoltán 5. osztályos tanuló angol haladó 
versenyben a IX., míg matematikából 
a IV. helyet szerezte meg a mintegy 22 
ezer jelentkező közül. Az ezt megelőző 
megyei döntőben kiemelkedően szere-
peltek: Fodor Enikő (1. o.) irodalom, 
szövegértés tantárgyból III. helyezést, 
Balogh Dorottya (2. o.) irodalom, szö-
vegértés tantárgyból VI. helyezést, Gal-
góczi Zsuzsanna (2. o.) irodalom, szö-
vegértés tantárgyból IV. helyezést, Nagy 
Kristóf (3. o.) irodalom, szövegértés 
tantárgyból III. helyezést, Truczkai Sára 
(4. o.) irodalom, szövegértés tantárgyból 
IV. helyezést, Palcsu Zalán (5. o.) angol 
haladó tantárgyból II., matematikából 
IX. helyezést ért el. Felkészítő tanárok: 
Galgóczi Éva, Nagy Anita, Fodor Bar-
bara, Dzsudzsák Natália, Bálintné Bagdi 
Ibolya, Trefán Gabriella, Kissné Lantos 
Éva és Komócsinné Soós Judit.

Play and Win! –  Játssz és nyerj! 
angolul

Az országos ötfordulós levelezős verse-
nyen iskolánkat öt tanuló: Kása Levente 
(XI. hely), Fodor Tamás Levente (XIX. 
hely), Truczkai Dávid (XXII. hely), 
Truczkai Sára (XIX. hely) és Kiss Zoltán 
(XIX. hely) képviselte. Ezen szép ered-
ményeket tanulóink a közel 2000 induló 
közül szerezték meg. Felkészítő tanárok: 
Trefán Gabriella és Tamássy Zoltán.

Spiel und Gewinn! – Játssz és nyerj! 
németül

Az országos levelezős német verse-
nyen Rácz Dorina és Megyaszai Lili 
III. helyezést értek el. Felkészítő tanár: 
Érckövi Katalin.

Szép sikerek a történelmi versenyen
Az Országos TITOK Történelmi Leve-
lezős versenyen évek óta szerepel isko-
lánk. Ebben a tanévben 8 csapattal és 1 
egyéni indulóval neveztünk. A tanév so-
rán 4 érdekes, játékos feladatlapot kellett 
a csapatoknak megoldania. A lapok meg-
oldása együttműködésre készteti a tanu-
lóinkat. Több osztályban tapasztaltam 
– főleg a 6.a és 7.a osztályokban, hogy 
ezek az alkalmak összekovácsolták gye-
rekeket és gyakran töltötték ki a lapokat 
más-más tanulóknál, így ezek jó hangu-
latú találkozások, együttlétek is voltak. 

Az idei tanévben a legjobb eredményt a 
6.b osztály csapata érte el, amely 23. lett. 
A csapatból Fazekas Bence lelkiisme-
retes munkáját emelném ki! Az egyéni 
versenyben Csízi Hajnalka 26. lett. Tá-
las Enikő

Idén először mérték az angol 
tudásunkat

Idén első alkalommal került sor a két ta-
nítási nyelvű 6. és 8. osztályokban az or-
szágos célnyelvi mérésre, melynek célja, 
hogy felmérje a két tanítási nyelvű isko-
lákban folyó nyelvi munkát. Tanulóink 
sikeresen vették a feladatokat, mellyel 
hozzájárultak ahhoz, hogy a két tanítási 
nyelvű képzés tovább folytatódhasson 
intézményünkben. 

Robotszumó verseny

Június 3-án ismét megrendeztük a Te-
rületi Ro bot szumó Versenyt a National 
Instruments Mentor programjában részt-
vevő általános iskolák számára. A debre-
ceni Huszár Gál Gimnázium és Általános 
Iskolából 2 csapat, a Svetits Katolikus 
Általános Iskolából 1 csapat érkezett a 
versenyre. Izgalmas csaták zajlottak a 
csapatok robotjai között. Végül a Huszár 
Gál Gimnázium és Általános Iskola diák-
jai, Kerekes Konrád, Vágner Máté győ-
zedelmeskedtek. A mieink sem vallottak 
szégyent: Magyar Zoltán, Kiss Bence és 
Dézsi Ádám csapata a második helyet, 
Csiha László, Janik Barnabás és Piskó 
Jenő csapata a harmadik helyet szerezte 
meg. Palcsu Zalán, Fazekas Bence, Kiss 
Zoltán robotja a negyedik, Kiss Ger-
gely, Magyar Bence, Magyar Dávid, Sós 
Barnabás, Szoboszlai Botond robotja az 
ötödik helyen végzett. A verseny lebo-
nyolításában és a versenybírói feladatok 
ellátásában Horváth Margit, Szabó Ist-
ván és Krizsán Gábor, NI mentorok se-
gítettek. Köszönjük a verseny megszer-
vezéséhez és jutalmazásához nyújtott 

segítségét a National Instrumentsnek, 
a Brixcity Lego márkaboltnak, a Török 
és Társai Tömítésgyártó és Szolgáltató 
Kft.-nek, az Ebesi Gyermekekért Ala-
pítványnak, és a „robotos” anyukáknak. 
Kissné Lantos Éva

Zsákolásokkal tarkított házi 
kosárbajnokságot rendeztünk

Szoros küzdelemben a házi kosárlabda 
bajnokságon a lányok közül az I. helyen 
a 6.a., II. helyen az 5.b., III. helyen a 6.b 
és az 5.a. csapata végzett. A fiúk verse-
nyében az I. helyen a 6.a., II. helyen az 
5.b., III. helyen a 6.b., IV. helyen az 5.a. 
csapata végzett. 

Ismét úsztak a negyedikeseink
Idén először teljesen ingyenesen vehet-
tek részt negyedikes tanulóink a hajdú-
szoboszlói Árpád Uszodában szervezett 
négy napos úszásoktatáson. Köszönet 
illeti meg Batta Katalint, aki a tanfo-
lyamhoz kapcsolódó munkálatokat fel-
vállalta.

Részt vettünk a Suli foci VB-n 

2014. június 14-én Suli foci VB-n vettek 
részt tanulóink Budapesten. Az izgal-
mas, ötfordulós megmérettetésen U11 
korosztálybeli csapatunk Mexico mezét 
magára öltve a VI. helyezést szerezte 
meg, rengeteg tapasztalatot gyűjtve a 

Iskolai színes hírek
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pályán. Akik a bőrt rúgták: Erdei József 
Rómeó, Fodor Levente, Bernáth Leven-
te, Simon Máté, Lente Márk, Kovács 
Lukács Márton és Karsai Bence. Kísérő 
tanár: Kása Sándor. Ezúton szeretnénk 
kifejezni köszönetünket Ebes Község 
Önkormányzatának a szállításban való 
közreműködéséért, valamint Zsuk Jó-
zsefnek, a Gumilog Kft. ügyvezetőjének, 
aki hozzájárult csapatunk nevezési-és 
étkezési díj költségének finanszírozásá-
hoz.

Cseh diákok ismerkedtek Ebessel
Június 9-14-e között a testvériskolai 
kapcsolat révén a cseh polickai diákok 
ismerkedhettek meg településünkkel, 
az iskolában folyó munkával, valamint 
a környék nevezetességeivel. Természe-
tesen nem maradt el a magyar gasztro-
nómiai különlegességek megízleltetése, 
valamint a számukra teljesen ismeretlen 
DÖK nap és ballagás élményeinek meg-
ismertetése sem.

Bolondballagás, diákönkormányzati 
nap –  idén is búcsúztunk 

nyolcadikosainktól

Idén is remek hangulatú diák önkor-
mányzati napon szórakoztak diákjaink. 
A hatalomátvétel után számos színes 
program várta a kicsiket és a nagyokat 
egyaránt. Természetesen nem marad-
hatott el az idei bolond ballagás sem, 
ahol a nyolcadikosok búcsúzóul vicce-
sebbnél viccesebb jelmezeket húztak 
magukra.

Kerületi atlétikai versenyen voltunk
A Hajdúszoboszlón megrendezésre ke-
rülő atlétikai versenyen alsós lány csa-
patunk a IV., alsós fiú csapatunk a VI. 
helyen végzett. Kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott Enyedi Sára, Szentmiklósi Dor-
ka. Ugyanezen atlétikai versenyen az 5-6. 
osztályos lányok IV., az 5-6. osztályos 
fiúk V., a 7-8. osztályos fiúk szintén V. he-

lyezést értek el. Felkészítő tanárok: Fodor 
Barbara, Batta Katalin, Dobos Judit.

Bemutatkoztak drámásaink 
Püspökladányban

Nagy sikert arattak A muskátlis kalap 
című darabbal dráma tagozatos tanuló-
ink, akik a püspökladányi városi gyer-
meknapon szórakoztatták a nagyérde-
műt. Felkészítő tanár: Bálintné Bagdi 
Ibolya.

Műfüvön focizhatunk

Birtokukba vehették tanulóink a műfüves 
focipályát, ugyanis megtörtént a műsza-
ki átadása. A beruházásnak köszönhetően 
ezentúl komfortosabb körülmények között 
rúghatják a bőrt a gyerekek. 

Pedagógusnapi köszöntés

Június másodikán iskolánk tanárait 
köszöntötték az Arany Oroszlán Ét-
teremben pedagógusnap alkalmából. 
A kedves szavakat mindannyian nagy 
szeretettel fogadtuk. Ezúton szeretnénk 
kifejezni köszönetünket Ebes Község 
Önkormányzatának, valamint a Szülői 
Munkaközösségnek.

Tanévzáró – kezdődhet a 
megérdemelt szünidő

Az idei tanévben 34 diákunk int búcsút 
az általános iskolai éveknek. A június 
14-ei ballagáson idén először vehette át 
az Arany-díjat nyolc éven át kiemelkedő 
munkája elismeréseként Kiss Bence Imre. 
A díjat Bagossy Sándor készítette. A bal-
lagáson az Emberi Erőforrások Minisz-
tere, Balogh Zoltán kiemelkedő szakmai 
tevékenysége elismeréseként oklevelet 
adományozott Dobos Juditnak, Fézerné 
Kaszás Máriának és Kiss Józsefnek. 

Idén is sikeres tanévet zárt intézmé-
nyünk. Tanulóink létszáma az elmúlt tan-
évben 330 fő volt, ebből szeptembertől 34 
fő kezdi meg tanulmányait valamilyen kö-
zépfokú oktatási intézményben. A tanulók 
61,8%-át vették fel az első helyen megje-
lölt középiskolába. A továbbtanulási arány 
megoszlásában elmondható, hogy gimná-

ziumba a tanulók 18%-át, szakközépisko-
lába 70%-át, szakiskolába pedig 12%-át 
vették fel. Szeptembertől iskolánkban 54 
fő elsős kezdi meg tanulmányait. 

A kollégák szavazata alapján az idén ala-
pított pedagógusoknak járó Arany-díjat 
Fézerné Kaszás Mária kapta meg. A díjat 
minden tanévben azon pedagógus kapja 
meg, aki a tantestület véleménye szerint a 
legtöbbet teszi az iskolában folyó munkáért. 
A jövő nemzedékéért végzett áldozatos ne-
velő-oktató munkájáért a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ emléklapját vehette 
át Kissné Lantos Éva, Bálintné Bagdi Ibo-
lya, Trefán Gabriella és Zelízi Mária. 

Ezúton is gratulálunk a versenyeken 
elért eredményekhez, a jó tanulmányi 
eredményű bizonyítványokhoz, valamint 
a ballagóknak sok sikert kívánunk az 
előttük álló középiskolai évekhez. Mind-
ezeken túl gratulálunk pedagógusainknak 
is az elismerésekhez!

Köszönetünket fejezzük ki Deczki Lajos-
nak, aki foci-és kosárlabda adományával 
örömet szerzett gyermekeinknek. Köszönet 
illeti meg Ko mó csin né Soós Juditot is, aki 
100 darab strandlabdát ajánlott fel isko-
lánknak! Köszönet továbbá Jakab Attilá-
nak, aki a tablókészítésben a nyolcadikosok 
segítségére volt!

A jutalomban részesültek névsorát, il-
letve a nyolcadikosok tablóit a következő 
számban jelentetjük meg.

Kívánok minden kollégának és ta-
nulónak tartalmas nyarat, jó pihenést!

Szűcs Norbert
intézményvezető
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Ebesen 2014. május 24. és június 20. közötti időszakban egy 
csalás és egy lopás bűncselekménye történt. 

1. 2014. 05. 27-én egy ebesi lakos a www.olx.hu interne-
tes oldalon megrendelt egy ASUS x54h típusú laptopot egy 
szombathelyi lakostól, melynek vételárát az eladó által meg-
adott K&H baknál vezetett számlaszámra előzetesen átutal-
ta, de a megrendelt árut a mai napig nem kapta meg és az el-
adó az átutalt összeget sem fizette vissza a részére többszöri 
felszólítás ellenére sem. Az ügyben csalás vétség elkövetése 
miatt büntetőeljárás indult.

2. Ismeretlen tettes 2014. 06. 03-án 16.00 óra és 2014. 06. 
04-én 09.20 óra közötti időben a Horváth tanyában lévő 
telephely fiaztató helyiségéből 32 darab kismalacot tulaj-
donított el. Az ügyben lopás bűntett elkövetése miatt bünte-
tőeljárás indult.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját, 
s amennyiben a fenti eseményekkel kapcsolatban bármilyen 
információval rendelkeznek, a bűncselekmény időpontjá-
ban a helyszínen, illetve annak közelében jártak, esetleg 
látták az elkövetőt, avagy részükre megvételre kínálták az 
eltulajdonított tárgyakat, értesítsék a rendőrséget vagy a te-
lepülés körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi te-
lefonszámokon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a 
bejelentő adatait zártan – kezeli:
Mészáros József r. tzls. csoportvezető 06-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls.  körzeti megbízott 06-30/382-6584
Vass Szabolcs r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Szántó Erik r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott 06-30/515-9350
Sági József r. tőrm. körzeti megbízott 06-70/413-4435
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság 06 52/558-510 vagy 
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-
irányítási Központ 107, illetve 112 ingyenesen hívható kap-
csolási 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 Iro-
dában az Ebes, Rákóczi utca 6. szám alatt tartanak.

Dr. Gali Sándor  
r. alezredes, kapitányságvezető

K é K  H í r E K Sajtóközlemény
Szociális szövetkezet indult Ebesen
Ebesen 2013 tavaszán megalakult a ZAFÍR-KONTÍR Szociális Szövetkezet. Az 
alapító tagok célja egy olyan stabil, önfenntartó vállalkozás létrehozása és 
működtetése volt, amely munkalehetőséget teremt a településen, illetve a 
térségben élő hátrányos helyzetű álláskeresők számára számviteli szolgálta-
tások nyújtása révén.
A szövetkezet, céljai elérése érdekében, még az alapítás évében európai 
uniós forrásra pályázott, amelyet sikeresen el is nyert.  A 2014. január 1-én 
„Hátrányos helyzetű térségben élők munkahelyteremtésének elősegítése” 
elnevezéssel elindult projekt keretében a Szövetkezet 3 fő hátrányos helyzetű 
álláskeresőt foglalkoztat 3 hónapig, majd a projekt zárását követően tovább-
foglalkoztatásukat már teljes egészében saját forrásból biztosítja. A projekt 
befejezésének időpontja: 2014. június 30.
A pályázati projekt keretében megtörtént a foglalkoztatottak kiválasztása, 
képzése, a szövetkezet telephelyének kialakítása, valamint a szolgáltatások 
nyújtása is elindult.

Tevékenyen a Jövőnkért Szociális Szövetkezet az alábbi 
szolgáltatásokat nyújtja:

Ingatlan értékesítés, kulcsmásolás, késélezés, ipari szeletelő gépek 
késének élezését, konyhai eszközök, edények talpának polírozását, kerti 

szerszámok élezését, nyelezését stb. tudjuk végezni.
Cipő és bőripari termékek javítása, kisebb ház körüli javítást, 

kerítésfestés, fűnyírást, fűkaszálást, kerékpár szervizelést vállalunk.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-18. Ebédidő 12-14. Szombaton 8-12

Rákóczi 12 sz. alatt hátul az udvarban.

1. Kedd Dr. Szerze Péter

2. Szerda Dr. Szerze Péter

3. Csütörtök Dr. Szerze Péter

4. Péntek Dr. Szerze Péter

5. Szombat Dr. Szerze Péter

6. Vasárnap Dr. Szerze Péter

7. Hétfő Dr. Szerze Péter

8. Kedd Dr. Békési Zoltán

9. Szerda Dr. Békési Zoltán

10. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

11. Péntek Dr. Békési Zoltán

12. Szombat Dr. Békési Zoltán

13. Vasárnap Dr. Socol Ilona

14. Hétfő Dr. Socol Ilona

15. Kedd Dr. Socol Ilona

16. Szerda Dr. Socol Ilona

17. Csütörtök Dr. Socol Ilona

18. Péntek Dr. Békési Zoltán

19. Szombat Dr. Szerze Róbert

20. Vasárnap Dr. Békési Zoltán

21. Hétfő Dr. Szerze Róbert

22. Kedd Dr. Csontos Gyula

23. Szerda Dr. Csontos Gyula

24. Csütörtök Dr. Csontos Gyula

25. Péntek Dr. Socol Ilona

26. Szombat Dr. Szerze Róbert

27. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

28. Hétfő Dr. Szerze Róbert

29. Kedd Dr. Csontos Gyula

30. Szerda Dr. Csontos Gyula

31. Csütörtök Dr. Csontos Gyula

06-30/698-0043
Dr. Varga Tamás 
igazgató főorvos

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2014. július 1-től 31-ig

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
Felelős kiadó:  

Eignerné Bartusz Andrea 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: ebeskultkft@gmail.com  

Tipográfia: Abari Gusztáv. www.typostudio.hu  
Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen.  

E-mail: fabiandigit@t-online.hu

Változik a temető nyitva tartása
Értesítjük a tisztelt lakosokat, hogy a köztemető 
2014. július elsejétől 7:00 órától 20:00 óráig tart 
nyitva.

Községgondnokság Kft. 
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Frizbi
Július 20-án, vasárnap Ebes sport-
telepe ad otthont az idei ultimate 
frizbi országos bajnokság döntő-
jének. A versenyre Budapestről, 
Székesfehérvárról, Szegedről és 
Debrecenből érkeznek majd a 
csapatok, hogy eldöntsék, me-
lyik alakulat érdemli ki a bajnok-
nak járó vándorserleget. A torna 
csoportmérkőzésekkel kezdődik, 
majd keresztmeccsekkel alakul 
ki helyosztók párosítása. Bár a 
címvédő a debreceni FreeBees, 
de a verseny kvalifikációs fordu-
lóján a fővárosi LOL bizonyult a 
legjobbnak, és még a többi csa-
patnak is van esélye bekerülni a 
vasárnap délutáni döntőbe.

Az ultimate frizbi egy különle-
ges csapatsport, amelyet két hét 
fős csapat játszik egymás ellen 
egy 100x37 méter területű pá-
lyán. A játék célja az, hogy az el-
lenfél zónájába jutassuk el a ko-
rongot úgy, hogy közben védők 
azt igyekeznek megakadályozni. 

A játékszer, a strandról jól ismert 
frizbi diszk verseny változata, 
amely meghatározott méretű és 
súlyú. Fontos szabály, hogy a ko-
ronggal nem szabad lépni, ezért a 
diszk előrejuttatása érdekében a 
csapattársak igyekeznek szabad 
területre futni, hogy passzolási 
lehetőséget teremtsenek a do-
bónak. A meccseken akár 40-50 
méteres dobásokat, látványos ve-
tődéseket és trükkös elkapásokat 
láthatunk.

A verseny megtekintése in-
gyenes, és a sporttelepen várunk 
minden érdeklődőt a július 20-
án, 9:00-kor kezdődő versenyen, 
ahol lehetőséget biztosítunk arra 
is, hogy a korong kezelését a lá-
togatók  kipróbálhassák.

Honlapok:
– Magyar Frizbi Országos 

Sportági Szakszövetség: www.
frizbi.hu

– Debreceni Frizbi sportegye-
sület: www.freebees.hu

A május 24-én, Józsán ren-
dezett gyermeknapi futóverse-
nyen négy ebesi futópalántánk 
próbált szerencsét. Egri Kincső 
1000 méteren és Kiss Patrik 
3000 méteren aranyérmes lett, 
míg Sós Anna 2000 méteren 
bronzérmes, Gali Petra pedig a 
4. helyet szerezték meg korcso-
portjukban. Varga Sándor mara-
toni futónk három hegyi verse-
nyen is kiváló eredményeket ért 
el az elmúlt hetekben. A Kékes 
Csúcsfutás kiváló eredménye 
után korcsoportjában első helye-
zést ért el Romániában 20 km-
en, majd a Bükki Hegyi Maraton 
félmaratoni távján, abszolútban 
a 8. helyezést érte el. 

Kedves gyerekek! A nyári idő-
szakban ingyenes futóedzések a 
Nagyparkban vannak, vasár-
nap kivételével minden nap este 
6 órától. Általános edzések ked-
den, csütörtökön és szombaton, 
speciális edzések versenyzőknek 
hétfőn, szerdán és pénteken is. 
A vasúti átjárón nagyon figyel-
mesen és körültekintően kelje-
tek át vagy keressetek a csopor-
tos indulásunk kapcsán!

Sós Barnabás
(Szerkesztői megjegyzés: Sós 
Barnabás alpolgármester el-
készítette Ebes Sportfejlesztési 
koncepcióját, mely képekkel il-
lusztrálva elolvasható a www.
ebes.hu internetes oldalon.)

NB III-as felnőtt együtte-
sünk az NB III - Keleti Cso-
portjában szerepelt, ahol a 15. 
helyen 20 ponttal zárta a sze-
zont. A csapat házi gólkirálya 
Bojan Brnovic 5 góllal.

A csapat vezetőedzője Szabó 
László.

U21-es együttesünk az NBII. 
U21 Észak Keleti csoportjában 
szerepelt, ahol az előkelő 5. 
helyen zárta a szezont 61 pont-
tal holtversenyben a Putnok 
együttesével, aki gólarányának 
köszönhetően végzett előrébb 
a tabellán. A csapat házi gólki-
rálya Tóth Tamás 30 góllal, aki 
a góllövő lista 3. helyén zárta 
az idényt.

A csapat vezetőedzője Bak 
Attila.

U17-es korosztályos együt-
tesünk az NBII. U17 Észak 
Keleti csoportjában szerepelt, 
ahol a tabella 12. helyén zárta 
az idei szezont 19 ponttal. A 
csapat házi gólkirálya pedig 
László Róbert 20 góllal.

A csapat vezetőedzője Ko-
vács József.

U15-ös együttesünk az NBII. 
U15 Észak Keleti csoportjában 
szerepelt, ahol a tabella 10. he-
lyen zárta a szezont 29 ponttal, 
a házi gólkirály pedig a 18 gó-
los Parti Péter.

A csapat edzője Károlyi 
Albert.

U14-es csapatunk az NBII. 
U14 Észak Keleti csoportban 
a 12. helyen zárta a szezont 19 
ponttal, a házi gólkirály pedig 
Jakab Kristóf 18 góllal.

A csapat edzője Kovács 
Krisztián.

U15-ös leány csapatunk a 

Hajdú-Bihar U15 leány Déli 
csoportjában szerepelt, ahol 
az 5. helyen végzett a csapat. 
Az U17-es leány csapatunk a 
Hajdú-Bihari U17 leány Déli 
csoportban szerepelt, ahol a 4. 
helyen zárta a szezont.

A csapatok edzője Árva 
Miklós.

Az Ebes KKSE II. a Hajdú-
Bihar Megyei III. Déli osztá-
lyában szerepelt ahol az arany-
érmet jelentő 1. helyen zárta a 
szezont a csapat 46 ponttal. A 
csapat és egyben a bajnokság 
gólkirálya a 45 gólos Mészáros 
Tamás lett.

A csapat vezetőedzője Ko-
vács József.

A Bozsik program keretében 
U 13, U 11, U 9, és U 7-es kor-
osztályú csapatokkal voltunk 
jelen a rendszerben. Mintegy 
10 alkalommal összesen 28 
mérkőzést játszottak gyereke-
ink.

Szakmai vezetőnk: Magyar 
György.

Segítői: Árva Miklós és 
Nagy Károly.

2014. június 8-án 20 leány 
csapat részvételével tornát 
szerveztünk Ebesen az MLSZ 
Hajdú-Bihar Megyei Igazgató-
ságával közösen. A rendezvé-
nyen 8 település kb. 120 leány 
játékosa vett részt.

2014. május 30-án a Bozsik-
program keretében a hajdúszo-
boszlói sporttelepen U 11, U 
9 és U 7-es korosztályú tornát 
rendeztünk kb. 200 gyerek 
részvételével.

Nagy István Zsombor
Ebes KKSE elnök

Az Ebes KKSE szezonzáró híreiÚjabb ebesi futósikerek
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Ú J R A  M E G N Y I T O T T U N K !  
K í n á l a t u n k b ó l :  

Kutyáknak 
• Száraztápok: 

Teljes értékű: 1.799 Ft/10 kg-
tól 
Minőségi: 399 Ft/kg-tól 
Prémium: 499 Ft/kg-tól 

• f a g y a s z t o t t  t e r m é k e k  

• k o n z e r v e k  
• c i c a e l e s é g e k  
• r á g c s á l ó e l e s é g e k  
• m a d á r e l e s é g e k  
• h a l e l e d e l e k   
• k i e g é s z í t ő k ,     
 h o r g á s z c i k k e k .

Megváltozott nyitva tartás! 
 
Hétfőtől   péntekig: 
7.30-12.00-ig  és 
13,30-18,00-ig,  
 
Szombaton: 
7.30 – 12.00-ig. 

Díjmentes házhozszáll ítás  nyitva tartási időn túl,   
 

előzetes egyeztetés alapján!   
 

Várjuk kedves vásárlóinkat Ebesen, a Rákóczi u. 6. sz. alatt 
  a piac üzletsorán! 

2014. július 19-én hagyományteremtő 
Oroszlán napra várjuk a kedves érdeklődőket!

A kicsiket egész napos ingyenes ugrálóvár 
és trambulin szórakoztatja, a merészebbek 
különböző vetélkedőkön mérhetik össze az 

ügyességüket.

Változatos programokkal, jó hangulattal,  
90-es évekbeli retró árakkal,  

finom falatokkal várunk mindenkit szeretettel!

Támogatók:  
Ebes Község Önkormányzata,  

Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Érdeklődni:  
Arany Oroszlán étterem 
Ebes, Széchenyi tér 2.   

52/366-129,  20/662-9040


