
Kellemes nyári meleg 
idő várta az idei soka-
dalomra látogatókat, 
amely hagyományosan 
8 órakor az immár X. al-
kalommal megrendezett 
Ízőrző főzőversennyel 
kezdődött. 14 csapat ne-
vezett be a főzőverseny-

re, amelynek elnöke 
Fehér Gábor mestersza-
kács volt, aki a Magyar 
Nemzeti Gasztronómiai 

Szövetség Zsűritagja. A 
zsűri további tagjai: Jó-
zsa Emma önkormány-
zati képviselő, Balogh 
Károly nádudvari ko-
sárfonó népi iparmű-
vész, Guevara Eszter, 
az Ebesi Községgond-
nokság Kft. ügyvezetője 
és Reszler Péter régész 
voltak. Ezzel párhuza-
mosan zajlódtak a dél-
előtti sportversenyek 
a sportpályán, illetve a 
színpadon Vitéz László 
kalandjait a Hajdú Nép-
táncegyüttes műsora, 
majd a Jó ebédhez szól 
a nóta műsor követte. A 
délutánt a polgármeste-
ri köszöntőt követően 
divatbemutató, a Piros 
Rózsa Nótakör műso-
ra és látványos íjász és 
lovas bemutatók követ-

ték. Bővelkedett a dél-
után sztárvendégekben 
is, hiszen Kasza Tibit, 

az April Projekt-et és a 
Capuccinó együttest is 
köszönthettük a falunap 
színpadán. A debrece-
ni virágkarneválból is 
ízelítőt kaphattak a ren-
dezvényre látogatók az 
olasz zászlóforgatók élő 
zenés, lélegzetelállító 
bemutatóján keresztül. 
Az operett és kedvelt 

dallamok után a vállal-
kozó szelleműeké volt a 
színpad a karaoke alatt. 

Karate bemutatóval fer-
geteges hangulatú bállal 
zárult a nap. A szerve-
zők célja az volt, hogy 
színvonalas és minden 
korosztály számára tar-
talmas szórakozást kí-
náljanak. Reméljük ez 
sikerült.

Kissné Vass Rozália
művelődési ház vezető

Polgárőrök Nádudvaron
6. oldal

A Képviselő-testület 
augusztusi üléséről 3. oldal

Tiszta virágos lakóház 2011
5. oldal

„A szív tiszta, a szándék 
nemes” 2. oldal

Boldog születésnapot!
7. oldal

A TARTALOMBÓL... Szent István napi sokadalom
2011. augusztus 20.

Ebes Községben először tettek ma-
gyar állampolgársági esküt július 
27-én azok a településünkön élő 
személyek, akik a helyi polgármes-
teri hivatalban adták be egysze-
rűsített honosítási kérelmüket. A 
korábbi eskütételekhez hasonlóan 
az eseményre a község házasság-
kötő termében került sor, családi-
as hangulatban. Az ünnepeltek az 
anyakönyvvezető köszöntője után 
Szabóné Karsai Mária polgármes-
ter asszony előtt tettek fogadalmat. 
Az ünnepi beszéd és a himnusz 
elhangzása után a településünk új 
magyar állampolgárait oklevéllel 
és virágcsokorral köszöntötte a pol-
gármester asszony.  

Állampolgársági eskü

Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapjaEbes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja
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A tatárok által 1594-ben feldúlt 
és elpusztított Ebesfalvára em-
lékezve, mintegy mementóként, 
kettős keresztet állítottak a Szent 
István parkban 2011. augusztus 
19-én. A közel két méter magas, 
ősi motívumokkal díszített alko-
tást Tokai Attila helyi fafaragó 
mester készítette. A Himnusz 
elhangzása után Bukáné Zakar 
Zsuzsa református lelkipásztor 
ünnepi beszédét Meleg Vilmos, a 
Nagyváradi Nemzeti Színház mű-
vészének szavalata követte, majd 
Pajkosné Somogyi Anett művész-
nő előadásában a „Magyarország” 
és a „Kell még egy szó” című 
dalokat hallhatták az ünneplők. 
A magyarságot jelképező kettős 
keresztet Bukáné Zakar Zsuzsa 
református lelkipásztor, Orosz 
Lőrinc római katolikus prépost 

plébános és Zolcsák Miklós gö-
rög katolikus plébános szentelte 
fel. Egy emlékkereszt felállítása 
már régóta megfogalmazódott 
az ebesi emberek fejében, amely-
lyel a tatárok által elpusztított 
Ebesfalva emlékét kívánjuk meg-
őrizni – mondta Balogh László, 
a rendezvény szervezője. Hoz-
zátette, Emődy Dánielnek a „Pro 
Patria” Alapítvány elnökének, Sós 
Barnabás alpolgármesternek, Ber-
náth Sándor kőfaragónak, Ebes 
Község Önkormányzatának, az 
Ebesi Kulturális Közhasznú Non-
profi t Kft.-nek, az egyházaknak, 
az érmelléki Bihardiószegről és 
Szentjobbról érkezett huszárok-
nak segítségével méltóképpen 
emlékezhettünk meg a középkori 
Ebesfalváról.

KBCS

Hirdetmény
Ebes Község Önkormányzat Képviselő-testülete és az Egészség-

ügyi- és Szociális Bizottsága értesíti a lakosságot, hogy az ebesi ál-
landó lakcímmel rendelkező, nappali oktatás rendje szerint tanulmá-
nyokat folytató diákok részére 2500 Ft beiskolázási támogatást nyújt.

Nem részesülnek támogatásban azok a kérelmezők, akik:
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, vagy
– augusztus hónapban egyösszegű támogatásban részesültek
A támogatás kifi zetésére 2011. szeptember 05. napjától kezdő-

dően október 31. napjáig kerül sor a Polgármesteri Hivatal pénz-
tárában ügyfélfogadási időben. 

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

Ebes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
és az Egészségügyi- és Szociális Bizottsága

Augusztus 19-én este az államalapítás 
tiszteletére nyílt a Széchényi Ferenc Tájmú-
zeum legújabb kiállítása Bibliafordítások 
merített papíron és Ebes hitéletének em-
lékei címmel. Az időszaki kiállítás különle-
ges élményt nyújt az Ebesre ellátogatóknak, 
valamint az ebesi közönségnek is. Témája: a 
magyar nyelvű Bibliafordítások, valamint a 
helyi hitélet emlékeinek, és az 1594-ben el-
pusztult egyházashely egykori Szent Miklós 
templom, ma ebesi templomdombként em-
legetett épülettöredék Rácz Zoltán építész 
által készített rekonstrukciójának bemuta-
tása.

A fordítások részleteit hagyományos 
technikával készített, kézzel merített papírra 
nyomtatták a kiállítás anyagának összeál-
lítói, így ötvözték a manuális- és a számí-
tástechnika eljárásait. A kiállítás bemutat-

ja a 13. századtól a 19. századig készített 
legfontosabb fordításainkat: a kódexeket 
és nyomtatványokat, illetve későbbi korok 
kéziratos fordításait. A kiállítás megálmodói 
és készítői – János István és Szilágyi Péter – 
ezzel kívántak tisztelegni a magyar nyelv és 
kultúra mestereinek, a Biblia alázatos fordí-
tóinak emléke és élő hagyománya előtt.

A kiállítás helyi hitélethez kapcsolódó ré-
szében a múzeum saját gyűjteménye mellett 
Megyaszai Sándor, Özv. Varga Mártonné, 
Pásti Lajosné, valamint a debreceni Szent 
Anna plébánia könyveiből került kiállításra.

A kiállítás megtekinthető
2011. október 10-ig.

A papír nem felejt semmit.

Kissné Vass Rozália
ügyvezető

„A szív tiszta, a szándék nemes” 
– emlékkeresztet állítottak

„Dicsérjétek az Urat és áldjátok”
(Assisi Szent Ferenc)

Az Ebesi Községgondnokság Kft. értesíti a lakosságot, hogy 2011. 
szeptember 30-ban jelöli meg azt a határidőt, ameddig szankció 
nélkül rá lehet kötni az újonnan – ISPA program keretében – épült 
szennyvíz rendszerre. Ezúton kérem a lakosságot, hogy a jó időt ki-
használva, valamint környezettudatos magatartásunkat erősítve, az 
Ebesi Községgondnokság Kft-nél történő előzetes bejelentést követő-
en végezzék el a házi szennyvíz bekötésük csatlakoztatását a szenny-
víz rendszerre. Köszönettel:

Guevara Eszter ügyvezető
Ebesi Községgondnokság Kft.

Szeptember 24. Szombat (este 7 óra)

Csillagfényes éjszakai gyalogtúra
tábortüzes, zenés esttel

Indulás:  Szeptember 24. Szombat: Arany J. Ált. Isk. előtt: este 
7 órakor.

Hazaérkezés: 22 óra körül, utána zenés tábortűz
Résztvevők: 7 éves kortól
A túra távja: 9 km (földúton és aszfalton)
Útvonal: Ebes–  Ebes külterülete – Ebes
Felszerelés: Időjárásnak megfelelő öltözet, szúnyogriasztó
Szervező: Sós Barnabás (E.S.B.E) Tel: 52/366-972 
Eső esetén a túra október 1-én szombaton este 7 órától lesz megtartva.
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Egy hónap szünet után, 2011. 
augusztus 17-én tartotta soron 
következő ülését Ebes Község Ön-
kormányzatának képviselő-testü-
lete, amelyen döntöttek egyebek 
mellett a Kistérségi Együttműkö-
dési Megállapodás módosításáról, 
beszámoló hangzott el az Alap-
szolgáltatási Központ 2010. évi 
működéséről, illetve a Sportház 
felújításának lehetőségéről tájé-
kozódhattak a jelenlévők.

 
A Kistérségi Együttműködési 

megállapodás módosítása
Az idei év februárjában hozott 

a képviselő-testület döntést arról, 
hogy Ebes a logopédiai ellátás út-
ján bekapcsolódik a pedagógiai 
szakszolgálati feladatok kistérségi 
szinten történő megoldásába. Az 
időközben lezajlott egyeztetések 
keretében a Belügyminisztérium 
illetékesei arról tájékoztatták a Haj-
dúszoboszlói Kistérségi Többcélú 
Társulás munkaszervezet-vezető-
jét, hogy legalább két szakszolgá-
lati feladat ellátása kötelező ahhoz, 
hogy a normatívát igénybe vehes-
sék. Ezen ok miatt szükséges még 
egy ellátás bevonása a szakszol-
gálati feladatok közül. Az előzetes 
egyeztetések alapján ez a nevelési 
tanácsadás lehet, egy határozott 
időre, 2011. december 31-ig félál-
lásban kinevezett pszichológus biz-
tosításával. A pénzügyi bizottság 
támogató javaslata mellett a képvi-
selő-testület egyhangúlag elfogadta 
a Kistérségi Együttműködési Meg-
állapodás módosítására vonatkozó 
előterjesztést.

Beszámoló az Alapszolgáltatási 
Központ 2010. évi munkájáról
Alapos, jó gondolatokat megfo-

galmazó munka – szóltak elismerő-
en az Ebes Község Önkormányzat 
Alapszolgáltatási Központ 2010. 
évi beszámolójáról a képviselő-
testület tagjai. Erdei Andrásné az 
intézmény vezetője elmondta, azon 
alapszolgáltatásokkal, amelyeket 
igénybe vehetnek jelenleg a tele-
pülés lakói, sikerült a hátrányos 
helyzetű, rossz szociális helyzetben 
lévő családokon, személyeken segí-
teni. Ezen kívül kiemelt fi gyelmet 
fordítanak az idős, beteg emberek 
gondozására, illetve a gyermekek 
megfelelő ellátására is. Az alapszol-
gáltatási feladatok egyik szegmense 
az étkeztetés. Erdei Andrásné arról 
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az 
étkeztetést az Arany Oroszlán étte-
rem konyhája biztosítja. 2010. év-
ben 19.090 adag ebédet biztosított 
az önkormányzat azoknak, akik ezt 
igényelték. A házi segítségnyújtás 
tekintetében elmondható, hogy e 
szakfeladat az idősek ellátására irá-

nyul. 2010-ben a gondozónők 1656 
órát töltöttek gondozási feladatok 
ellátásával, átlagosan tizenöt rászo-
rulót gondozva. Az igényelt gon-
dozási feladatok közül legtöbben a 
bevásárlást, az ebéd kiszállítását, a 
szükséges gyógyszerek kiíratását-
kiváltását, a hivatalos ügyek inté-
zését igénylik. A nappali ellátás az 
Idősek Klubjának működtetésében 
realizálódik a településen. A kö-
zel húsz fő szívesen jár a klubba, 
hiszen a társaság, a közösségi lét 
ezen formája segít megakadályoz-
ni az elszigetelődést, ami később 
mentális problémákhoz vezethet. A 
családsegítő szakfeladat ellátásának 
beszámolója kapcsán Erdei András-
né rávilágított, hogy a szolgáltatás 
ezen formájának igénybevétele ön-
kéntes, sikere nagy mértékben függ 
az ügyfél együttműködésén. 2010-
ben 1064 alkalommal keresték meg 
az Alapszolgáltatási Központ mun-
katársait. A legjellemzőbb nehézsé-
gek az anyagi problémák és a mun-
kanélküliség körébe sorolhatók. A 
lakosság eladósodása az országos 
mutatókhoz hasonlóan növekvő ten-
denciát mutat. Az Alapszolgáltatási 
Központ a lehetőségeihez mérten 
próbál segíteni a közüzemi szolgál-
tatást végző cégekkel kapcsolatos 
ügyek intézésében, illetve megfele-
lő életvezetési tanácsokkal szolgál. 
Mindezek mellett segítséget nyújta-
nak az álláskeresésben, a szociális 
segélyek, különböző ellátási for-
mák igénybevételében. Az elmúlt 
évben kilenc alkalommal tartottak 
ruhaosztást az arra rászorulóknak a 
családsegítő szolgálat munkatársai. 
Az EU élelmiszersegélyprogram 
keretében júliusban és november-
ben is, mindkét alkalommal 2079 
rászoruló jutott tartós élelmisze-
reket tartalmazó csomaghoz. Az 
alapszolgáltatás kiemelt területe 
a gyermek- és ifjúságvédelem tá-
jékoztatott az intézményvezető, 
hiszen a jövő letéteményesei a fel-

növekvő generáció. A Gyermekjó-
léti Szolgáltató ellátásában a tavalyi 
évben tizenöt gyermek alapellátás-
ban, hat gyermek védelembevétel 
mellett került gondozásba. A jel-
zőrendszer hatékonyságát és koor-
dinációját mutatja, hogy 2010-ben 
hatvanhárom alkalommal kapott a 
szolgáltató problémajelzést, ami az 
előző évhez viszonyítva csökkenést 
mutat. A Gyermekvédelmi Szol-
gáltató a 2010. évben a törvényi 
kötelezettségének eleget téve hat 
alkalommal biztosította a jelzőrend-
szerben résztvevő tagok konzultá-
cióját. A prevenciós feladatok ellá-
tása mellett, a gyermekek helyzetét 
még inkább szem előtt tartó ifjúsági 
referens megválasztását tartaná 
megoldásnak az intézményvezető. 
Összegzésképpen az Alapszolgálta-
tási Központ elmúlt évi munkájáról 
Erdei Andrásné elmondta, hogy a 
szolgáltatásokat igénybe vevőket 
empatikusan, megfelelő szociális 
érzékenységgel kezelik a központ 
munkatársai. Mivel a település ön-
kormányzata a törvényben előírt 
alapszolgáltatásokon túlmenően, 
nem kötelező feladatként biztosítja 
kistérségi társulás keretén belül a 
jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tás intézményét is, ezért a jövőbeli 
tervek tekintetében a már meglévő 
szolgáltatások színvonalának fej-
lesztése és új feladatok ellátása a 
cél. Ilyen új szolgáltatás lehetne a 
krízishelyzetben lévőknek átme-
neti szállás biztosítása. Ez nagy 
segítséget jelentene átmenetileg 
azoknak a nehéz helyzetbe került 
családoknak, akik valamilyen oknál 
fogva nem tudják megoldani az el-
helyezésüket. Új szolgáltatásként el 
lehet gondolkodni a szociális szö-
vetkezetek létrehozásán – mondta 
Erdei Andrásné. Ezzel a formával 
egyrészt kezelni lehet a fennálló 
munkanélküliséget és az ezzel járó 
problémákat, másrészt a gazda-
sági tevékenység ösztönzésére is 

alkalmas helyi szinten. A község-
ben a szociális alapszolgáltatások 
biztosítják és segítik a lakosságot 
a problémáiknak a megoldásában, 
az elmúlt évben egy rászoruló sem 
maradt ellátatlanul – fejezte be tá-
jékoztatóját Erdei Andrásné. Biró 
Sándorné az Egészségügyi és Szo-
ciális Bizottság elnöke elismerően 
nyilatkozott az Alapszolgáltatási 
Központ munkájáról, a beszámoló 
színvonaláról. Szabóné Karsai Má-
ria polgármester asszony arról tájé-
koztatta a képviselő-testület tagjait, 
hogy a településen jól működik a 
szociális háló, az intézmény magas 
színvonalon látja el a szakmai fel-
adatait. Az Alapszolgáltatási Köz-
pont vezetője által kitűzött célokat 
támogatja. A képviselő-testület az 
Alapszolgáltatási Központ 2010. 
évi munkájáról szóló beszámolót 
egyhangúlag elfogadta. 

Előterjesztés az Ebesi Idős 
Emberekért Közalapítvánnyal 

kapcsolatban
Dr. Hajdu Miklós jegyző beszá-

molt arról, hogy a június 29-én tár-
gyalt és elfogadott az Ebesi Idős Em-
berekért Közalapítvány kuratóriumi 
és felügyelő bizottsági tagjainak a 
módosítása szükséges. A változások 
bejegyzésének előkészítése során 
ugyanis megállapításra került, hogy 
a vonatkozó jogszabályok alapján 
sem a kuratórium, sem a felügyelő 
bizottság tagjának nem választható 
meg olyan személy, aki az alapító, 
azaz jelen esetben az önkormányzat, 
képviselő-testületének a tagja. A ko-
rábbi döntés Sós Barnabás alpolgár-
mestert és Biró Sándorné bizottsági 
elnököt érintette. Annak érdekében, 
hogy a testület törvényesen működ-
hessen, a továbbiakban módosítani 
szükséges a júniusban hozott határo-
zatot. E szerint Sós Barnabás és Biró 
Sándorné helyett előzetes egyez-
tetéseket követően a kuratóriumba 
Ivánfai Ágnest és Pappné Salánki 
Tünde Esztert delegálnák. A képvi-
selő-testület a javasolt személyeket 
egyhangúlag támogatta.

Egyéb testületi döntések

Ezt követően Szabóné Karsai 
Mária polgármester asszony arról 
tájékoztatott, hogy az Ebes Község 
Közhasznú Sportegyesület 2009-ben 
pályázatot nyújtott be a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal-
hoz a sportházként működő épület 
felújítására. A felújításra az egye-
sület 5 millió forintot nyert, viszont 
a kivitelezőkkel történő előzetes 
egyeztetés alapján az épület fűtés-
korszerűsítéséhez, a vizes blokkok 
felújításához, a közlekedő folyosók 
újraburkolásához, a lábazati salétro-

A jövő letéteményesei a felnövekvő generáció
Beszámoló a képviselő-testület augusztusi üléséről

(Folytatás a 4. oldalon.)
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mosodás megszüntetéséhez, illetve 
három beltéri nyílászáró cseréjéhez 
mintegy 8 millió 700 ezer forint 
szükséges. A pályázaton elnyert 
pénzhez a 3 millió 700 ezer forint az 
egyesületnek nem áll a rendelkezé-
sére. 2009. évben a korábbi képvise-
lő-testület határozatában támogatta a 
pályázat benyújtását. A testület tag-
jai egyetértettek abban, hogy ez egy 
olyan értéknövelő beruházás, amely 
az önkormányzati vagyont gyarapít-
ja, tekintettel arra, hogy a sportház 
önkormányzati tulajdonban van. A 
projekt azért is támogatandó – hang-
zott el az ülésen –, mert a felújított 
sportházat valamennyi ott sportte-
vékenységet folytató  lakos igénybe 
veheti függetlenül attól, hogy mely 
egyesületnek a tagja.  Ezért a testü-
let a pénzügyi bizottság támogatá-
sa mellett hat igen szavazattal, egy 
tartózkodás ellenében elfogadta a 
sportház felújításához nyújtandó ön-
kormányzati pénzügyi hozzájárulást. 

Ezt követően szó esett a Rákóczi 
utca 13. szám alatti ingatlan hasz-
nosításának kérdéséről. Az ingatlan 
korábban iskolaként funkcionált. 
Az épületet 2007-ben újította fel 
az önkormányzat pályázaton nyert 
pénzből. A nyertes pályázat feltéte-
le azonban a tíz évig, azaz 2017-ig 
tartó üzemeltetési kötelezettség volt. 
Addig az ingatlant sem eladni, sem 
bérbe adni nem lehet. A képviselő-

testület a közeljövőben dönt az in-
gatlan hasznosításáról. 

Ezután szó esett a képviselői fo-
gadóóra törvényes kereteinek kiala-
kításáról. Dr. Hajdu Miklós jegyző 
elmondta, hogy a fogadóóra beveze-
tése érinti az önkormányzat Szerve-
zeti és Működési Szabályzatát. Ezért 
a módosító javaslatot, amely rögzíti 
a fogadóóra intézménye bevezetésé-
nek törvényes feltételeit, a hivatal 
kidolgozza és a következő ülésen a 
képviselő-testület elé terjeszti.

Mindezek után Szabóné Kar-
sai Mária polgármester asszony 
tájékoztatást adott arról, hogy a 
2011/2012-es tanévkezdés lakos-
sági terheinek csökkentése érdeké-
ben az önkormányzat 2500 forint 
iskoláztatási támogatást nyújt azon 
alap-, közép-, és felsőfokú, nappali 
képzésben résztvevő tanulóknak, 
akik nem részesülnek rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban és a 
tanulmányok folytatását iskolaláto-
gatási igazolással tanúsítják.

Zárt ülés
A képviselő testület zárt ülésen 

döntött az Ebesi Arany Oroszlán 
Zrt. vezérigazgatói megbízatásával 
kapcsolatos kérdésben, továbbá in-
gatlanvételi szándékról, valamint  
állást foglalt a MOL Nyrt. megke-
reséséről, illetve elbírálta a szociális 
kérelmeket.

KBCS

(Folytatás a 3. oldalról.)

Ebes Község Önkormányza-
tának képviselő-testülete rend-
kívüli testületi ülést tartott 2011. 
július 11-én. Sós Barnabás al-
polgármester és dr. Hajdu Mik-
lós jegyző a közterületen történő 
szeszesital fogyasztással és a 
nemdohányzók védelmével kap-
csolatos jogszabályi változtatá-
sokkal kapcsolatosan nyújtottak 
be előterjesztést a képviselőknek. 
Sós Barnabás alpolgármester el-
mondta, hogy az elmúlt időszak-
ban több állampolgári bejelentés 
is érkezett a jegyzőhöz, hogy 
egyes ingatlanokra üres szeszes-
italos üvegeket dobálnak be, tör-
nek szét, sorozatos rendzavarási, 
valamint rongálási cselekmények 
történnek éjszaka. Az esetek ösz-
szefüggésben lehetnek a telepü-
lésen a szórakozási szokásokkal, 
illetve a közterületen történő 
szeszesital fogyasztással. A jelen-
legi törvényi rendelkezések lehe-
tőséget biztosítanak arra, hogy 
az önkormányzat helyi szinten 
megtiltsa a szeszesital fogyasz-
tását a közterületeken. A másik 
sarkalatos pont a nemdohányzók 

védelme a dohányzás egészség-
károsító hatásaival szemben. A 
játszótereken dohányzó felnőttek 
és fi atalok rossz példát mutatnak 
a gyermekeknek azáltal, hogy a 
közvetlen közelükben gyújtanak 
rá. Mindezek mellett a szétdo-
bált csikkek is számos veszélyt 
jelentenek. A jogszabály meg-
tiltja a dohányzást Ebes község 
közigazgatási területén található 
közterületi játszótereken, sport-
célú létesítményekben és azok 5 
méteres körzetében. Az érintett 
területeken a dohányzást tiltó 
táblák kihelyezésre kerültek. A 
fenti érvek fi gyelembevételével 
2011. július 12-től hatályba lépett 
a közterületen történő szeszesital 
fogyasztás korlátozásáról és a 
nemdohányzók védelméről szóló 
helyi rendelet. A tilalmat meg-
szegők legfeljebb 50 ezer forint 
egészségvédelmi bírsággal sújt-
hatók. A rendelet megalkotásával 
elsődlegesen nem a büntetés a 
cél, hanem hogy az önkormány-
zat felhívja ezekre a káros jelen-
ségekre a fi gyelmet.

KBCS

A nemdohányzók védelméről 
döntöttek a falu vezetői

„Én táncolnék veled” 
Ingyenes nosztalgia táncklub

Szeptember 17. Szombat este 7-kor
/Művelődési ház/

18:45 Érkezés 
19:00 Néptáncház Rácz Mátéval 
20:30 Máté Péter és Boney M. slágerek
21:15 Retro slágerek
22:30 Napjaink zenéi 
Szervezők: Sós Barnabás (tel: 366-972) Kissné Vass Rozália (tel: 
788-614) Zene: Kovács Dávid

Szeptember 11. Vasárnap 9 órakor

Vekeri-tó-túra
Kerékpárral és autóval

Utazás: Üzemképes kerékpárral
Indulás:  Szept. 11. Vasárnap: 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 – Horváthtanya – Mikepércs – Vekeri-tó – Mike-

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

sapka), innivaló, pohár, evőeszközök (tányér, villa) az 
ebédhez

Szervező: Sós Barnabás (E.S.B.E) 366-972, 30/905-1830
Lehetőség lesz focizni, tollaslabdázni, csónakázni, túrázni a 

környéken.
A túra résztvevőinek ebédre slambuc és paprikás krumpli készül.
Eső vagy sár esetén a túra szeptember 18-án vasárnap 9 órakor lesz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
FECSKEHÁZI LAKÁSRA

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Fecskeházban egy garzonlakás 
megüresedett. Az önkormányzat vonatkozó rendelete alapján a 
megüresedett lakás pályázat alapján adható újra bérbe.

A pályázat benyújtásának feltételei:
1. 35 év alatti életkor, 
2. a pályázóknak nincs önálló ingatlantulajdonuk,
3. házastársi vagy élettársi kapcsolatban élnek, 
4.  kereső tevékenységet végeznek, vagy valamely felsőfokú oktatási 

intézmény nappali tagozatos hallgatói.
5.  További feltétel előtakarékossági szerződés kötése, kivéve, ha 

a leendő bérlő felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos 
hallgatója.

A garzonházban a bérleti idő egy bérlő esetében maximum 5 év lehet, 
5 év után a garzonházat el kell hagyni.
Házastársak, élettársak pályázatot együttesen nyújthatnak be, és 
nyertes pályázat esetén a lakás bérlőtársi jogviszonyban kerül 
részükre bérbeadásra.
A Képviselő-testület a szerződés megkötésekor a megállapított 
havi lakbér ötszörösének megfelelő óvadék fi zetését köti ki a 
lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő 
visszaadásának biztosítékául.
A garzonlakás bérlőjének személyéről - az Egészségügyi- és Szociális 
Bizottság javaslatának fi gyelembevételével - a Képviselő-testület 
dönt.
Az elbírálás szempontjai között a Képviselő-testület fi gyelembe 
veszi a helyben lakást, a családtagok létszámát, a kiskorú gyermekek 
számát és a pályázó, illetve a vele egy háztartásban élő együtt költöző 
családtagjainak jövedelmét.

A pályázat benyújtásának ideje: 2011. szeptember 9. (péntek).
A pályázatot postai úton, vagy személyesen kell benyújtani a 

Polgármesteri Hivatalhoz (Ebes, Széchenyi tér 1. szám)  
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Mazsorett siker
Július 10-én –az év eddigi legmelegebb napján- került sor a Magyar 

Mazsorett Szövetség által meghirdetett  III. Hajdúszoboszlói A és B 
kategóriás Országos Mazsorett Versenyre. A Benedek Elek Óvoda ma-
zsorett csoportja benevezett a versenyre botos és pom-pom-os koreo-
gráfi ával. Ovis mazsorett csoportunk művészeti vezetője Tóthné Szabó 
Gabriella. 

Az őrült forróság, kánikula sem riasztotta vissza a kicsiket attól, 
hogy első ízben megmérettessék magukat ország-világ előtt. A verse-
nyen 19 csoport közel 500 versenyzője mutatta meg tudását a neves 
zsűri és a népes közönség előtt. Bájos kislányaink mindkét produkci-
ójukkal ezüst minősítést értek el. Minden dicséretet megérdemelnek, 
hisz először versenyeztek, először álltak ki a színpadra ennyi ember 
elé.  Képesek voltak a forróságban mosolyogni, a versenytársaknak 
tapsolni, szurkolni is. Büszkén vehették át az esti eredmény-hirdetésen 
a megérdemelt serleget, ajándékot. A közönség elismerő tapsa ekkor az 
Ebesi Benedek Elek Óvodának szólt. Köszönöm Tóthné Gabikának, 
hogy a gyermekeket felkészítette a versenyre, az eredménnyel óvodánk 
jó hírnevét öregbítette.

Mindez azonban a szülők támogatása, segítő hozzáállása nélkül nem 
jöhetett volna létre. Köszönöm a szülőknek a bizalmukat, kitartásukat 
és anyagi áldozatukat.

Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető

További fotók megtekinthetők: www.vertesfoto.hu

„Tiszta, virágos lakóház 2011”
Immár hagyományos módon idén is odaítélték a „Tiszta, virágos lakóház 
2011” elnevezésű díjat a leggondozottabb kertek és házak tulajdonosainak. 
A kiírásra jelentkezők két kategóriában, a „családi ház gazdasági udvarral” 
és a „családi ház pihenőkerttel” indulhattak. A 14 indulóból ketten mindkét 
kategóriába beneveztek. A zsűri az elbírálásnál szigorú szempontsoron végig-
haladva az alábbi döntést hozta:

Helyezettek:
CSALÁDI HÁZ GAZDASÁGI UDVARRAL

I. helyezett:  Béke Péter  Ebes, Béke u. 4.
II. helyezett: Kiss Sándor Ebes, Ifjúság u. 26.
III. helyezett: Mihályi Miklós  Ebes, Kossuth u. 44.

CSALÁDI HÁZ PIHENŐKERTTEL
I. helyezett:  Visi Ferencné Ebes, Hunyadi u. 50.
II. helyezett: Kovács Jánosné Ebes, József A. u. 41.
III. helyezett: Németi Zoltán Ebes, Tavasz u. 37/a.

Különdíj: „Arborétum jellegű pihenőkert” 
 Hauck Edina  Ebes, Vadas u. 4.

Gratulálunk!

Ebes településen 2011.06.23. és 2011.08.19. közötti időszakban 6 
bűncselekmény történt, melyek közül 1 csalás, 1 jogtalan elsajátítás 
és 4 lopás volt. A bűncselekmények közül a lopásokat az alábbiakban 
részletezem:
●  Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2011. 07. 26-án 15:40 és 

15:50 óra közötti időben a 4 sz. főút és a Fő utca kereszteződé-
sében a nyitott állapotban leállított személygépkocsiból egy autós 
táskát a benne lévő iratokkal és készpénzzel együtt eltulajdonította. 

●  Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2011. 07. 29-én 21.30 óra 
és 2011. 07. 30-án 05:30 óra közötti időben az Ebes, Hunyadi 
utca egyik lakóházának udvaráról egy lezáratlan állapotban leállí-
tott kerékpárt eltulajdonított. 

●  Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2011. 08. 05-re virradó-
an az Ebes, Rózsa utca egyik lakásának udvaráról egy kerékpárt 
eltulajdonított. 

●  Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2011. 08. 17-én 07:00 és 
17:30 óra közötti időben az Ebes, Fő utcán található Roland 
autóház előtti fedett kerékpártárolóban egy lezárt állapotban leál-
lított kerékpárt eltulajdonított. 

Kérem a lakosságot, hogy aki a fenti eseménnyel kapcsolatban bár-
milyen érdemleges információval rendelkezik, az – akár névtelenül 
- hívja a település körzeti megbízottjait, polgárőreit vagy a rendőrka-
pitányság ügyeletét az alábbi telefonszámokon:

Mészáros József r. tzls. csoportvezető +36-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls.   körzeti megbízott +36-30/382-6584
Tóth János r. ftőrm.  körzeti megbízott +36-30/382-6581
Szántó Erik r. tőrm.  körzeti megbízott +36-30/382-6575
Pásti Gyula r. tzls.  körzeti megbízott még nincs
Vass Szabolcs r. tőrm. körzeti megbízott még nincs
Ebesi Polgárőr Egyesület   +36-30/621-6976
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Ügyelete 06 52/558-510 
vagy 107, illetve 112 ingyenesen hívható kapcsolási számok

A körzeti megbízottak fogadóórát tartanak minden szerdán 16:00 
és 18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, 

Széchenyi tér 1. szám alatt.
 Dr. Gali Sándor r. alezredes

           kapitányságvezető

KÉK HÍREK
Rendőrségi hírmondó
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Az Ebesi Polgárőr Egyesü-
let – csatlakozva a Benedek Elek 
Óvoda által kezdeményezett ha-
táron túli gyermekintézmények 
támogatásához – megtette a kezdő 
lépéseket.

A tavalyi év decemberében 
Emődy Dani bácsival, a „Pro 
Patria” Alapítvány kuratóriumá-
nak elnökével, Szabóné Karsai 
Mária polgármesterrel, Kovács 
Gerely alpolgármesterrel együtt 
látogattuk végig Érmihályfalva, 
Szentjobb, Biharfélegyháza, va-
lamint Bihardiószeg településeket 
és találkozhattunk a községek első 
embereivel. Barátságos légkörben 
szívélyes vendéglátással fogadtak 
bennünket a látogatással érintett 
településeken, bizonyosságot adva 
az érmelléken élő emberek mél-
tán elhíresült vendégszeretetének. 
Érmihályfalván meglátogattuk a 
Református Egyház által fenntar-
tott óvodát és a Bernát Józsefről 
elnevezett Általános Iskolát is. 
Hangulatosan berendezett intéz-
ményekben találtuk magunkat, 
ahol minden apró részlet arról 
árulkodik, hogy itt középpontban 
a gyermek áll, akiket szeretetben, 
hitben nevelnek és készítenek 
fel az nagybetűs élet kihívásaira. 

Látva a szerény technikai feltéte-
leket megfogalmazódott bennünk 
a gondolat, hogy informatikai esz-
közökkel segíthetnénk az intézmé-
nyekben folyó magas színvonalú 
oktatási tevékenységet. 

Az első szállítmány három 
komplett számítógépből, nyomta-
tókból videó-lejátszóból, elektro-
nikus játékokból és különféle ki-
egészítő berendezésekből tevődött 
össze. A szállítmányt, még számos 
követte, így sikerült a „Step By 
Step” osztályt technikailag teljes 
mértékben felszerelni, melyhez 
nagy segítséget jelentettek az ebesi 
Arany János Általános Iskola által 
felajánlott monitorok is. A paletta 
a májusban kiszállított színes tele-
víziókkal és DVD lejátszókkal lett 
teljes, amelyért mind a kisiskolá-
sok, mind a pedagógusaik a köszö-
netüket és hálájukat fejezték ki. 

Az ajándékokat átadva jó ér-
zés kerített hatalmába bennünket, 
azért mert tudtunk és akartunk is 
segíteni, ott ahol erre nagy szük-
ség volt. Jó tudni, hogy a határ 
másik oldalán élő kis nebulók, úgy 
nőnek fel, hogy már ismerik a te-
lepülésünket és az itt élő önzetlen 
embereket. 

Balogh László egyesületi elnök      

Ebben az évben június 4-én 
került megrendezésre a Megyei 
Polgárőrnap, melynek helyszínéül 
a szervezők a kellemes környezet-
ben lévő nádudvari Strandfürdő 
körkényét választották.

Az Ebesi Polgárőr Egyesület 
csapata ismét képviseltette magát 
a rendezvényen. A polgárőrség 
fennállása óta a megyei polgárőr-

napot első ízben rendezték meg a 
Hajdúszoboszlói Kistérség tele-
pülésén, ezért ezen a napon a szó-
rakozás mellett az egyesületünk 
tagjai segítve a Nádudvari Pol-
gárőr Egyesület munkáját, a ren-
dezvénybiztosítási feladatokban is 
jócskán kivették a részüket.      

Az ünnepélyes megnyitón be-
mutatkozott az márciusban meg-
választott új megyei vezetőség, 
valamint a rendőrség, az Orszá-
gos Polgárőr Szövetség, valamint 
a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr 
Szövetség kitüntetéseket adott át 
azoknak a polgárőröknek, akik 
hosszú évek óta aktívan és lel-

kiismeretesen dolgoznak a bűn-
megelőzés területén, a lakosság 
védelmének érdekében. Az ün-
nepségen Kiss József polgárőrt, az 
Egyesületünk elnökségi tagját Dr. 
Túrós András, az OPSZ elnöke a 
polgárőr mozgalomban végzett ki-
emelkedő munkájáért a „Polgárőr 
Érdemkereszt” bronz fokozata ki-
tüntetésben részesítette.  

A találkozó színes programokat 
kínált minden korosztály számára. 
Láthattunk kommandósokat beve-
tés közben, volt karate bemutató, 
különböző sportverseny, énekes-
táncos produkciók és humorista is 
szórakoztatta a közönséget. Öröm-

mel tölt el bennünket, hogy ebesi 
polgárőrökből és barátaikból erre 
az alkalomra verbuválódott lab-
darugó csapat minden mérkőzését 
fölényesen megnyerve a dobogó 
legfelső fokára állhatott fel, mely-
hez ezúton is gratulálunk.  

A nap végén kicsit fáradtan, de 
élményekkel gazdagon tértünk 
haza. Reméljük jövőre is lesz lehe-
tőségünk részt venni a találkozón. 
Ezúton is szeretnénk megköszön-
ni az Ebesi Kulturális Közhasz-
nú Nonprofi t Kft-nek azt, hogy a 
szabadtéri rendezvény lebonyolí-
tásához szükséges felszereléseket 
rendelkezésünkre bocsátotta.     

Balogh László 
egyesületi elnök      

Polgárőrök Nádudvaron

Tudtunk és akartunk segíteni

Az asszonyok egy csoportja mammográfi ai vizsgálatra vár 
az Önkormányzat által biztosított buszos úton Debrecenben, 

2011. 08. 23-án.

Mammográfiai vizsgálatra várva
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Vízvezeték- és készülékszerelés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Szerviz – lakásfelújítás – S.O.S. segítség
– vízvezeték, csaptelep, WC tartály javítása, cseréje
– vízóraszerelés
– duguláselhárítás 1 év garanciával
– mosó-, mosogatógép bekötése
– csőtörés utáni S.O.S. helyreállítás
– fürdőszoba, WC, konyha átalakítás
– fűtési rendszerek szervizelése
– árajánlat, anyagbeszerzés, bontás stb.

Érdeklődjön, tájékozódjon, hívjon!

Molnár László 
06-70/226-0888, 
06-30/401-2644

Válogasson a legjobb betéti 
ajánlatokból!

A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövet-
kezet az alábbi megtakarítási lehetőségeket 
ajánlja fi gyelmébe:

●  Kösse le új megtakarításait 6 hónapos Ta-
karék Számlabetétbe, teljesítse az előírt 
feltételeket és a betét éves kamata 1 millió 
Ft alatt 6,75% (EBKM: 6,75%), 1 millió Ft 
fölött 7,00% (EBKM:7,00%)

●  Új és meglévő megtakarításait elhelyezheti 
a költség- és díjmentes 6 hónapos Matrac 
betétbe is. A Matrac betét éves kamata 
5,50% (EBKM: 5,54%)

●  1 éves lekötés esetén válassza Takarék 
Számlabetétünket, ahol az elhelyezett ösz-
szeg nagyságától függően a mindenkori 
hirdetmény általi kamaton felül – ameny-
nyiben betétje új forrásból származik – 
+1,50%-os kamatprémiumban részesül-
het, jelenleg elérhető éves kamat 7,00% 
(EBKM:7,00%)!

Az akció 2011. augusztus 1-től indul 
és visszavonásig érvényes.

A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekről 
érdeklődjön fi ókjainkban!

Boldog születésnapot!

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2011. szeptember hónap

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

18. Vasárnap dr. Socol Ilona  
19. Hétfő dr. Socol Ilona  
20. Kedd dr. Szerze Péter Ifj.
21. Szerda dr. Szerze Péter Ifj. 
22. Csütörtök dr. Békési  Zoltán
23. Péntek dr. Békési  Zoltán 
24. Szombat dr. Szerze Róbert 
25. Vasárnap dr. Békési  Zoltán
26. Hétfő dr. Szerze Róbert
27. Kedd dr. Békési  Zoltán
28. Szerda dr. Békési  Zoltán 
29. Csütörtök  dr. Békési  Zoltán 
30. Pénterk dr. Békési  Zoltán

Elérhetőségi mobiltelefon:
06 30 698 0043

Dr Varga Tamás
igazgató főorvos

Községünk polgármestere és jegyzője 2011. 08. 11. napján megtisztelő 
kötelezettségének eleget téve szépkorú személyt köszöntött települé-
sünkön. Szabó Sándorné részére 90. születésnapja alkalmából az 
idősek iránti tisztelet és hála jeléül adták át a miniszterelnök úr által 
aláírt emléklapot. Virágcsokor kíséretében  jó egészséget és további 
békés boldog éveket kívántak Magdika néninek.
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Arany Oroszlán
hátsó teraszának kínálatból:

Két személyes gyros fatál 
két sörrel, vagy két üdítővel 

2.000 Ft,
Hamburger fél literes üdítővel 

600 Ft.
Hot dog, lángos, fagyi és játékok, naponta 

10–21 óráig.

Legyen a vendégünk!

LAKOSSÁGI APRÓ HIRDETÉS
Akác tűzifa kedvező áron! Ingyenes kiszállítással Debrecen és környékén: guri-
gázva: 2.000,- Ft/q, hasogatva: 2.200,- Ft/q. Megrendelhető: tel. 06-30/590-9895.

Autójavítás? Helyből megoldjuk . . .

●  Škoda márkakereskedés és szerviz

●  Műszaki vizsga (előkészítéssel és javítással, 
Személygépjárművekre, kistehergépkocsikra 
3,5 T-ig, típuskorlátozás nélkül a hét minden 
munkanapján.

●  Márkafüggetlen szerviztevékenység 
minden típusra; 
olajcsere-csomagok már bruttó 
9.800,- Ft-tól
(1400 ccm alatti benzinmotorok esetén)

●  Karosszériajavítás, fényezés 
biztosítási ügyintézés, helyszíni kárfelvétel 
minden típusra

Roland Autóház Kft.
Ebes, Fő u. 78. Tel.: 52/565-533, 

www.rolandauto.hu ● info@rolandauto.hu

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja

Felelős kiadó: Kissné Vass Rozália, Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofi t Kft. 

• Felelős szerkesztő: Kanyóné dr. Borku Csilla. 

E-mail: borkucsilla@gmail.com • Szerkesztőség: Ebesi Művelődési Ház, 4211 

Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 52/788-614. Mobil: 06-20/251-69-87. 

E-mail: ebesmuvhaz@gmail.com • Tipográfi a: Abari Gusztáv. www.typostudio.hu 

• Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen. E-mail: fabiandigit@t-online.hu
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