
A TARTALOMBÓL... A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt
– interjú Szabóné Karsai Mária polgármesterrel –

A 2010. évi önkormányzati vá-
lasztások jelentős változásokat 
hoztak Ebes életében. Az elmúlt 
időszakról, annak eredményei-
ről, valamint a jövőbeli felada-
tokról, az önkormányzatokat 
érintő változásokról kérdeztük 
településünk polgármesterét 
Szabóné Karsai Máriát.

Az önkormányzati választások 
óta eltelt másfél esztendő. Hogyan 
értékeli polgármester asszony az 
elmúlt időszakot?

Szabóné Karsai Mária: Úgy 
érzem, hogy eredményes, de lik-
viditási szempontból egy nagyon 
nehéz másfél év van mögöttünk. 
Bizonyára emlékeznek rá az olva-
sók, hiszen a 2010-es év zárszám-
adása kapcsán már beszámoltunk 

róla, hogy közvetlenül a választá-
sok után több, mint 150 millió Ft-
ot kellett ki zetnünk, amire még 
a régi vezetés vállalt kötelezettsé-
get. Ilyenek voltak többek között 
a korábban elköltött, de az önkor-
mányzatot meg nem illető közel 
71 millió Ft-os állami támogatás 
vissza zetése, a Bocskai utca épí-
tésének első két részszámlája 24 
millió Ft összegben, a beruházá-
sokhoz kapcsolódó 27 millió Ft 
ÁFA, illetve az úthelyreállítás 22 
millió Ft-os költsége. Megjegy-
zem, az utóbbit 2010. szeptem-
ber 30-ig ki kellett volna  zetni. 
Mindezek a tételek rendkívül 
megnehezítették az újonnan felál-
ló testület munkáját és ennek ered-
ményeként a 2011-es évet közel 
90 millió Ft hitellel kezdtük. Ilyen 
előzmények mellett vágtunk neki 
a közel 600 millió Ft-os iskola be-
ruházás ÁFÁ-jának és önerejének 
meg nanszírozásához. A 2011-es 
évet is terhelte még a korábbi ve-
zetéstől „örökségként” kapott kö-
zel 20 millió Ft-os  zetési kötele-
zettség. (Gázláng utca járdaépítés, 
Bocskai út és parkoló végszámla, 
útkátyúzás költsége, Vízműtelep 

nyílászáró cseréjével kapcsolatos 
kiadás). A nehézségek ellenére, 
takarékos és felelősségteljes gaz-
dálkodással az eltelt időszakban 
zökkenőmentesen, jó színvonalon 
működött az önkormányzat és 
valamennyi intézménye. Az ön-
kormányzat minden  zetési köte-
lezettségének határidőben eleget 
tett. A település üzemeltetésén 
túl, tavaly augusztusban átadásra 
került a szép, új iskola, elkészült 
a Platánsori belvízelvezető csator-
na, felújításra került a sportház, és 
birtokukba vehették a gyerekek a 
Béke utcai játszóteret.

Nehéz gazdasági periódusban 
került ebbe a pozícióba. Az eskü 
letétele óta egy teljes gazdasági 
év eltelt. Hogyan zárta az önkor-
mányzat ezt az évet?

Szabóné Karsai Mária: Látni 
kell, hogy az önkormányzat gaz-
dálkodása és működése minden 
tekintetben egy folyamat, ezért 
nem lehet önmagában csak egy 
adott évet vizsgálni, hanem is-
merni kell azokat a korábbi kö-
rülményeket, amelyek a 2011-es 
évet nagyban befolyásolták, és 
amiket az előbbiekben ismertet-
tem. Rátérve a tavalyi évre 2011. 
december 31-én az önkormányzat 
által igénybevett folyószámlahitel 
45 millió Ft volt. Ezen kívül év 
végén 26,1 millió Ft fejlesztési 
hitellel zártunk, melynek vissza-
 zetési határideje 2012. július 2. 
A fejlesztési hitelre az iskola be-
ruházáshoz kapcsolódó ÁFA meg-

előlegezése miatt volt szükség. A 
beruházás záró elszámolása folya-
matban van, az elszámolás elfoga-
dását követően önkormányzatunk 
több mint 36 millió Ft-ot kap visz-
sza, mely összeg fedezetet biztosít 
a fejlesztési hitel vissza zetésére. 
Egyes rosszindulatú híresztelé-
sekkel ellentétben a település nem 
úszik az adósságban, a mai napon, 

2012. május 2-án az önkormány-
zat számlaegyenlege plusz 33,4 
millió Ft. A számokból is látható, 
hogy a korábbi vezetés által vál-
lalt kötelezettségek nagyban be-
határolták a 2011. évi működést 
és gazdálkodást, amelynek során 
az elsődleges szempontunk a te-
lepülés zavartalan működésének 
a biztosítása és a korábban vállalt 
kötelezettségek teljesítése volt. 
Úgy gondolom, hogy ezt a nehéz 
feladatot sikerült végrehajtani, ám 
látható, hogy további takarékos és 
fegyelmezett gazdálkodásra van 
szükség az idei évben is.

A jogszabályi változások kö-
vetkeztében a képviselő-testület 
létszáma felére csökkent, ráadásul 
a régi településvezetőkből csak 
ketten vállalták, hogy Önnel dol-
goznak a választások utáni idő-
szakban. Úgy tűnik, mára már egy 
összeszokott vezetés irányítja a 
településünket. Hogyan értékeli a 
képviselő-testület munkáját? 

Szabóné Karsai Mária: A 
Képviselő-testület a korábbi idő-
szakhoz hasonlóan havi rend-
szerességgel ülésezik, sőt, ha a 
téma fontossága vagy a határidő 
indokolja rendkívüli üléseket 
is tartunk. Az üléseken állandó 
meghívottként részt vesznek az 
intézményvezetők is. Hatékonyan 
működnek a bizottságok. Egy len-
dületes, aktív képviselő-testület 
segíti a munkámat. Az üléseken 
különböző témákban egészséges, 
építő jellegű viták is zajlanak. 

Véleményem szerint ez így jó, 
hiszen több ember okosabb, mint 
egy. Szeretném kiemelni, hogy 
mind a testületi tagok, mind az al-
polgármesterek az ülések közötti 
időszakokban is nagyban segítik 
a munkámat, mert gyakran előfor-
dul, hogy egy-egy kiemelt feladat-
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ban napi szinten részt vállalnak. Itt 
gondolok olyan programra, mint 
például a kerékpárút projektje. De 
hasonló példákat tudnék mondani 
akár az egészségügy, akár a tele-
pülésüzemeltetés területén.

Tavaly decemberben az orszá-
gos médiában is megismerhették 
Ebes nevét az ISPA szennyvízcsa-
torna beruházás kapcsán. Akkor 
olyan híreket lehetett hallani, 
hogy az Európai Uniós pályázat-
ból megvalósított projekt nem a 
kiírásnak megfelelően készült el, 
emiatt jelentős támogatási össze-
get kell három önkormányzatnak 
– köztük Ebesnek is – vissza zet-
nie. Mi igaz ebből, hol tart most 
az ügy?

Szabóné Karsai Mária: 
A 2003–2010 között, az ISPA 
szennyvízcsatorna beruházás 
keretében megvalósuló Ebes-
Debrecen közötti nyomóvezeték 
építésével kapcsolatos támogatás 
vissza zetési kötelezettségéről 
önkormányzatunk is előzetesen 
a médiákból értesült. Később az 
ISPA program projektmenedzseré-
től is kaptunk írásos tájékoztatást 
a problémával kapcsolatban. Idő-
közben birtokunkba jutott továbbá 
a szabálytalanságot megállapító 
EU Bizottság audit jelentése, mely 
egyértelműen megállapítja, hogy 
a nyomóvezeték építés kapcsán 
közbeszerzési szabálytalanság tör-
tént a 2008-as évben lezajlott eljá-
rás során. A közbeszerzési eljárás 
lebonyolításáért pedig a gesztor 
önkormányzat, illetve a projekt 
irodája volt a felelős. Megvá-
lasztásom óta a projektre kiemelt 
 gyelmet fordítunk és minden a 
települést érintő kötelezettségnek 
eleget tettünk. Teljesen alaptalan-
nak és rémhírterjesztésnek tartom 
azokat a pletykákat, amelyek in-
ternetes közösségi oldalon is ke-
ringenek az üggyel kapcsolatban. 
A tények és az európai uniós ellen-
őrzési dokumentum ismeretében 
önkormányzatunkat semmilyen 
vissza zetési kötelezettség nem 
terheli, de ismételten kiemelném, 
hogy erre vonatkozó megkeresés 
nem is érkezett hozzánk. A csa-
torna beruházással kapcsolatban 
most az a legfontosabb feladata az 
érintett önkormányzatoknak, hogy 
a korábban aláírt megállapodás 
alapján és a jelenlegi új szabályo-
zási környezetben kialakítsák a 
végleges üzemeltetési rendszert és 
a projektet lezárják.

Aki nyitott szemmel jár, láthat-
ja, hogy folyamatosan épül, szépül 
Ebes. Melyek azok a beruházások, 
amelyeket reményeik szerint ha-
marosan birtokba vehetnek, élvez-
hetnek a település lakói?

Szabóné Karsai Mária: Min-
denekelőtt fontosnak tartom ki-

emelni, hogy a vezetés elkötele-
zett az új projektek beindításában, 
újabb és újabb pályázati lehetősé-
gek kihasználásában. A 2012-es 
év feladata a piaccsarnok kialakí-
tása és a településközpont korsze-
rűsítése, melynek megvalósítása 
folyamatban van. Szintén elkezdő-
dött a Széchenyi téren a szökőkút 
megvalósítása, mely teljes mér-
tékben pályázati pénzből valósul 
meg. Sokan megkérdezik, miért 
szökőkutat építünk, amikor any-
nyi minden más fontosabb lenne. 
Pályázni arra lehet, amire kiírnak 
pályázatot, és a megnyert pénzt 
csak arra lehet költeni. Egyéb-
ként ezzel a beruházással még 
inkább megszépül a településünk 
központja. A feltáró utcák csator-
názása is hamarosan elindul. Az 
Ebest Hajdúszoboszlóval össze-
kötő kerékpárút tervezése folya-
matban van, bízunk benne, hogy a 
pályázat hamarosan kiírásra kerül. 
Folyamatosan  gyeljük a pályáza-
ti lehetőségeket, és több pályáza-
tot benyújtottunk. Mint ahogy az 
Ebesi Hírlapból már korábban is 
értesülhetett a lakosság, pályázatot 
nyújtottunk be a Diófa és a Gárdo-
nyi utcák szilárd burkolattal törté-
nő ellátására. A beruházás várha-
tó költsége 80 millió Ft, melyből 
az igényelt támogatás 72 M Ft. 
Szintén pályáztunk az Ifjúság utca 
(Hunyadi utcától 4. sz. főút felé 
eső részének) csapadékvíz-elve-
zető hálózat kiépítésére, valamint 
a Nagy Belvízelvezető árok fel-
újítására, mederkotrásra. Ezt a 
pályázatot már elbírálták, tartalék-
listára kerültünk. Én bízom benne, 
hogy ez még nem elveszett ügy, 
hiszen a Platánsori belvízelvezető 
csatornaépítés pályázat esetén is 
első körben tartaléklistán voltunk, 
és majd csak 2010. decemberé-
ben kaptunk pozitív elbírálást. Az 
Alapszolgáltatási Központ fejlesz-
tésére beadott pályázat a késedel-
mes hiánypótlás teljesítése miatt 
valószínűleg elutasításra kerül. 
Önkormányzatunk pályázott egy 
kültéri kondipark, illetve a Sport-
ház egy kívülről megközelíthető 
helyiségében külön női és fér  
mosdó kialakításához 3 M Ft tá-
mogatásra. Szintén a LEADER-en 
belül adtunk be támogatási kérel-
met egy fűnyíró kistraktor beszer-
zésére, valamint rendezvények tá-
mogatására. A Képviselő-testület 
márciusi ülésén döntött az óvoda 
felújítására – egy csoportszobával 
és tornaszobával való bővítésére 
– vonatkozó pályázat benyújtásá-
ról. A maximálisan nyerhető tá-
mogatási összeg 120 millió Ft. A 
BM-hez pályáztunk közbiztonság 
növelését szolgáló fejlesztések, il-
letve sport infrastruktúra fejleszté-
sek támogatására. A pályázatokkal 
kapcsolatban azonban tudni kell, 
hogy megvalósításuk akár több 

éven, választási ciklusokon átnyú-
ló is lehet. A pályázat benyújtását 
követően, elbírálásuk egy hosszú 
folyamat, majd pozitív döntés ese-
tén legtöbb esetben, értékhatártól 
függően közbeszerzési eljárást va-
gyunk kötelesek lefolytatni, majd 
csak ezután következhet a meg-
valósítás. Azonban a cél világos: 
a település fejlesztése érdekében 
a lehető legtöbb pályázati forrás 
megszerzése, természetesen  -
gyelemmel két nagyon fontos kö-
vetelményre. Az első és legfonto-
sabb az önkormányzat teljesítő ké-
pessége, mert a pályázatokhoz az 
önerőt is biztosítani kell. Pontosan 
ezért törekszünk olyan kiírásokra 
pályázni, ahol magas (80-90%-
os) a támogatási arány. A másik 
nagyon fontos és a jövőorientált 
körülmény, hogy a pályázatok el-
nyerése csak a kezdete és nem is a 
legnagyobb része a projekteknek. 
Sokkal nagyobb kihívás a beruhá-
zásokat meg nanszírozni, illetve 
megvalósítani, felépíteni és ezt 
követően üzemeltetni. Ezekre a 
követelményekre már a kezdetek-
kor  gyelemmel kell lenni. 

Gondolom, napi szinten kap 
visszajelzéseket az emberektől az 
önkormányzat munkájával, a tele-
pülés életével kapcsolatosan. Mit 
gondol, hatékony az együttműkö-
dés a lakosság és az önkormányzat 
között?

Szabóné Karsai Mária: 
Önkormányzatunk számára – és 
számomra személyesen is – na-
gyon fontos a lakosság korrekt 
tájékoztatása, valamint az, hogy 
az önkormányzat, a lakosság és a 
civil szervezetek között párbeszéd 
alakuljon ki. Ennek érdekében 
több lépést is tettünk. Falugyűlést, 
közmeghallgatást, vállalkozói fó-
rumot, civil kerekasztalt szervez-
tünk és szervezünk a jövőben is. 
A civil szervezetekkel közösen az 
idén már megjelentettünk egy ren-
dezvénynaptárt. A lakosság aktív 
részvétele nagyon fontos momen-
tum volt a járások kialakításával 
kapcsolatos véleményezésben. Jó 
érzés az, hogy az önkormányzat 
maga mellett tudhatja a lakossá-
got, a vállalkozói és a civil szférát! 
Célunk, hogy minél több ebesit be-
vonjunk a település művelődési-, 
kulturális- és sportéletébe. Ezekre 
a fontos közösségépítő területekre 
igyekszik az önkormányzat minél 
nagyobb hangsúlyt fektetni.

A közelmúltban újságunk mel-
lékleteként szerepelt egy kérdőív, 
amelyben a lakosok kifejthették 
véleményüket azzal kapcsolato-
san, hogy Ebes pályázzon-e városi 
rangra. Milyen visszajelzések ér-
keztek Önökhöz?

Szabóné Karsai Mária: Elő-
ször is szeretném megköszönni a 
véleménynyilvánításokat. Vissza-
utalva az előző témára, ez is része 

a lakossággal való párbeszédnek. 
A képviselő-testület megítélé-
se szerint Ebes elért egy olyan 
fejlettségi szintet, hogy a városi 
rangra is pályázhatna. Az infor-
máció kérés során 80 db kérdőív 
érkezett vissza, melyből 50-en 
a város mellett, 28-an a község 
mellett voksoltak, illetve két la-
kos visszaküldte a kérdőívet a 
véleményével, de konkrétan nem 
foglalt állást. Jelen esetben a cé-
lunk csak az volt, hogy mi az első 
reakciója, véleménye a kérdésben 
a helyi közösségnek. Természe-
tesen egy ilyen fontos témában 
felelősségteljesen dönteni csak 
több információ birtokában lehet. 
Tudjuk, hogy 2013-től jelentősen 
megváltozik az önkormányzati 
rendszer, ezen belül a telepü-
lések  nanszírozása, feladat-
rendszere. A végső döntés előtt 
mindenképpen látnunk kellene, 
hogy az új rendszerben milyen 
előnyökkel, illetve hátrányokkal 
jár döntésünk. Amennyiben ezen 
információk birtokában leszünk, 
újra megkeressük a lakosságot, de 
akkor már részletes az előnyöket 
és hátrányokat is bemutató-elem-
ző anyaggal. A testület nevében 
is ismételten köszönöm minden-
kinek, aki visszajuttatta a kérdő-
íveket és a jövőben is várjuk a 
véleményüket.

Az önkormányzati rendszer át-
alakítása már elkezdődött, és mint 
ismeretes jövő évtől még jelentő-
sebb változásokat tervez bevezetni 
a kormány többek között a járások 
kialakításával. Mennyiben érinti 
ez településünket, mi fog változni, 
ha életbe lép az új szabályozás?

Szabóné Karsai Mária: Jelen-
legi információink szerint 2013. 
január 1.-től az önkormányzat 
legfontosabb feladata a település 
üzemeltetése, fejlesztése lesz. A 
kötelező feladatok ellátását a ko-
rábbi normatív  nanszírozás he-
lyett a feladat nanszírozás bizto-
sítja, amit még nem tudunk, hogy 
milyen mértékben. A járások lét-
rejöttével a hivatali feladatok egy 
része átkerül a járási kormányhi-
vatalokhoz. A járások végleges te-
rületi tagozódása még a mai napig 
nem ismert. A kötelező feladatok 
közül az általános iskolai oktatás 
állami feladattá válik. A jelenle-
gi tervezet szerint a szakmai rész 
kerül át az államhoz, a pedagógu-
sok válnak állami alkalmazottá, 
de az iskola az önkormányzat tu-
lajdonában marad, és az üzemel-
tetése is települési feladat lesz. 
Összességében az önkormányzati 
rendszer átalakítását követően is 
a legfőbb célunk az lesz, hogy az 
önkormányzat és intézményei a 
lakosság megelégedésére működ-
jenek, jelenleg is ezért dolgozunk 
nap mint nap. 

KBCS

(Folytatás az 1. oldalról.)
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2012. április 25-én tartotta 
soron következő ülését Ebes 
Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete, ahol el-
fogadták egyebek mellett az 
önkormányzat 2011. évi zár-
számadásáról szóló rendeletét, 
megtárgyalták és döntöttek 
a Debrecen-Ebes-Szepesi Re-
formátus Egyházközség kérel-
méről, valamint sor került az 
önkormányzat 2012. évi köz-
beszerzési tervének elfogadá-
sára is.

A 2011. évi zárszámadásról 
szóló rendelet, illetve az ehhez 

kapcsolódó előterjesztések 
elfogadása

Az éves pénzforgalmi jelen-
téssel, a könyvvizsgálói beszá-
molóval, illetve az intézmények 
pénzmaradványának felhasz-
nálásával egyidejűleg tárgyalta 
a képviselő-testület az önkor-
mányzat 2011. évi zárszámadá-
sáról szóló rendeletének előter-
jesztését.

Szabóné Karsai Mária pol-
gármester asszony elmondta, a 
2011-ben elfogadott költségve-
tés teljesült, a község a nehéz 
gazdasági helyzet ellenére is 
gyarapodott. Az önkormányzat 
és intézményeinek pénzellátása 
a múlt évben zavartalan volt. Az 
intézmények jól gazdálkodtak, 
igyekeztek a bevételeiket – ki-
használva a pályázatok nyújtot-
ta lehetőségeket – növelni. A 
beruházások eredményeként a 
község vagyona jelentősen gya-
rapodott. (A települést érintő 
pénzügyi, gazdasági helyzetről 
kérdeztük Szabóné Karsai Mária 
polgármester asszonyt. Az inter-
jút lapunk 1-2. oldalán olvashat-
ják.) A 2011. évi zárszámadásról 
szóló beszámolót Nemesné Liva 
Éva könyvvizsgáló is elfogadás-
ra javasolta. A vizsgálat megál-
lapította, hogy a beszámoló a 
számviteli törvényben foglaltak, 
valamint az általános számviteli 
elvek és a hatályos, ide vonat-
kozó kormányrendelet alapján 
készült el. E szerint az önkor-
mányzat és intézményei a 2011. 
december 31-én fennálló vagyo-
ni, pénzügyi és jövedelmi hely-
zetéről, a működés eredményé-
ről megbízható és valós képet 
mutat. Ezt követően sor került 

a 2011. évi pénzmaradvány fel-
használásának megtárgyalására. 
A Pénzügyi Bizottság támogató 
javaslatára a képviselő-testület a 
zárszámadásról, a könyvvizsgá-
latról és a pénzmaradvány fel-
használásáról szóló beszámoló-
kat egyhangúlag elfogadta.

Döntött a képviselő-testület 
a Debrecen-Ebes-Szepesei 
Református Egyházközség 
Az ebesi református egyház 

azzal a kéréssel fordult a kép-
viselő-testülethez, hogy a temp-
lom gyülekezeti teremmel törté-
nő bővítéséhez anyagi segítsé-
get nyújtson. Az egyházközség 
képviseletében Bukáné Zakar 
Zsuzsanna lelkipásztor elmond-
ta, hogy a település hitéletének 
fejlődése szükségessé teszi azt, 
hogy egy gyülekezeti termet 
építsenek a templom közelébe. 
A 11,4 millió forintos beruhá-
zásból mintegy 2,3 millió forint 
még hiányzik, amely  nanszí-
rozásához kért segítséget az 
önkormányzattól a református 
egyház. A részletes költségvetés 
áttanulmányozását követően a 
Pénzügyi Bizottság javaslatára a 
képviselő-testület 1,3 millió fo-
rint támogatást biztosít az épít-
kezés megvalósításához.

Elfogadták az 
Alapszolgáltatási Központ 

2011. évi beszámolóját
Erdei Andrásné az Alapszol-

gáltatási Központ vezetője arról 
tájékoztatta a képviselő-testü-
letet, hogy az egyre nehezedő 
gazdasági körülmények elle-
nére is minden ellátást igénylő 
hozzájutott a tavalyi évben a 
szolgáltatásokhoz. Nagyon jó 
az együttműködés a helyi intéz-
ményekkel, civil szervezetekkel, 
amely segíti az Alapszolgáltatási 
Központ színvonalas munkájá-
nak ellátását. Szabóné Karsai 
Mária polgármester asszony a 
színvonalas munkát megköszön-
ve hozzáfűzte a beszámolóhoz, 
hogy bár a gazdasági válság 
számos családot érint, a szociá-
lis háló jól működik Ebesen, így 
minden rászoruló hozzájuthat a 
megfelelő ellátáshoz. A képvi-
selő-testület valamennyi tagja, 
valamint az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság is elismeré-

sét fejezte ki az Alapszolgáltató 
Központ vezetőjének és munka-
társainak. A képviselő-testület 
az Alapszolgáltatási Központ 
2011. évi beszámolóját egyhan-
gúlag elfogadta. 

A 2012. évi közbeszerzési terv 
jóváhagyása

A törvényi szabályozás alap-
ján az önkormányzat éves ösz-
szesített közbeszerzési tervet 
köteles készíteni az adott évre 
tervezett közbeszerzésekről. A 
terv célja az, hogy az ellenőr-
ző szervek tájékozódhassanak 
a beszerzésekről, ez azonban 
nem jelenti az eljárás lefolyta-
tásának kötelezettségét, és en-
nek az ellenkezője is igaz, ha 
eredetileg nem tervezett beszer-
zés válik szükségessé, a terv a 
célnak megfelelően bővíthető. 
Ebes Község Önkormányza-
tának 2012. évi közbeszerzési 
tervében szereplő projektje a 
Benedek Elek Óvoda épületbő-
vítéssel egybekötött felújítása. 
A képviselő-testület a 2012. évre 
vonatkozó közbeszerzési tervet 
egyhangúlag elfogadta.

Tárgyalta a képviselő-testület 
a település rendezési tervének 

módosítására irányuló 
lakossági kérelmet

Dr. Hajdu Miklós jegyző ar-
ról tájékoztatta a képviselő-tes-
tületet, hogy lakossági kérelem 
érkezett a hivatalhoz a település 
rendezési tervének módosítása 
tárgyában. A módosítás miként-
jét meghatározó jogszabályok 
szigorú feltételekhez kötik a 
Helyi Építési Szabályzat változ-
tatását. A képviselő-testület egy-
hangúlag támogatta azt a javas-
latot, hogy a rendezési terv mó-
dosításának folyamatáról, illetve 
az ezzel kapcsolatban felmerülő 
várható költségekről tájékoztatja 
az érintettet. 

Egyéb testületi döntések
Az Arany János Magyar–An-

gol Kéttannyelvű Általános Is-
kola és Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény nevében Érckövi 
Katalin igazgatónő azzal fordult 
a képviselő-testülethez, hogy 
az erdei iskolába utazó 18 ta-
nuló költségét az önkormányzat 
pénzügyi lehetőségeihez mérten 

támogassa. A Pénzügyi Bizott-
ság javaslatára gyermekenként 
2000 forintot szavaztak meg a 
képviselő-testület tagjai. Mind-
ezek mellett arról is tájékozta-
tott Érckövi Katalin, hogy az 
intézménynek lehetősége van a 
Társadalmi Megújulás Operatív 
Program (TÁMOP) keretében 
iskolai tehetséggondozás elne-
vezésű pályázat benyújtására. A 
pályázat elnyerésével lehetősé-
ge adódna az intézménynek az 
idegennyelv, a művészeti tevé-
kenységek és a sport területén 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
gyermekek támogatására, illetve 
a tehetséggondozásban résztve-
vő pedagógusok továbbképzé-
sére is. A képviselő-testület egy-
hangúlag támogatta a pályázat 
benyújtását. 

Czeglédiné Herczeg Ildikó, a 
Benedek Elek Óvoda vezetője 
is azzal a kéréssel fordult a kép-
viselő-testülethez, hogy az erdei 
óvodába utazó 21 kisgyermek 
szüleinek kiadásait – tekintet-
tel az önkormányzat pénzügyi 
lehetőségeire – támogassa. A 
Pénzügyi Bizottság javaslatára 
gyermekenként 2000 forintot 
szavaztak meg a képviselő-tes-
tület tagjai.

Heidumné Szarka Veronika 
védőnő azzal a kéréssel fordult 
a képviselő-testülethez, hogy a 
2012. május 11-én tartandó több-
szörös véradóknak szervezett 
ünnepségre a megvendégeléshez 
anyagi segítséget nyújtson. A 
Pénzügyi Bizottság javaslatára a 
képviselő-testület egyhangúlag 
45 ezer forint támogatást nyújt 
a rendezvény lebonyolításához.

Szabóné Karsai Mária polgár-
mester asszony tájékozatta a je-
lenlévőket a Hajdúszoboszlót és 
Ebest összekötő hivatásforgalmi 
kerékpárút tervezésével kapcso-
latosan. E szerint a két település 
vezetősége egyeztető tárgyalást 
folytatott a Hajdúszoboszlót és 
Ebest összekötő kerékpárút ter-
vezési, pályázati és kivitelezési 
projekt összehangolásának te-
kintetében. A megbeszélés ered-
ményeként az önkormányzatok 
a könnyebb és gyorsabb előre-
haladás érdekében a tervezési 
munka különválasztása mellett 
döntöttek. 

KBCS

Községünk a nehéz gazdasági helyzet ellenére is gyarapodott
– Beszámoló a képviselő-testület áprilisi üléséről –
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Nagypark szépítő felhívás
Május 20-án vasárnap 9 órától Ebes Község Önkormányzata a Nagy-
park területén fejlesztéseket szeretne megvalósítani. Örömmel fogadjuk 
a kedves lakosok segítségét is. Terveink között szerepel szalonnasütő 
hely és pihenőpadok kihelyezése és kialakítása, építőipari munkálatok, 
földmunkák és festések. A segítő kezeket ebéddel várjuk!
 Szervező, információ: Sós Barnabás 30/905-1830 

A református egyház és a rend-
őrség család és ifjúság mentő 
projektje a kontrasztkiállítás. A té-
makörökhöz szükséges anyagokat 
a Kisvárdai Református ifjúság 
készítette, a  atalok és a családok 
életét érintő legfontosabb kérdése-
ket dolgozza fel. Az Ebesi Gyer-

mekekért Alapítvány támogatásá-
val a 8. osztályos tanulók, szüleik 
és az osztályfőnökök tekinthették 
meg ezt a rendhagyó vándorkiál-
lítást Miskolcon. Kicsit borongós 
időben, izgatottan indultunk útnak 
kora reggel. Megérkezésünkkor a 
rendezők elmondták, hogy miről 
szól a kiállítás, mit fogunk látni. 
Maga a kiállitóterem egy 8 szobás 
labirintus. A 8 szoba 8 témakört 
ölel fel: abortusz, erőszak a csa-
ládban, szenvedélybetegségek, vá-
lások, kozmopolitizmus, öngyil-
kosság, megváltás és utolsónak 
várt minket a csendszoba, ahol a 
látottakat lehetett megbeszélni és 
lehetőséget adott a közös feldolgo-
zásra. A témaköröket fotók  lmek 
fény és hanghatásokkal mutatták 
be számunkra. Ez egy olyan mul-
timédiás kiállítás, amely elgondol-
kodtat, megdöbbent, felráz, kímé-
letlenül őszintén tárja elénk azokat 
a pontokat, amelyek a  atalok 
életében a legnagyobb rombolást 
végezhetik.  Látva az életből vett 
példákat, a drogos  ú halálát, az 
éhezést, a dohányzók szürkére el-
színeződött tüdejét a hatás tényleg 
döbbenetes. Az utolsó csendszo-
bában volt, aki magában némán 
dolgozta fel a látottakat, de a fel-
merülő kérdéseket is megpróbál-
tuk megbeszélni. Míg a csoportok 
a labirintust járták, az előtérben 

izgalmas feladat várt a többiekre. 
A rendőrség felajánlásával egy 
speciális szemüvegben, kipróbál-
hattuk milyen részegen járni és 
vezetni. A lépcsőzés sem bizo-
nyult olyan könnyűnek, nem hogy 
a vezetés. Egy kis Polskiban ülve, 
videó játék segítségével, mindenki 

hamar a betonfalnak csapódott. A 
gyerekek nagyon élvezték. Ez volt 
kirándulásunk legviccesebb része. 
A kiállítás után egy kis pihentető 
sétát tettünk Lillafüreden, majd 
elindultunk haza. Ez a látogatás 
igen érdekes és tanulságos volt 
mindenki számára. Szeretnénk 
ebből hagyományt teremteni, és 
lehetőségeink szerint minden év-
ben elvinni a 8. osztályosokat a 
kiállításra. A hagyományos alapít-
ványi jutalomkirándulás idén sem 
marad el, terveink szerint május-
ban indulunk útnak. A kiállítás-
ról bővebben: www.egya.prst.hu, 
www.kontrasztkiállitás.hu, www.
kareszvegakarata.hu.

Résztvevők véleménye:
„A kontraszt, mint fő fogalom 

kísérte számunkra a kiállítás egé-
szét. Olyan, sajnos, napi problé-
mákra hívta fel a gyerekek, szü-
lők, felnőttek  gyelmét, melyekre 
igenis kell időt szakítani, kell róla 
beszélni minden gyermekkel. 
Lássák a kiállítás témájának egy 
másik oldalát is. Jó volt látni a 
résztvevők tekintetét a végén, s 
ellesni egy-egy rácsodálkozó, el-
gondolkodó tekintetett. Köszönet 
az Ebesi Gyermekekért Alapít-
ványnak, hogy mi is elkísérhettük 
őket.” Kovács Attila.

Ebesi Gyermekekért 
Alapítvány

Kontrasztban az élettel
Tájékoztatás iparűzési adóról

Tájékoztatjuk az érintetteket, 
hogy a korábbi évek gyakorlatától 
eltérően a Polgármesteri Hivatal 
Adóirodája az idei évtől – költség-
csökkentési okokból – külön pos-
tai úton nem küld az adózóknak a 
helyi iparűzési adó bevallásához a 
nyomtatványt.

A helyi iparűzési adóbevallási 
nyomtatvány a www.ebes.hu hon-
lapunkon található, az E-ügyinté-
zés menüpont alól tölthető le, ille-
tőleg személyesen beszerezhető a 
Polgármesteri Hivatal Adóirodájá-
nál ügyfélfogadási időben.

Felhívjuk a  gyelmet, hogy 
a bevallások elektronikus úton 
való kitöltésére jelenleg még 
nincs lehetőség.

Az adóbevallás benyújtásának 
törvényi határideje: 2012. május 
31.

A kitöltött bevallásokat a fenti 
határidőn belül kell benyújtani, 
legkésőbb ezen a napon kell pos-
tára adni vagy a Polgármesteri Hi-
vatal Adóirodájánál ügyfélfogadá-
si időben leadni.

Természetesen a kitöltött beval-
lások korábban is benyújthatók az 
Adóiroda részére. 

A meg zetett adóelőleg és az 
adóévre megállapított tényleges 
adó különbözetét az adóbevallás 
benyújtásának határidejéig kell 
meg zetni, illetve a túl zetés ettől 
az időponttól igényelhető vissza.

A  zetési kötelezettséget a 
pénzforgalmi számlanyitásra kö-
telezett adózónak belföldi pénz-
forgalmi számlájáról átutalással, 
pénzforgalmi számlanyitásra nem 
kötelezett adózónak belföldi  ze-
tési számlájáról történő átutalással 
vagy a kizárólag a Polgármesteri 
Hivatalban beszerezhető kész-
pénz-átutalási megbízással (csek-
ken) lehet és kell teljesítenie.

A helyi iparűzési adóról szóló 
25/2006. (XII. 7.) Ör. sz. önkor-
mányzati rendelet (továbbiakban: 
rendelet) 5. § (2) bekezdés a) 
pontja alapján az a vállalkozó, aki-
nek/amelynek a vállalkozás szin-
tű adóalapja nem haladja meg 
az 500.000 Ft-ot mentes az adó 
meg zetése alól. 

Felhívjuk a  gyelmet, hogy a 
bevallást az ismertetett adómen-
tesség esetén is be kell nyújtani!

Mezőgazdasági őstermelői te-
vékenység esetében is kell beval-
lást benyújtani. 

Nem kell bevallást benyújtani 

azonban akkor, ha az őstermelői 
tevékenységből származó bevé-
tel az adóévben a 600.000 Ft-ot 
nem haladta meg.

Amennyiben az őstermelői te-
vékenységéből származó bevétel 
600.000 Ft alatti a „Nyilatkozat 
őstermelők részére” elnevezésű, 
nyomtatvány kitöltése szüksé-
ges, amely szintén megtalálható 
az www.ebes.hu honlapon. 

A helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény 3. § (2) bekezdése alap-
ján mentes az adó alól az egye-
sület, az alapítvány, a közszol-
gáltató szervezet, a köztestület, 
az önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztár, a magánnyugdíjpénztár, 
és – kizárólag a helyi iparűzési 
adó vonatkozásában – a közhasz-
nú szervezeteknek minősülő non-
pro t gazdasági társaság abban 
az adóévben, amelyet megelőző 
adóévben folytatott vállalkozási 
tevékenységéből származó jöve-
delme (nyeresége) után sem bel-, 
sem külföldön adó zetési kötele-
zettsége nem keletkezett. 

E feltétel meglétéről az adó-
alany írásban köteles nyilatkoz-
ni az adóhatóságnak. 

A bevallások kitöltésével, vagy 
a helyi rendeletekkel kapcsolatos 
kérdéseivel személyesen vagy te-
lefonon szívesen állnak a Polgár-
mesteri Hivatal dolgozói rendel-
kezésre.

Útkarbantartás

A tavaly tavaszi útkarbantartáso-
kat követően, az önkormányzat 
az idei tél után is útfelújítási és 
-karbantartási munkálatokat vé-
geztetett. Az elmúlt hetekben is-
mét gréderezésre (pro lozásra és 
tömörítésre) került valamennyi 
útalapos utca. A mostani felújí-
tás kiterjedt a feltáró utcákra és a 
Horváth-tanya utjaira is. A munká-
latokkal érintett utak hossza ösz-
szesen 7.927 folyómétert tett ki. A 
változó útszélességre is  gyelem-
mel a feljavított útfelület nagysága 
több mint 35.000 négyzetméter. A 
felújítások során a kátyúk is meg-
szüntetésre kerültek 5 centiméte-
res zúzottkő terítéssel. A kátyúzási 
munkálatok 240 négyzetméter utat 
érintettek. Az elvégzett útfelújítás, 
karbantartás költsége nettó 2,46 
millió forint volt. 

Lakossági e-mail cím
Ezentúl elektronikus formában is 
várjuk az önkormányzat működé-
sével összefüggő lakossági észre-
vételeket, javaslatokat a lakossag.
ebes@t-online. hu e-mail címre.

Önkormányzati hírek
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2012. április 25-én második 
alkalommal rendezte meg a Szé-
chényi Ferenc Tájmúzeum a Szé-
chenyi-napot az általános iskola 
felső tagozatosai számára. Az 
első, 2010-ben megrendezett em-
léknap sikere ösztönzött bennün-
ket arra, hogy szenteljünk ismét 
egy délutánt a reformkor eszmé-
inek felelevenítésére, és a XIX. 
század egyik legnagyobb alakja, 
Széchenyi István előtt való tisz-
telgésre. A rendezvény helyszí-
néül ezúttal is a Művelődési ház 
szolgált. A program kezdeteként 
vendégünk, dr. Velkey Ferenc 
Széchenyi-kutató, a Debreceni 
Egyetem tanárának megemlé-
kező szavai emlékeztettek ben-
nünket Széchenyi István haladó 
szellemű, alkotó energiával teli 
személyiségére, ki ezáltal valódi, 

modern példakép lehet mindnyá-
junk szemében. 

Ezután kezdetét vette a műve-
lődéstörténeti vetélkedő, mely 
ezúttal társasjáték formában való-
sult meg. Négy, egyenként hatfős 
csapat versengett a két hetedik és 
két nyolcadik osztályból. A zsű-
rit Fézerné Kaszás Mária és Tá-
las Enikő tanárnők, valamint dr. 
Velkey Ferenc, alkották. Előzetes 
feladatként a „Pest-Buda portált” 
kellett megtervezniük a csapa-
toknak, melyet nagyon színvona-
lasan és ötletesen készítettek el 
mindannyian. A vetélkedő során 
villámkérdésekre kellett válaszol-
ni a csapatoknak, illetve a palotás 
lépéseit kellett elsajátítaniuk, és 
ezzel összegyűjteni azt a négy 

kulcsot, amelyekkel szimboliku-
san kinyithatták Széchenyi István 
utazóládáját, amelyben a fődíj 
rejtőzött: a Börcsök Attila tanár 
úr által mintázott Széchenyi-pla-
kett. Az első három csapat emel-
lett jutalmul egy kiránduláson is 
részt vehet majd: Monok és Sze-
rencs lesz az úticél. A vetélkedő 
nyertese és a plakett tulajdonosa 
a 8.a osztály „Nagymagyarock” 
csapata lett (Szoboszlai Boglárka, 
Nagy Fanni, Kanyó Márton, Kar-
sai Norbert, Kocsis Réka, Misák 
László). Második helyezett a 7.b 
„Ebesi Ifjak” csapata lett (Koz-
ma Benedek, Kiss Orsolya, Végh 
Ákos, Fodor Dominika, Kovács 
Eszter, Szabó Adrienn); harma-
dik helyezett a 7.a „EMemberek” 

csapata (Szőke Dávid, Kanyó 
Kata, Kovács Boglárka, Horváth 
Réka, Harangi Beáta, Mérai Ber-
nadett); a negyedik helyet pedig a 
8.b „Clark” csapata szerezte meg 
(Dobos Krisztina, Makai Stella, 
Magyar Petra, Csörgő Orsolya, 
Szabó Martin, Dézsi Anna).

A vetélkedővel párhuzamosan 
az „Ebesi Casino” sakkjátszmák-
kal és kártyajátékokkal várta a 
gyerekeket; az Irodalmi kávé-
házban betűkirakót, irodalmi és 
nyelvészeti játékokat, az Angol 
teaházban pedig torpedó-játé-
kot játszhattak. Az alkotó kedvű 
művészpalánták egy reformko-
ri viseletbe öltözött pár ruháját 
festhették meg, majd pedig az 
elkészült művet „magukra öltve” 
fényképezkedhettek. Hogy a XIX. 
század „ízét” is megtapasztalhas-
sák, a gyerekeket Kossuth-ki i-
vel is megkínáltuk. Itt szeretnénk 
megköszönni a zsűrinek, segítő 
pedagógusoknak: Németi János-
nénak, Katona Erikának és Zelizi 
Krisztinának, Kiss Józsefnek, 
Kása Sándornak és Börcsök Atti-
lának, valamint Kovács Józsefnek 
munkájukat. Reméljük, mindenki 
jól érezte magát, és új ismeretek-
kel, élményekkel lett gazdagabb!

Eignerné Bartusz Andrea 
múzeumvezető

János Judit 
régész-történész

2012. április 14-én szombaton a 
felújított és ünneplőbe öltöztetett 
iskolában fogadták a pedagógusok 
és a gyerekek a leendő első osztá-
lyos tanulókat és szüleiket.

Az iskola pedagógusai és dol-
gozói hangulatos programot szer-
veztek a gyerekeknek és az őket 
elkísérő felnőtteknek. A bejárat-
nál macskának öltözött gyerekek 
várták az érkezőket. A délelőtt 
nyitányaként a feldíszített és erre 
a napra színházteremmé alakított 
ebédlőben a köszöntő után az is-
kola tanulói adtak rövid műsort a 
vendégeknek.

Érdekes és látványos produkci-
ókat mutattak be. A műsorban fel-
lépett a csengettyű kamaraegyüt-
tes, Kiss Csenge 2.a osztályos ta-
nuló egy népmesét adott elő, majd 
hatkezes zongoradarabok követ-
keztek Pócsi Zoé, Sós Anna és 
Fodor Tamás 1. osztályos tanulók 
előadásában, végül a 3.b osztályos 
„macskák” táncoltak.

A műsorban szereplő gyerekek 

felkészítő tanárai voltak: Nánai 
Zsuzsanna, Bálintné Bagdi Ibolya, 
dr. Demeter Lajosné, Galgóczi 
Éva.

Ezt követően a gyerekek és a 
felnőttek programja különvált. A 
gyerekek kézműves és ügyességi 
foglalkozásokon vettek részt az 
iskola pedagógusainak – Börcsök 
Attila, Kádárné Domán Gyöngyi, 
dr. Rácsai Lajosné – vezetésével, 
majd az ebédlőben kakaóval és 
kaláccsal pótolták az elveszett 
energiákat. A megvendégelés után 
a délelőtt közös játékkal, éneklés-
sel, tánccal zárult számukra, me-
lyet Marosvölgyi Ágnes tanárnő 
vezetett.

A gyerekek programjával pár-
huzamosan a felnőttek beiskolázá-
si tájékoztatót hallgathattak meg. 
Az igazgatónő áttekintést adott 
az iskolában folyó munkáról, be-
mutatta a leendő osztályfőnököket 
és a napközis nevelőt – Illés An-
géla (1.a), Fodorné Szabó Barbara 
(1.b) tanító néniket és Szabó Zsolt 

tanító bácsit. Zelízi Mária alsós 
munkaközösség vezető az óvoda-
iskola átmenetről beszélt, Kathiné 
Sárkány Noémi tanárnő ismertette 
a kéttannyelvű képzés sajátossá-
gait.

Az ezt követő rövid szünetben a 
szülők tea és pogácsa mellett foly-
tattak kötetlen beszélgetést a peda-
gógusokkal. (A gyerekek és a fel-
nőttek megvendégeléséhez szük-

séges  nom falatokat az Arany 
Oroszlán Étterem készítette.)

A tájékoztató második részé-
ben a pedagógusok válaszoltak a 
szülők beiskolázással kapcsolatos 
kérdéseire.

Az iskola pedagógusai és dolgo-
zói közösen munkálkodtak azon, 
hogy egy hasznos és élménydús 
délelőttöt szervezzenek.

Érckövi Katalin igazgató

Kakaóparty az iskolában

II. Széchenyi-nap



Gyönyörű nyári napsütésben kiváló prog-
ramokkal, bor- és sajtkóstolókkal, kézműves 
kiállítók bemutatkozójával várták a szervezők 
az idei évben az Ebesi Majális látogatóit. 

A programsorozat április 29-én vette kezdetét 
egy remek hangulatú retro esttel, amelynek kü-
lönleges színfoltja az ebesi Flaming Fist zenekar 
koncertje volt. Másnap reggel nem csupán a szik-
rázó napsütés csalt verejtékcseppeket a kicsik és 
a nagyok homlokára, hiszen több helyszínen is 
kezdetét vette a sport-délelőtt. Mindenki megta-
lálhatta a kedvére való mozgásformát. A focipá-
lya és a sportház mellett a művelődési ház színpa-
dának környéke is benépesült a mozogni vágyók-

kal, ahol az extra zsírégetésre vágyók Tatarek 
Rezső testépítő és  tnesz edző irányításával dol-
goztathatták meg izmaikat. A remek hangulatú 
délelőttöt egy színes, programokban bővelkedő 
délután követte. Egymás után következtek a szín-
vonalasabbnál-színvonalasabb műsorszámok. 
Minden korosztály megtalálhatta az ízlésének 
és érdeklődési körének tetsző programokat. A 
polgármester köszöntő szavai után a Debreceni 
Fúvószenekar kíséretében, a Maskara Táncstúdió 
táncosai léptek fel, valamint az ebesi óvodás és a 
művelődési ház iskoláskorú mazsorett csoportjai, 
akik fergeteges show-val szórakoztatták a közön-
séget. Ezt követően gyönyörű népdalok csendül-
tek fel a Margitai Borisszák előadásában. Ezután 
a Kenguru TSE légies könnyedségű akrobatikus 
rock and roll koreográ ájával kápráztatta el a 
közönséget. Majd a műsorrendben a népi hagyo-
mány előtt tisztelegve az Ebey Néptánccsoport 
produkciója következett. A rekkenő meleg 
sem szegte kedvét az aprónépnek, 
akiket Tompeti és barátai 
formáció műsora vará-
zsolt el. 

Az első sztárprodukció előtt a Kyo Hungaria 
SE kyokushin karate bemutatója szórakoztatta a 
nagyérdeműt, majd kezdetét vette Balássy Betti 
és Varga Feri koncertje. A sztárpáros remek han-
gulatról gondoskodott, a nézőseregből többen is 
énekelték a jól ismert dallamokat. Majd vitatha-
tatlanul a lányok és női szívek megdobogtatója, 
Vastag Csaba az X-Faktor tehetségkutató verseny 
legutóbbi győztese vette le lábukról a gyengébb 
nem képviselőit remek hangjával és sármjával. 
Kora este Liszter Sándor és a Vadrózsák pezs-
dítették fel a hangulatot, ezt követően az Ebesi 
Sportbarátok Közhasznú Egyesület karate szak-
osztályának bemutatója, majd pedig Leblanc 
Győző és Tóth Éva zárta a fellépők sorát operett 
műsorral. A báli jó hangulatról és a talpalávaló 
zenéről a Rulett Show Band és a La Bar zene-
karok gondoskodtak. A rendezvény ideje alatt a 
Magyar Sajt Kft.  nom olasz borait és parmezán 
típusú sajtjait, a  Tokaji Dobogó Pincészet borkü-
lönlegességeit kóstolhatták meg az érdeklődők. 
Emellett a vásárban 17 kézműves kiállító, kreatív 
kézműves foglalkozások, arcfestés, vidámpark, 
ugrálóvár, lu bohóc, alpinisták ügyességi bemu-
tatója várta a kicsiket és a nagyokat egyaránt. 

A szervező Ebes Kulturális Közhasznú Non-
pro t Kft. köszönetét szeretné kifejezni a rendez-
vény főtámogatójának, a Magyar Sajt Kft.-nek, 
valamint együttműködő partnereinek Ebes Köz-
ség Önkormányzatának és az Ebesi Sportbarátok 
Közhasznú Egyesületnek.

A Majális sport-délelőtt versenyeredményei:
Ünnepi futóverseny:
1. helyezettek: Csorvási Kevin, Geiger 

Franciska, Ötvös Barbara, Sós Anna, Gali Petra, 
Bernáth Gergely, Morvai Kristóf, Fodor Norbert, 
Fodor Levente, Szekeres László, Egri Kincső

2. helyezettek: Magyar Zoltán, Sós Barnabás, 
Fecskán Janka, Makai Botond, Pócsi Zoé, Görög 
Gábor, Egri Ferenc

3. helyezettek: Kassai Kristóf, Kis Sza-
bolcs, Varga Tímea, Polgári Ákos, Morvai 

Milán,  Abai Evelin, Molnár Zoltán
4. helyezettek: Magyar Bence, Nagy Kristóf, 

Piskó Péter
5. helyezett: Szabó Richárd
6. helyezett: Ötvös József
7. helyezett: Lajtai Levente

Kerékpáros ügyességi verseny:
1. helyezettek: Bana Norbert, Magyar Dávid, 

Lajtai Tímea, Kassai Kristóf
2. helyezettek: Vezendi Péter, Raydan-Al 

Ghazali, Sós Anna
3. helyezettek: Bernáth Gergely, Csorvási 

Kevin, Fábián Boglárka
4. Helyezettek: Lajtai Levente, Varga Tímea
5. helyezett: Polgári Ákos

Görkorcsolya ügyességi verseny:
1. helyezettek: Csízi Ildikó, Sós Anna, Magyar 

Dávid, Bana Norbert
2. helyezettek: Pintyák Vivien, Csízi Hajnalka

Darts verseny:
1. helyezettek: Geiger Franciska, Máté Ignácz, 

Németh Ferenc
2. helyezettek: Bernáth Gergely, Csízi Tamás, 

Szekeres László 

Majális focikupa:
1. helyezett: Emese Söröző csapata 
2. helyezett: Fregatt csapata
3. helyezett: Young girl csapata
Gólkirály: Szabó Mihály (Lendület csapata)

Legjobb kapus: Sallai József (Emese Söröző 
csapata)

KBCS

Verőfényes majális
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Kiváló iskolai eredmények
A K&H bank Ez kész!Pénz! elnevezésű pénzügyi vetélkedőjének 

regionális döntőnjén, április 20-án, megismételve tavalyi eredményét, 
ismét az I. helyet szerezte meg az iskola Tőzsdecápácskák nevű csa-
pata. A gyerekek május 11-én a budapesti döntőn az ország nyolc leg-
jobb csapata közt folytatják a versenyt. A csapat tagjai: Karsai Norbert, 
Kocsis Réka, Misák László, Morvai Kristóf és Szoboszlai Boglárka. 
Felkészítőjük: osztályfőnökük Tóthné Leiter Júlia.

Szoboszlai Boglárka 8. osztályos tanuló idén ismét első helyezést ért 
el a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei 
fordulójában. Felkészítő tanára Németi Jánosné. Bogi ezzel a kiváló 
eredménnyel a tavalyi évhez hasonlóan bejutott az országos döntőbe. 

A Hajdúszoboszlón rendezett Számítástechnikai alkalmazói verse-
nyen jól szerepeltek az iskola tanulói. 5-6. osztályosok között Pásti La-
jos 3. helyezett lett (tanára: Kissné Lantos Éva), 7. osztályosok között 
Kozma Benedek 1. helyezést, Szőke Dávid 3. helyezést ért el (tanáruk: 
Csiha László).

Április 27-én a debreceni Fórum Bevásárlóközpontban rendezték 
meg a LADIK, azaz a Lapot a diákoknak! országos médiavetélkedő 
megyei döntőjét. A megmérettetésen a képzeletbeli dobogó 3. helyét az 
iskola Médiacsoportjának tagjai foglalhatták el (Kocsis Réka, Szobosz-
lai Boglárka, Kanyó Márton, Misák László, Morvai Kristóf – felkészítő 
tanár: Tóthné Leiter Júlia).

A művészeti iskola színjáték tanszaka 2012. április 28-án Hajdúná-
náson a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei 
találkozóján ezüst minősítést kapott. A növendékek Lázár Ervin: A fá-
jós fogú oroszlán című művének színpadi változatát adták elő (drama-
turg és rendező: Bálintné Bagdi Ibolya).

A Széchényi Ferenc Tájmúzeum „I  Ebes” címmel meghirdetett 
fotópályázatára beérkezett alkotásokból a zsűri az alábbi képet az első 
hellyel jutalmazta.

Második helyezett Kozma Benedek: Baglyok, harmadik helyezett 
Szentesi Ruben: Sínen vagyunk című képe lett. Az alkotásokat az Ebesi 
Hírlap következő számaiban közöljük.

Gratulálunk a helyezetteknek!
A beérkezett fotókat a www.kulturaliskftebes.hu honlapon, a Múzeum/ 
Képgaléria menüpont alatt lehet megtekinteni.

Eignerné Bartusz Andrea múzeumvezető

Megszületett a Fotópályázat eredménye!

Görbe tükör – Készítette: Kozma György

50 éve együtt

Az óvoda „zöld” hírei
Föld Napja 

A Föld Napját ebben az esztendőben is virágültetéssel köszöntöttük.
Ezt a napot megelőzően sokat beszélgettünk a Föld védelméről, 

élővilágáról, az energiatakarékosságról. Földgömböt, térképeket, albu-
mokat nézegettünk, ezzel is alapozva a gyermekeink környezettudatos 
magatartását.

Erre a napra meghirdettük akciónkat „egy gyermek – egy virág” el-
nevezéssel.

A munka megkezdése előtt óvodánk vezetője néhány gondolattal 
bővítette ismereteinket Földünk védelmével kapcsolatban. Ezek után 
minden csoport vidáman és nagy kedvvel hozzálátott a palántázáshoz. 
Hagyományteremtő szándékkal a csoportok egy-egy tuját ültettek, amit 
a gyerekek fognak gondozni.

Ezen a napon még a virágültetés mellett környezetünk tisztaságára is 
nagy hangsúlyt fektettünk, előkerültek a kis seprűk, kis gereblyék és a 
gyerek méretű lombseprűk.

Óvodánk és környezete délre még tisztább és virágosabb lett.
Köszönjük a szülőknek a sok szép, színes virágot és mindenkinek a 

munkában való részvételt!

Zöld óvodák találkozóján jártunk
 Zöld óvoda cím birtokosaként mi is meghívást kaptunk a 2012. áp-

rilis 23-ára meghirdetett Hajdú-Bihar Megyei Zöld Óvodák II. találko-
zójára. Az idei évben a debreceni Szivárvány óvoda volt a rendezvény 
házigazdája. Óvodánkat hat nagycsoportos gyermek képviselte.

A program fűszer-és gyógynövényültetéssel kezdődött, melyet min-
den óvoda ajándékba vitt a szervezőknek/ez volt a belépő/.

A kertészkedés után az óvoda vezetője nagy szeretettel köszöntötte 
a részt vevő gyermekeket és felnőtteket. A kedves szavak elhangzása 
után kezdődött az izgalmas és színes tudáspróba, amin nagy élvezettel 
vettek részt a csapatok. Megmutattuk mennyi mindent tudunk a Föld-
ről, az élővilágról, a közlekedésről és bemutattuk kerékpáros tudásun-
kat is.

A sikeres próbatétel után minden csapat oklevelet vehetett át.
A találkozó zárásaként az óvodák Földnek küldött jókívánság rajzai-

val színes léggömböket bocsátottunk útjukra.
Élményekkel gazdagodva tértünk haza!

Zöld-munkacsoport

Varga Imre és felesége, 
Varga Imréné 
(Végvári Mária) 
családi és baráti 
körben ünnepelték 
50. házassági 
évfordulójukat. 
Az ünnepeltek 
örömkönnyekkel 
emlékeztek vissza az 
együtt töltött évekre.
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Ebesen március 27. és április 27. közötti idő-
szakban 5 bűncselekmény történt, 3 lopás és 2 
betöréses lopás. A bűncselekmények az alábbi-
akban voltak:
1. 2012. 04. 07-én 05:25 és 22:25 óra közöt-

ti időben ismeretlen személy a Fő utcán a Roland autóház előtt 
kiépített kerékpártárolóból eltulajdonított egy lezárt és ott elhe-
lyezett kerékpárt. A kerékpár egy sötét (kékes-szürke) színű, 26-os 
női Mountain Bike kerékpár, elől és hátul műanyag sárvédővel van 
felszerelve, ismertető jegye, hogy a fekete nyereg bal oldali hátsó 
részén meg van szakadva a szivacs.
2. 2012. 04. 15-e és 2012.04.18-a közötti időben ismeretlen sze-
mély a Fő utca egyik ideiglenesen üresen álló lakásába az ajtót 
befeszítve behatolt, majd onnan készpénzt tulajdonított el.
3. 2012. 04. 19-én 01:55 órát megelőző időben három balmaz-
újvárosi lakos az Útőrház alatt található egyik telephelyre a ke-
rítésen átmászva behatolt, majd az ott lévő tehergépkocsikból, a 
tanksapkákat lefeszítve 135 liter gázolajat tulajdonítottak el. Az el-
követőket Hajdúszoboszlón a rendőrjárőr igazoltatta, akik a náluk 
lévő gázolaj eredetével nem tudtak elszámolni, ezért elfogásra és 
előállításra kerültek, így a lopási kár megtérült.
4. 2012. 04. 19-ét megelőző időben – a feljelentés tartalma szerint 
– két alkalommal ismeretlen személy bement a Vadas utca egyik 
lakásának garázsába és onnan kézi szerszámokat, valamint 3 darab 
szivattyút tulajdonított el.
5. 2012. 04. 20-án 18:00 óra és 2012.04.23-án 11:00 óra közötti 
időben ismeretlen személyek az Ebes, Tanya 92. szám alatti egyik 
telephelyre a kerítést kivágva bementek, majd az ott lévő műhely-
be az ablakot betörve behatoltak és onnan hegesztő dinamót tulaj-
donítottak el.
Kérem a lakosságot, hogy aki a fenti eseményekkel kapcsolatban 
bármilyen információval rendelkezik, esetleg az eltulajdonított tár-
gyakat részére megvételre kínálták fel, az hívja – akár nevének, 
személyazonosságának eltitkolásával is – a település körzeti meg-
bízottjait, polgárőreit vagy a rendőrkapitányság ügyeletét az alábbi 
telefonszámokon:

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

A körzeti megbízottak fogadóórát április 1-től 
minden csütörtökön 16:00 és 18:00 óra közötti 
időben a Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, 
Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.

Lakatlan lakóházak védelme
A tartósan (értékesítésre váró, épülő, stb.) vagy átmenetileg (üdü-
lés, lakodalom, szalagtűző, stb.) lakatlan lakóházak gyakran cél-
pontjai a vagyon elleni jogsértéseknek. Mivel nem tartózkodik 
senki a lakásban, így a bűnelkövetők zavartalanul tevékenykedhet-
nek, s gyakorta hetek, illetve hónapok múlva derül fény a bűncse-
lekményre, mely jelentősen nehezíti, és gyakran lehetetlenné teszi 
a felderítést. Az ilyen típusú vagyon elleni bűncselekmények meg-
előzése csak az erre vonatkozó információk birtokában lehet sike-
res, melynek érdekében felhívom a lakosok  gyelmét, hogy az 
alábbi nyomtatvány kitöltésével és a rendőrség vagy a polgárőrség 
képviselőjéhez történő eljuttatásával segíthetik a helyi bűnmegelő-
zést.

Az adatok alapján a rendőrség és a polgárőrség úgy szervezi a napi 
feladatellátását, hogy a lakatlan házak és környezetük ellenőrzésre 
kerüljenek. Bűncselekmény, vagy a tulajdonos intézkedését igény-
lő esemény bekövetkezése esetén az ellenőrzést végző rendőrök 
vagy polgárőrök értesítik a nyomtatványon megjelölt értesítendő 
személyeket.

Dr. Gali Sándor 
r. alezredes, rendőrkapitány

Tartósan* vagy ideiglenesen* nem lakott lakás

Település .......................................................................................

Utca: ..............................................................................................

Házszám: .......................................................................................

Időszak: …...........……..……….-tól ….………......………….-ig

Értesítendő személy: 

Neve: .............................................................................................

Elérhetősége (lakcím vagy telefonszám):

.......................................................................................................

*A kívánt rész aláhúzandó

2012. április 11-én a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Közle-
kedésrendészeti Osztálya a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési Felügyelőségével közösen, az Országos „Szuper-
bringa” program keretein belül ellenőrizte az Ebesi Arany János 
Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézménybe kerékpárral érkező gyermekek kerékpár-
jainak műszaki állapotát. Összesen 23 kerékpár került átvizsgálás-
ra, melyből csupán 11 felelt meg a jogszabályban előírt műszaki 
feltételeknek. A megfelelő műszaki állapotú kerékpárok levonóval 
kerültek megjelölésre, míg azon diákoknak, akiknek a kerékpárja 
műszakilag hiányos volt, a hibákról jegyzőkönyv került felvételre, 
melyet a gyerekek hazavihettek szüleiknek. Ezáltal értesítettük a 
szülőket, hogy mit kell a kerékpárokon pótolni a gyermekeik biz-
tonságos közlekedése érdekében. 

Dr. Gali Sándor r. alezredes
rendőrkapitány

Rendőrségi hírek

„Szuperbringa” program
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Immár második alkalommal szervezetek a helyi vállalkozóknak fóru-
mot április 13-án Ebesen. A rendezvényen résztvevők hasznos informá-
ciókat hallhattak a vállalkozások alapításával, fejlesztésével,  nanszí-
rozásával kapcsolatosan, valamint tájékoztató hangzott el a vállalkozá-
sokat érintő jogszabályi változásokról is.

Református Egyházközségünk 
az idei esztendőben szeretné bő-
víteni a református templomot 
egy korszerű gyülekezeti terem 
építésével, ahol lehetőség nyíl-
na gyermek és ifjúsági alkalmak 
megtartására, valamint a kiscso-
portos bibliaóráknak is méltó 
helyszínt biztosítana. Meggyőző-
désünk, hogy mindez gazdagítja 
településünk lelki életét és arcu-
latát. 

Ezzel a beruházással megtörté-
nik templomunk akadálymentesí-
tése is.

Az építkezés teljes költsége 
11,4 M forint. Ebből saját egyhá-
zi forrásból rendelkezésünkre áll 
9,1 M forint, illetve Önkormány-
zatunk jóvoltából további 1,3 M 
forint.  A még hiányzó egy mil-
lió forint biztosításához ezúton 
kérem tisztelettel és szeretettel a 
jó szándékú ebesi lakosok, vállal-
kozók támogatását és segítségét. 

Az adományokat közvetlenül 
is fogadja egyházközségünk, 
bármely templomi alkalomhoz 
kötődően, illetve az Ebes-Sze-
pesi Református Egyházköz-
ség számlaszámán: Otp Bank   
11738008-20181583

Valamint az Ebesi Református 
Templomért Alapítvány a helyi 
takarékszövetkezetnél veze-
tett számlaszámán: 59900036-
10009581

Idén októberben 15 éves lesz 
a református templom, a közsé-
günk pedig 60 éves évfordulóját 
ünnepli. Szeretnénk  ősszel mi 
is hozzájárulni a közös ünnep-
léshez az új terem felszentelésé-
vel. Ehhez reméljük és kérjük az 
Önök segítségét és segítő szán-
dékát is! 

Életükre, munkájukra Isten ál-
dását kérem, testvéri szeretettel: 

Bukáné Zakar Zsuzsanna
lelkipásztor

Tisztelt Ebesi Polgárok! 
Kedves Testvéreim!

Felhívás főzőversenyre
 Gasztronómiai kiállításra és vásárra

Az Arany Oroszlán panzió és étterem június 9-én ünnepli fennál-
lásának 10. évfordulóját. Az ünnepi eseményre az Ebesi Vendégváró 
Egyesülettel karöltve szabadtéri főzőversenyt hirdetünk, amelyre 
várjuk a helyi lakosok jelentkezését. Természetesen baráti társa-
ságok, csapatok, intézmények, szervezetek, cégek jelentkezését is 
szívesen fogadjuk. Az étterem udvarán elkészített ételeket szakmai 
zsűri értékeli. A zsűri az elkészített ételek minősítésénél  gyelembe 
veszi a hagyományok ápolását, a helyi szokások megjelenítését, az 
ízeket, de értékeli a vendégszeretetet, a résztvevők kedvességét,  -
gyelmességét, ötletességét is. 

Várjuk élelmiszerek (pl. házilag előállított sajt, pékáru, édesség, 
sütemény, méz, őstermelők által készített élelmiszerek) előállítóinak 
jelentkezését kiállítás és vásár céljából, melyet ugyancsak június 
9-én 11-16 óráig az Arany Oroszlán étteremben rendezünk meg.

Jelentkezési határidő mindkét felhívásra, a főzőversenyre, illetve 
a kiállítás és vásárra legkésőbb:

2012. június 3-ig.
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás Karap István üzletvezetőnél 

az Arany Oroszlán étteremben személyesen, vagy a 366-129, illetve 
a 06-20-662-9040 telefonszámon kérhető.

Örökbe fogadnánk...
A 10 éves Arany Oroszlán panzió jubileumának méltó megün-

nepléséhez kérjük az ebesi lakosok segítségét. Akinek van olyan 
cserepes, vagy kertben elhelyezhető virága, zöld növénye, amelyet 
megunt, vagy amely már kinőtte a helyét, helyezze ki, vagy adja át 
nekünk és mi örökbe fogadjuk. Az Önök segítségében bízva sze-
retnénk hangulatos, növényekkel, virágokkal díszített kerthelyiséget 
kialakítani, ahol már a június 9-i ünnepségen, és azután is folyama-
tosan, barátságos környezetben a virágok és a vendégek is jobban 
érezhetik magukat.

Ünnepeljük virágokkal a 10 éves ebesi panziót! Szeretettel várunk 
mindenkit az ünnepségre!

Egyeztetés: Karap István üzletvezetővel helyben, vagy a 366-129, 
illetve a 06-20-662-9040 telefonszámon.

Azáltal, hogy valaki adója 1%-át az Ebes Fejlődéséért Közala-
pítványnak ajánlja, a település fejlődéséhez járul hozzá. Az alapít-
vány az 1%-ból és minden egyéb támogatásként kapott összegből a 
„Tegyünk együtt gyermekeink egészségéért” programot folytat-
juk. A sószoba folyamatos működtetése, korszerűbb magzati szív-
hanghallgató, csecsemőmérleg a védőnői szolgálatnak.

Ezen célunk megvalósításához kérjük és várjuk az adók 1%-át és 
minden egyéb támogatást.
Köszönettel:

Szabóné Karsai Mária 
polgármester

 Rózsahegyiné Juhász Éva Czeglédiné Herczeg Ildikó
 a kuratórium elnöke óvodavezető

Agárdiné Zseni Hilda és Heidumné Szarka Veronika védőnők

Adószám az 1% felajánlásához: 18552698-1-09
Bankszámlaszámunk:

Balmazújváros és Vidéke Tksz 59900036-11025045

Felhívás 1% felajánlásához!

Vállalkozói fórumot tartottak
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Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2012. május hónap

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

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. Csontos Gyula 
26. Szombat dr. Szerze Róbert
27. Vasárnap dr. Szerze Péter
28. Hétfő dr. Szerze Péter
29. Kedd dr. Csontos Gyula
30. Szerda dr. Csontos Gyula
31. Csütörtök dr. Békési Zoltán

Elérhetőségi mobiltelefon:
06 30 698 0043

Dr. Varga Tamás
igazgató főorvos

Az ebesi Művelődési 
ház immár 5. alkalom-
mal nyári napközis tá-

bort szervez általános iskoláskorú gyermekek 
részére azzal a szándékkal, hogy helyben tar-
talmas időtöltés lehetőségét kínálja, kellemes, 
családias környezetben.

A táborban reggel 7 órától délután 5 óráig 
foglalkoznak a gyerekekkel felkészült, lelkes 
és gyerekszerető szakemberek, pedagógusok.

A táborban kínált szakmai programokkal az 
ismereteket szeretnénk bővíteni, a jártasságo-
kat, képességeket fejleszteni. Szeretnénk, ha 
maradandó szép élmények részesei lehetnének 
a gyerekek Szivárvány táborunkban. Várjuk 
azokat a barátokat, osztálytársaikat, akik szí-
vesen táboroznának együtt.

Délelőtti játékos foglalkozásokon többek 
között tűzzománcoznak, korongoznak, fa-
ragnak, gipszet öntenek, gyöngyöt fűznek, 
nemezelnek a gyerekek. Délutáni szabadidős 
tevékenységek között szerepel ügyességi és 
sport játék, vetélkedő, önismereti játék, sakk, 
biciklis kirándulás. A táborban strandoláson és 
régészeti feltáráson, valamint múzeumpedagó-
giai foglalkozáson is részt vesznek a gyerekek, 
és igény szerint lovaglás lehetőségét is kínál-
juk. 

A Szivárvány tábor időpontja: 2012. júli-
us 16–július 20.  A tábor díja magába foglalja 
a szakmai programokat, alapanyagokat, a napi 
háromszori étkezést és a kirándulást. Részvé-
teli díj: 11. 000 Ft/fő.

Jelentkezési határidő legkésőbb: 2012. 

július 11 . A táborba 25 
gyermek ellátását tudjuk 
biztosítani, ezért kérjük, 
minél előbb adják le  jelentkezésüket.

A részvételi díj be zetési határideje 2012. 
július 13. Helye: Művelődési ház, munkana-
pokon 14–17 óra között.

A táborba jelentkező gyerekektől kérjük, 
hogy a táborba érkezéskor hozzanak maguk-
kal 3 napnál nem régebbi orvosi igazolást. 

Bővebb információ, jelentkezés Kissné Vass 
Rozáliánál, a 06/52-366-136 vagy a 06/20-
251-6987 telefonszámokon.

Legyen izgalmas, tartalmas és vidám 
nyarad!

Várunk benneteket!

5. Szivárvány tábor
Kedves Gyerekek!

Zenebölcsi születésnap
 
Már közhírré szétdoboltatik...
Minden kislány s –  ú hívatik!
Ének: legelébb,
Aztán: torna, lépj!
Végül: hangszerek,
S vidám móka még!
 
Immár 3 éve működik a Művelődési Ház szervezésében indított Hang-
bújócska Zenebölcsi Ebesen. Ez alkalomból ünnepi foglalkozásra 
várják a babákat (3 hónapostól 3 évesig), mamákat, családokat 2012. 
május 14-én hétfőn 9 órától. Boldogan várják vissza azokat a gyere-
keket is, akik azóta már ovisok lettek, és külön örömmel köszöntik, 
akik újonnan szeretnének csatlakozni a már résztvevő családias kis 
csapathoz.
(Részletek: www.zenebolcsi.freewb.hu)

 Színházlátogatás Nagyváradon
A Szigligeti Színház társulatának előadásában: 

Szigligeti Ede – Keresztes Attila:

– zenés vígjáték három részben –
Indulás: 

2012. május 22-én 16 órakor az iskola előtti buszmegállóból.
Várható visszaérkezés: 23 óra

Útiköltség és belépő: 3.000 Ft, amely a jelentkezésnél  zetendő.
Jelentkezés: 2012. május 12-ig

Balogh Lászlónál (06-30-621-1911),
Katona Erikánál (06-30-327-0562) vagy a

Községi Könyvtárban (06-52-565-093).

 A Nagyváradi Színház Szigligeti Társulatának előadásában 
a Mágnás Miska című darabot tekinthettük meg április14-én

Színházlátogatás
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ÜGYELETI BEOSZTÁS A DERECSKEI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI KERÜLET HAJDÚSZOBOSZLÓI TERÜLETÉN
2012. május 01. – 2012. június 10-ig 

Ellátás módja Időpont Állatorvos neve Telephelye Tel. sz. Mobilszám

Hatósági ügyelet Ápr. 30. 
Május 01. DR. SZABÓ ZOLTÁN Debrecen-Józsa, Kiserdő u. 42. 06-30-9-680-136

Szolgáltatást ellátó DR. SASS GERGŐ H.szoboszló, Attila u. 23. 06-70-708-5352
Hatósági ügyelet Május 05.-06. DR. JÓNÁS SÁNDOR Pocsaj, Árpád u. 108. 54/ 415-239 06-70-376-1147
Szolgáltatást ellátó DR. KÁLMÁN ATTILA H.szoboszló, Erkel F u. 79. 06-30-9-250-391

Hatósági ügyelet Május 12.-13. DR. NYÍRI SÁNDOR Derecske, Malom u. 2. 54/ 410- 
252 06-70-376-1148

Szolgáltatást ellátó DR. CZIRJÁK ANDRÁS H.szoboszló, Széchenyi u. 1./c 365-861 06-30-935-3184
Hatósági ügyelet Május 19-20. DR. ILKU MIKLÓS Sáránd, Bagosi u. 44. 374-012 06-70-376-1149
Szolgáltatást ellátó DR. MELEGHEGYI BALÁZS H.szoboszló, Gönczy P u. 9-11. 06-30-240-9246
Hatósági ügyelet Május 26.-27.-28. DR. SZABÓ ZOLTÁN Debrecen-Józsa, Kiserdő u. 42. 06-30-9-680-136
Szolgáltatást ellátó DR. GALAMBOS GÁBOR Hajdúszovát, Maklári u. 10. 366-018 06-20- 974-3139
Hatósági ügyelet Június 02.-03. DR. JÓNÁS SÁNDOR Pocsaj, Árpád u. 108. 54/ 415-239 06-70-376-1147
Szolgáltatást ellátó DR. BESSENYEI ISTVÁN H.szoboszló, Rákóczi u. 37. 362-380 06-30-955-8555
Hatósági ügyelet Június 09.-10.. DR. HANZÉROS ÁDÁM Nagyhegyes, Kölcsey u. 6. 367-041 06-30-9-496-008
Szolgáltatást ellátó DR. HANZÉROS ÁDÁM Nagyhegyes, Kölcsey u. 6. 367-041 06-30-9-496-008
HÉTVÉGI RENDELŐI ÜGYELET:

DR. SASS IMRE, 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ, ATTILA U. 23. 06-30-239-7885
Dr. Vágó László kerületi főállatorvos

Elkészült a focipálya körül egy 500 méter 
hosszú és 3 méter széles füves futókör tár-
sadalmi munkában. Kovács József tervei 
alapján kialakítottuk a pálya belső és kül-
ső ívét, majd az egyenetlen, gödrös talaj 
feltöltésére került sor. Kovács Gergely al-
pol gár mester úr folyamatosan gondozta, 
nyírta a füvet és hengerelte a pályát, így 
sikerült egyenletessé tenni a terepet. A pon-
tosan kimért területen nem csak a futók és a 
focisták, de az iskola tanulói is lemérhetik 
és fejleszthetik  zikai állóképességüket. 

Reméljük, hogy a lakosság és minden kor-
osztály örömmel fogja használni. A KKSE 
Labdarúgó Sportegyesület által felállított 
labdafogó hálóknak köszönhetően pedig 
teljes biztonságban futhatunk. A futókör ki-
alakításában sokat segítettek még a Sport-
barátok Egyesület, Tokai István, Szekeres 
László, Bernáth Gergely és Fodor Árpád. 
Az Önkormányzat által vásárolt kültéri ko-
sárpalánkok májusban lesznek kihelyezve 
a sporttelep aszfaltpályájára.     

Sós Barnabás

Futópályával és kültéri kosárpalánkokkal 
bővül a Községi Sporttelep
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Pályázati felhívás 
fecskeházi lakásra

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Fecskeház-
ban egy garzonlakás megüresedett. Az önkor-
mányzat vonatkozó rendelete alapján a megüre-
sedett 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 hall-
gatói.

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 megfele-
lő óvadék  zetését köti ki a lakás rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban történő visszaadá-
sának biztosítékául.

A garzonlakás bérlőjének személyéről – az Egész-
ségügyi- és Szociális Bizottság javaslatának  gye-
lembevételével – a Képviselő-testület dönt.

Az elbírálás szempontjai között a Képviselő-tes-
tület  gyelembe veszi a helyben lakást, a család-
tagok létszámát, a kiskorú gyermekek számát és a 
pályázó, illetve a vele egy háztartásban élő együtt 
költöző családtagjainak jövedelmét.

A pályázat benyújtásának ideje: 2012. május 
18. (péntek).

A pályázatot postai úton, vagy személyesen kell 
benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz (Ebes, 
Széchenyi tér 1. szám)  

Az Ebesi Polgárőr Egyesület és a romániai Érmihályfalva között már több éve jól 
müködő nemzetközi kapcsolat jött létre. A kapcsolatteremtés új formájaként április ele-
jén közlekedési verseny megszervezésére kérték fel Egyesületünket.

Az érmihályfalvi gyerekek nagy érdeklődéssel fogadták szervező csapatunkat. Ügyes-
ségi pálya tereptárgyaival, tesztlapokkal, akkumulátoros kismotorokkal készültünk a 
versenyre. 

A verseny szervezésében részt vett Boros Viktor, a Hajdú-Bihar megyei Polgárőr Szö-
vetség alelnöke, Balogh László, Sós Barnabás, Zelízi Mária egyesületi tagok, az iskolai 

kerékpáros csapatot pedig 
négy tanuló Árva Dávid 6.a, 
Harsányi Károly 7.a, Szőke 
Dávid 7.a és Mihók Bence 
7.b képviselte.

Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani az Önkor-
mányzatunknak, a Hajdú-
Bihar megyei Polgárőr Szö-
vetségnek a díjazásra fel-
ajánlott kedves, hangulatos 
ajándékokért, amelyekkel a 
romániai gyerekeknek nagy 
örömet okozhattunk.

Ebesi Polgárőr Egyesület

Közlekedési verseny Érmihályfalván



Könyvbemutató 
estet tartunk a 

Községi Könyvtárban

Kádár Nagy Lajos festőművész és 
Erdei Sándor költő, újságíró újabb 
közös, Gyönyörködő madár című 
kötetével ismerkedhetnek az ér-
deklődők május 18-án 17.30-tól az 
ebesi Községi Könyvtárban. 
Minden kedves érdeklődőt várunk 

sok szeretettel!
Varga Erika könyvtáros

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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Kerékpár és gyalogút épült
Az iskolás gyerekek biztonsága érdekében elkészült a kerékpáros és gya-
logút a Kossuth utcától, az iskola Dózsa György utcai parkolójáig. A di-
ákoknak így már nem kell az egyirányú gépjármű forgalommal szemben 
haladni illetve azt keresztezni, hanem védett útvonalon közelíthetik meg a 
bicikli tárolókat és az intézmény hátsó bejáratát.  Sós Barnabás


