
A tArtAlomból... Elfogadták a képviselő-testület második 
féléves munkatervét

– beszámoló a képviselő-testület júniusi üléséről –
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Erdei Óvoda a Zemplénben
10. oldal

A Zsongvölgyi Hagyományőrző 
Haditorna Egylet ... – 4. oldal

10 éves lett az Arany Oroszlán
6-7. oldal

Középkori Forgatag Ebesen
9. oldal

Jutalomkirándulás: Monok – 
Szerencs – 4. oldal

A testület döntött az ivóvíz-
szolgáltatással kapcsolatban 
az üzemeltetési szerződésről 

A víziközmű-szolgálta-
tásról szóló törvény teljesen 
új szabályokat vezetett be a 
közszolgáltatások ezen terü-
letén. A testület a napirend 
keretében megtárgyalta az új 
szabályozás lényeges pontjait 
és a jövőbeni feladatokat. Az 
egyik legfontosabb változás 
az, hogy 2012. január 01-jétől 
megszűnt az önkormányza-
tok ármegállapítási jogköre. A 
közszolgáltatásokért fizetendő 
díjak (vízdíj, csatorna díj) köz-
pontilag, országosan egységes 
elvek alapján kerülnek megál-
lapításra. A napirend keretében 
a képviselő-testület – össz-
hangban az új törvényi szabá-
lyozással – döntött arról, hogy 
az ivóvíz szolgáltatás biztosí-
tására a Hajdú-Bihari Önkor-
mányzatok Vízmű Zrt.-vel köt 
üzemeltetési szerződést. 

Megtárgyalták a Helyi 
Építési Szabályzat 

módosítása iránti kérelmet
Az Ebesi Mezőgazdasági 

Szövetkezet azzal a kérelem-
mel fordult a képviselő-testü-
lethez, hogy a grémium módo-
sítsa a Helyi Építési Szabály-
zatnak a szövetkezet ingatlan-
jaira vonatozó rendelkezéseit. 
A 2009-ben elfogadott szabá-
lyozás szerint a kérelemben 
megjelölt szövetkezeti ingatla-
nok olyan övezeti besorolással 
rendelkeznek, amely az adott 
területeken nem engedi meg 
az iparszerű állattartást. A na-
pirend keretében elhangzott, 
hogy ennek az övezeti besoro-
lásnak az volt az eredeti 2009-
es indoka, hogy az érintett in-
gatlanok közelében a település 
egyik jövőbeni új lakóövezete 
fog kiépülni, amely mellett 
csak nem zavaró hatású gaz-
dasági tevékenység engedé-
lyezése indokolt. Az is elhang-
zott, hogy a jelenlegi besorolás 
számos olyan gazdasági tevé-
kenységet engedélyez, ame-
lyek kevésbé terhelik meg egy 
későbbiekben kialakuló mo-
dern lakóövezet környezetét, 
mint az üzemszerű állattartás. 

A fenti indokok mérlegelése 
után a képviselő-testület egy-
hangúan akként döntött, hogy 
a szövetkezet kérelmének nem 
ad helyt.

 
Döntöttek a 

folyószámla hitelkeret 
meghosszabbításáról

Szabóné Karsai Mária pol-
gármester asszony a napirend 
bevezetéseként elmondta, 
hogy a képviselő-testület 2011 
novemberi ülésén döntött a 
Raiffeisen Bank Zrt-nél fenn-
álló 130 millió forintos bank-
számla hitelkeret meghosz-
szabbításáról. Akkor a bank a 
folyószámla hitelkeretet 2012. 
július 31-ig biztosította. Jelen-
leg az önkormányzat bank-
számla egyenlege ugyan plusz 
10,7 millió forint, azonban 
többek között a folyamatban 
lévő pályázatok finanszírozási 
igénye és az önkormányzati 
működés finanszírozási sajá-
tossága megkívánja a hitelke-
ret meghosszabbítását. Figye-
lembe kell venni ezzel pár-
huzamosan azt a körülményt, 
hogy a jelenleg hatályos jog-
szabályok nem teszik lehetővé 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Közmeghallgatással egy-
bekötött képviselő-testüle-
ti ülést tartott Ebes Község 
Önkormányzatának testü-
lete június 20-án az Arany 
János Magyar-Angol Két-
tannyelvű Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézményben, ahol 
döntöttek egyebek mel-
lett a testület második fél-
éves munkatervéről, illetve 
meg tár gyal ták az isko-
la pedagógiai program-
jának módosítását is. Az 
ülés utolsó napirendjeként 
megtartott közmeghallga-
táson pedig az érdeklődő 
lakosok választ kaphattak 
a felmerülő kérdéseikre.

 Ingyenes kiadvány
Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja
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az önkormányzatoknak azt, 
hogy az év végén folyószámla 
hitelük álljon fenn. Ez a korlá-
tozás azonban nem vonatkozik 
a beruházási célú hitelekre, 
amennyiben Európai Uniós 
támogatás kapcsolódik hozzá. 
A fentiek alapján a képviselő-
testület a Pénzügyi Bizottság 
támogató javaslatára egyhan-
gúlag elfogadta a 130 millió 
forint keretösszegű folyó-
számla hitel egy évvel történő 
meghosszabbítását oly módon, 
hogy az önkormányzatnak le-
hetősége legyen ebből a keret-
összegből legfeljebb 70 millió 
forint összeget beruházási hi-
telként igénybe venni. Ennek 
alapján biztosítottá válik az 
önkormányzat szabályos, za-
vartalan gazdálkodása és a 
folyamatban lévő beruházások 
finanszírozása is.

Megtárgyalták a 2012. 
év második félévének 

munkatervét
A képviselő-testület elfo-

gadta a második félévre vo-
natkozó munkatervét. Az elő-
terjesztés alapján a júliusi szo-
kásos nyári szünetet követően 
augusztustól minden hónap-
ban ülésezni fog a testület. A 
munkaterv tartalmazza azokat 
az előre tervezhető napirende-
ket, amelyekben a képviselő-
testületnek döntenie kell, de 
ezek a témák minden ülésre 
kibővülnek az aktuális dön-
tést igénylő kérdésekkel. Az 
elfogadott munkaterv megta-
lálható mind az önkormányzat 
hirdető tábláján, mind az ebes.
hu honlapon.

 
Elfogadták az iskola 

pedagógia programjára 
vonatkozó módosító 

javaslatot
Érckövi Katalin az intéz-

mény igazgatója arról adott 
tájékoztatást, hogy az Arany 
János Magyar-Angol Két tan-
nyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményben 2001-ben in-
dult útjára a művészeti okta-
tás. A jogszabályi változások 
szükségessé tették, hogy az 
eddig alkalmazott pedagógiai 

programot felülvizsgálják és 
harmonizáljak a hatályos ren-
delkezésekkel. A módosított 
programot első alkalommal 
a 2011/2012. tanévben meg-
kezdett képzésekre felmenő 
rendszerben kell alkalmazni. 
A képviselő-testület az intéz-
mény művészeti iskolai peda-

gógiai programjának módo-
sításáról szóló előterjesztést 
ellenszavazat nélkül elfogadta.

Egyéb testületi döntések
Áts László, a Debreceni 

Sakkbarátok Clubjának képvi-
seletében, mint szervező írás-
ban arról tájékoztatta a képvi-
selő-testületet, hogy 2012. jú-
lius 20-án 12 órai kezdettel 24 
órás sakkversenyt fognak ren-
dezni az Ebesi Arany Oroszlán 
Étteremben. A verseny célja a 
sportág népszerűsítése, a ré-
gió hírnevének öregbítése. A 
rendezvény eredményes lebo-
nyolítása érdekében az egye-
sület 50 ezer forint támogatást 
kért az önkormányzattól, ame-
lyet díjazásra fordítanának. A 
Pénzügyi Bizottság és a kép-
viselők úgy ítélték meg, hogy 
a 24 órás sportrendezvény jó 
lehetőséget teremt arra, hogy 
az ország különböző telepü-
léseiről érkezők megismerjék 
községünket és a jövőben visz-
szatérjenek ide, ezért a kép-
viselő-testület egyhangúlag 
megszavazta az 50 ezer forint 
összegű támogatást.

Érckövi Katalin iskolaigaz-
gató arról tájékoztatta a kép-
viselő-testületet, hogy a Tár-
sadalmi Megújulás Operatív 
Program keretében hamarosan 
meghirdetésre kerül az „Inno-

vatív iskolák fejlesztése” című 
pályázat, amelynek alapvető 
célja a nevelés-oktatás eszkö-
zeivel a társadalmi leszakadás 
megakadályozása és a tehet-
séggondozás. A pályázat kere-
tében igényelhető, vissza nem 
térítendő támogatás összege 
legalább 5 millió, de legfel-

jebb 300 millió forint lehet. A 
képviselő-testület a Pénzügyi 
Bizottság javaslatára egyhan-
gúlag támogatta a pályázat be-
nyújtását.

Guevara Eszter az Ebesi 
Községgondnokság Kft. ügy-
vezetője arról tájékoztatta a 
képviselő-testületet, hogy a 
társaság a LEADER program 
keretében pályázatot kíván 
benyújtani a Kft gépparkjának 
bővítése, fejlesztése céljából. 
A tervek között egy darab 
benzines permetezőgép, két 
darab benzines sövényvágó 
(egy normál és egy vastagabb, 
idősebb ágak vágására), há-
rom darab fűkasza, egy darab 
benzines ágnyeső, egy darab 
lombfúvó, mely egyben szecs-
kázó is és egy darab fűrész 
beszerzése szerepel. A kép-
viselő-testület a tájékoztatást 
tudomásul vette. 

Szoboszlai Csaba az Ebe-
si Gyermekekért Alapítvány 
kuratóriumának elnöke az-
zal a kéréssel kereste meg a 
képviselő-testületet, hogy az 
Alapítvány minél magasabb 
színvonalú működéséhez 
anyagi forrást biztosítson. A 
testület úgy ítélte meg, hogy 
a szervezet hatékonyan segí-
teni az ebesi gyermekek tes-
ti-lelki fejlődését, igyekszik 
kihasználni a pályázatok adta 

lehetőségeket, ezért a Pénz-
ügyi Bizottság javaslatára a 
képviselő-testület egyhangú-
lag 92 ezer forint támogatást 
szavazott meg az alapítvány 
részére.

Az Ebesi Sportbarátok Köz-
hasznú Egyesület elnöke az 
idei év első testületi ülésén 
azzal a kéréssel fordult a kép-
viselő-testülethez, hogy a szer-
vezet részére 1 millió forint 
támogatást biztosítson, egy-
részt a szakosztályok működ-
tetéséhez, másrészt pályázati 
önerőhöz. Kovács József egye-
sületi elnök a januári ülésen 
beszámolt arról, hogy a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetséghez 
benyújtott pályázatukat pozití-
van bírálták el. Ennek alapján 
a úgy határozott, hogy a pá-
lyázati önrészhez kapcsolódó 
594 ezer forintról akkor dönt, 
ha az egyesület talál olyan 
vállalkozót, aki a hatályos jog-
szabályok szerint a társasági 
adójából biztosítja az előírtak-
nak megfelelő támogatási ösz-
szeget és aláírt megállapodási 
szerződéssel igazolja azt. A 
megállapodást az egyesület és 
a helyi vállalkozó aláírták, így 
a Pénzügyi Bizottság támogató 
javaslatára a képviselő-testület 
90 ezer forinttal támogatja a ci-
vil szervezet eszközbeszerzés-
re irányuló pályázatát.

Beszámoló a 
közmeghallgatásról

Konstruktív, nyitott párbe-
széden vehetett részt az az 
ebesi lakos, aki ellátogatott az 
iskola étkezőjébe szervezett 
közmeghallgatásra. Az önkor-
mányzatokról szóló törvény 
kötelezővé teszi a képviselő-
testületnek, hogy évente leg-
alább egyszer, előre meghir-
detett közmeghallgatást kell 
tartania, amelyen az állampol-
gárok és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői közér-
dekű kérdésekkel fordulhatnak 
a helyhatósághoz és javaslato-
kat tehetnek. 

A fórumon számos kérdés 
merült fel, amelyekre polgár-
mester asszony, a község jegy-
zője, illetve a képviselő-testü-
let tagjai válaszoltak. 

KBCS

(Folytatás az 1. oldalról.)
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Parlagfű elleni védekezés!

A parlagfű (Ambrosia ele-
tior) a legagresszívabb, leg-
nagyobb jelentőségű allergén 
növény, amely több millió em-
bernek okoz allergiás tünete-
ket. Az egészséghez való alap-
jog és az egészséges környezet 
biztosítása miatt mindannyiunk 
kötelessége, hogy a parlagfű 
felszaporodását és terjedését, 
allergén pollentermelése mi-
att meg kell akadályozzuk. Az 
élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény 17. §. (4) bekez-
dés alapján a földhasználó kö-
teles az adott év június 30. nap-
jáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni és ezt követő-
en ezt az állapotot, a vegetációs 
időszak végéig, azaz október 
15-ig folyamatosan fenntartani.

A hatóságnak, a parlagfű 
elleni közérdekű védekezést 
kell elrendelni, ha a földhasz-
náló, a parlagfű elleni véde-
kezés kötelezettségének nem 
tesz eleget. A kötelezettség 
teljesítésének helyszíni ellen-
őrzésről a földhasználó elő-
zetes értesítése mellőzhető. 
Kérjük a lakosságot, hogy – 
aki még nem tette meg – gon-
doskodjon az ingatlanán a par-
lagfű elleni védelemről.

Tűzgyújtási, égetési tilalom
Tűzgyújtással kapcsolatban 

felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy Ebes Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
tének a helyi környezet vé-
delméről a közterületek és az 
ingatlanok rendjéről, a telepü-
lés tisztaságáról szóló rende-
letének értelmében a lakosság 
egészségének és a környezet 
tisztaságának védelme érde-
kében a kerti hulladék égetése 
évente két időszakban megen-
gedett Ebesen:

a)  tavasszal március 15. és 
április 30. között

b)  ősszel szeptember 15. és 
november 30. között.

A fenti időszakot is korlátoz-
hatja az erdőről, az erdő védel-
méről és az erdőgazdálkodás-
ról szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény, amennyiben országos 
tűzgyújtási tilalom kerül elren-
delésre.

Közterülettel kapcsolatos 
bejelentések 

Tájékoztatjuk a lakossá-
got, hogy a közterületekkel 
kapcsolatos bejelentéseiket, 
észrevételeiket munkaidőben 
megtehetik a 30/374-2700-as 
telefonszámon is.

A Platán sorral  
(volt Simon dűlő) 

kapcsolatos új fejlemény
Az Önkormányzat korábbi 

vezetése 2009-ben kezdemé-
nyezte az illetékes hatóság-
nál az Ebes Platán sor (volt 
Simon dűlő) 4. számú főút és 
Kossuth utca között kiépített 
szakasza forgalomba helye-
zésének engedélyezését. A 
Nemzeti Közlekedési Ható-
ság területileg illetékes szer-
ve 2010. január 28. napján 
meghozott határozatában az 
önkormányzat kérelmét eluta-
sította, amelyet többek között 
azzal indokolt, hogy a „tár-
gyi útszakasz a tervezetthez 
képest, alapvetően más para-
méterekkel valósult meg.” A 
kérelem elutasítása mellett a 
közlekedési hatóság azonna-
li végrehajtással elrendelte a 
Platán sor főút felőli részének 
lezárását oly módon, hogy „az 
a főúttal forgalmi kapcsolatot 
ne alkothasson.” 

Az elsőfokú határozatot az 
önkormányzat megfellebbez-
te, amelynek eredményeként 
a másodfokon eljáró Nemzeti 
Közlekedési Hatóság Közpon-
ti Hivatala felülvizsgálta az 
ügyet. A másodfokú hatósági 
eljárás befejezéseként az or-
szágos közigazgatási szerv az 
elsőfokú döntést a 2010. októ-

ber 28. napján meghozott hatá-
rozatával helybenhagyta. 

A másodfokú döntést köve-
tően a képviselő-testület újra 
megtárgyalta az ügyet és azt az 
elvi állásfoglalást hozta, hogy 
minden lehetséges jogorvoslati 
fórumot igénybe kell venni an-
nak érdekében, hogy ne kerüljön 
lezárásra a Platán sor (Simon-
dűlő). A testületi döntésnek 
megfelelően az Önkormányzat 
keresetet nyújtott be a megyei 
bírósághoz, amelyben kérte a 
lezárás azonnali végrehajtásá-
nak a felfüggesztését, valamint 
a meghozott hatósági határozat 
felülvizsgálatát. A megyei bíró-
ság az azonnali végrehajtás fel-
függesztésére irányuló keresetet 
elutasította, amely ellen az utol-
só lehetséges jogorvoslat a Fő-
városi Ítélőtáblához való felleb-
bezés volt. Az önkormányzat ki-
használva ezen utolsó jogorvos-
lati lehetőséget megfellebbezte 
az elsőfokú bírósági döntést. A 
másodfokú bírósági eljárásban 
az ítélőtábla – az önkormány-
zathoz ez év június hónapban 
érkezett – végzésében helyben-
hagyta a megyei bíróság végzé-
sét, azaz jogerőre emelkedett a 
Platán sor lezárására vonatkozó 
azonnali végrehajtás.

A Fővárosi Ítélőtábla hivat-
kozott jogerős végzése alapján 
tájékoztatjuk a tisztelt lakos-
ságot, hogy az önkormányzat 
jelenleg vizsgálja a bírósági 
döntés végrehajtásának műsza-
ki kivitelezési lehetőségeit. 

Fontos hangsúlyozni azon-
ban, hogy a bíróság jelenleg 
csak a lezárás azonnali végre-
hajthatósága tárgyában döntött, 
azaz az önkormányzat azon 
fellebbezését, amely az egész 
eljárás érdemi felülvizsgála-
tára, és a hatósági határozatok 
hatályon kívül helyezésére irá-
nyul, majd csak ezt követően 
fogja tárgyalni és eldönteni.

Tiszta, virágos lakóház
Tájékoztatjuk a lakosságot, 

hogy az önkormányzat ebben 
az évben is meghirdeti a „Tisz-
ta, virágos lakóház” pályáza-
tot. A nevezéshez szükséges 
adatlap az Ebesi Hírlap 2012. 
júniusi számában melléklet-
ként található. Minden induló 
elismerésben, az első három 
helyezett pedig vásárlási utal-
vány formájában díjazásban 
részesül. További tudnivalók a 
nevezési adatlapon találhatók.

Szabóné Karsai Mária  
polgármester

Dr. Hajdu Miklós  
jegyző
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Tipográfia: Abari Gusztáv. www.typostudio.hu • Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen. E-mail: fabiandigit@t-online.hu

Holló László-díjat kapott az 
ebesi festőművész

Kádár Nagy Lajos ebesi festőművész munkássága elismeréseként Holló 
László-díjat vehetett át Sárrétudvariban.

Ebesi Hírlap

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u

3



A 2012. április 25-én meg-
tartott Széchenyi István és kora 
című művelődéstörténeti vetél-
kedő díjazottjai egy jutalom-
kiránduláson vehettek részt 
május 31-én. Az úti cél Mo-
nok volt. Megérkezésünk után 
Kossuth Lajos szülőházánál 
kezdődött falutörténeti sétánk.

A Kossuth Emlékházban 
Szabóné Zsóka tartott egy 
rendkívül élvezetes tárlatveze-
tést; 4 termen át kalandoztunk 
az időben és Kossuth életében. 
A Magyar Nemzeti Múzeum 
kiállításában korhű viseletek, 
bútorok, fegyverek idézték 
meg a 19. századi kisnemesi 
élet és a reformkor hangulatát. 

A sétát az Andrássy-kastély-
ban folytattuk; a 17. században 
épült főúri kastély jelenleg 

szomorú látványt nyújt. Mo-
nok egyik legjelentősebb mű-
emléke felett elrepült az idő: a 
rokokó kastély vakolata omla-
dozik, a freskók állapota egyre 
romlik.

Ezután a katolikus templo-
mot néztük meg a közeli domb-
oldalon, ahol Szent Orbán pápa 
ereklyéjét is őrzik; majd pedig 
felsétáltunk a Kálvária-domb-
ra, ahonnan csodaszép kilátás 
nyílt a településre és a Zemplén 
dombjaira. A séta befejeztével 
megebédeltünk, és elindultunk 
Szerencsre. A város közepén 
elhelyezkedő festői Rákóczi-
várban a helytörténeti kiállítás 
mellett érdekes képeslap-kiállí-
tást, és a csokigyár történetéről 
szóló tárlatot nézhettük meg. 
Nagy élményt jelentettek a ha-

talmas, több tíz kiló csokoládé-
ból készült szobrok (Gombóc 
Artúr, II. Rákóczi Ferenc), me-
lyek intenzív kakaóillata min-
denkiben megérlelte az elhatá-
rozást: vinni kell haza szeren-
csi csokit. A csokoládé-minta-
boltban így mindenki otthagyta 
zsebpénze nagyobb részét, de 
mindnyájan – Fézerné Marika 
néni szavaival élve – „boldogra 
vásároltuk” magunkat.

Szerencsére az idő is nekünk 
kedvezett: egy csepp eső sem 
esett végig a nap folyamán. 

Reméljük, a kirándulás min-
den résztvevője úgy érzi, hogy 
ezért valóban megérte készülni 
a vetélkedőre, hiszen látniva-
lókban gazdag, és nem utolsó-
sorban tartalmas napot tölthet-
tünk együtt!

Eignerné Bartusz Andrea
– János Judit

Krisztus Urunk testet öltésé-
nek 2012. évében, május hónap 
18. és 20. napja között Egye-
sületünk a horvát házigazda 
csapat, a Vitezovi Zelingradski 
vendégszeretetét élvezhette a 
Sveta Helenán évente megren-
dezésre kerülő programsoro-
zatán. A barátságos találkozón 
26 csapat vett részt nemzetközi 
szinten, Magyarországot hét 
egyesület képviselte derekasan 
az összejövetel során. 

A látogatókat szórakoztató 
műsorok mellett erőt, kitartást 
és bátorságot próbára tévő ver-
senyeken mérettethették meg 
magukat az arra jelentkező 
merész ifjak; íjászat, egyéni 
és csoportos vívás csalogatta 
harcmezőre és versenypályára 
a kalandvágyókat. Egyesüle-

tünk tagjai közül kiemelkedő 
teljesítményt nyújtott Szatmá-
ri Gábor és Bükkösi Tamás 
az egyéni vívóversenyben, 

ráadásul szívünknek nagy örö-
möt okozott, hogy a kétnapos, 
küzdelmes viadalt a szintén 
hazánkat képviselő Ádámffy 

Zsigmond nyerte, aki a buda-
pesti székhelyű Mare Temporis 
Történelmi Hagyományokért 
Alapítvány tagja.

Másfajta – inkább szellemi 
és lelki – próbát jelentett idei 
műsorunknak a rendezvény 
nemzetközi volta miatti angol 
nyelven való előadása, mely-
nek sikeréhez narrátorunk, 
Kanyó Kata jelentősen hozzá-
járult, lehetővé téve az előadás 
idegen nyelvű debütálását.

Számos élménnyel gazda-
godva térhettünk haza a színes, 
eseménydús rendezvényről, 
mely kellő lendületet adott a 
nyári fellépési szezonhoz, vala-
mint a közelgő Ebesi Középko-
ri Forgataghoz. 

Győri Márta Andrea

A Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet Horvátországban

Jutalomkirándulás:  
Monok – Szerencs
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TOBORZÓ
Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület 

karate szakosztálya tagfelvételt hirdet.  Jelent-
kezni lehet az edzések alkalmával. Az edzések 
helye: Ebesi Művelődési Ház nagyterme, idő-
pontjai: hétfő és szerda 18.00-tól 20.00 óráig. A 
Fehér Ököl harcművészet több mint húsz éve sikeresen működik 
Ebesen, a családias hangulatú edzéseken a karate és az önvédelmi 
technikákon kívül a meditatív gyakorlatok során önismeret is elsajá-
títható.  Az edzéseket sensei Kaszás Lajos négy danos mester tartja.

Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület ökölvívó szakosz-
tálya tagfelvételt hirdet. Jelentkezni lehet az edzések alkalmával. 
Az edzések helye: Sportház kisterme, időpontjai: hétfő, szerda és 
péntek 18.00-tól 20.00 óráig. Az edzéseket Kocsis Attila szakosz-
tályvezető és Nagy Tamás tartja. 

Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület labdarúgó szak-
osztálya tagfelvételt hirdet ifjúsági csapatába.  Jelentkezni lehet az  
ebesisportbaratokegyesulet@gmail.com e-mail címen vagy a +36-
70-336-08-37-es számon 16 és 19 éves kor között, illetve szemé-
lyi adatok (név, lakcím, születési hely és idő, személyigazolvány 
szám) megadásával lehet. 

Legyél Te is Sportbarát!

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2012. július hónap

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

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

Elérhetőségi mobiltelefon:
06 30 698 0043

Dr. Varga Tamás  
igazgató főorvos

Kék hírek
Ebesen május 26. és június 22. közötti időszakban 2 bűncselekmény 
történt, 1 garázdaság és 1 súlyos testi sértés kísérlete. A bűncselek-
mények az alábbiakban voltak:
1.  2012.06.03-án 02:00 óra körüli időben az Emese söröző előtt 

egy józsai férfi előzetes szóváltást követően bántalmazott egy 
ebesi férfit, akit a földre kerülését követően több alkalommal 
megütött.

2.  2012.06.07-én 19:00 és 19:15 óra közötti időben a Kerekes Kft. 
előtti a parkolóban egy debreceni férfi bántalmazott egy szintén 
debreceni nőt, akit ököllel arcon ütött, majd megpróbálta a nya-
kánál fogva a járműből kihúzni.

Kérem a lakosságot, hogy aki a fenti eseményekkel kapcsolatban 
bármilyen információval rendelkezik, az hívja – akár nevének, sze-
mélyazonosságának eltitkolásával is – a település körzeti megbízott-
jait, polgárőreit vagy a rendőrkapitányság ügyeletét az alábbi tele-
fonszámokon:
Mészáros József r. tzls. csoportvezető +36-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls.  körzeti megbízott +36-30/382-6584
Vass Szabolcs r. tőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6581
Szántó Erik r. tőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6575
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott még nincs
Sági József r. tőrm. körzeti megbízott még nincs
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Ügyelete 06 52/558-510 
vagy 107, illetve 112 ingyenesen hívható kapcsolási számok
Ebesi Polgárőr Egyesület  +36-30/621-6976

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

Dr. Gali Sándor r. alezredes
kapitányságvezető

Július 8. Vasárnap (reggel 4 óra) 

NAPKELTE GYALOGTÚRA 
Indulás: Július 8. vasárnap reggel 4 órakor
Gyülekező:  Arany János Ált. Isk. előtt
Hazaérkezés:  7 óra körül, utána közös zenés 

reggeli
Résztvevők: 6 éves kortól
A túra távja: 8 km földúton és aszfalton
Felszerelés: Időjárásnak megfelelő öltözet
Szervező:   Sós Barnabás (30/905-1830)  

Sportbarátok Egyesület
Reggelit mindenki hozzon magával!
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10 éves lett az Arany Oroszlán

2012. június 9-én izgatottan készült a falu ap-
raja-nagyja az ebesi Arany Oroszlán Panzió 
és Étterem átadásának 10. évfordulója alkal-
mából rendezett ünnepségre. Az eseményen az 
önkormányzat meghívására a svájci testvérte-
lepülésről, Meilenből egy kilencfős delegáció 
képviseltette magát dr. Walter Landis egykori 
polgármester vezetésével. 

„2002. június 15-e egy fontos dátum a 60 éves Ebes 
életében. Ezen a napon került átadásra az Arany 
Oroszlán Étterem és Panzió, mellyel Ebes község egy 
új, stílusában a környezetébe beillő, szép létesítmény-
nyel gazdagodott, illetve egy korábban, a településen 
hiányzó szolgáltatás is megoldásra került” – fogalma-
zott Szabóné Karsai Mária polgármester ünnepi beszé-
dében.

Az ünnepi rendezvényen mindenki megtalálhatta a kedvére való elfoglaltságot. A színvonalas programokról a Debreceni Fú-
vószenekar és Mazsorett Együttes, az Arany János Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény ütős kamara szakkörének tagjai, a Művelődési Ház Ebey Néptánccsoportjának bemutatója, a Debreceni Forgó Rózsa 
Táncegyüttes műsora gondoskodott. 

A reggeli felkelő napsugarak a legszorgosabbakat már a bográcsok és fakanalak mellett találták, hiszen kezdetét vette az „Arany 
kukta” főzőverseny. Az elkészült finomabbnál finomabb falatokat egy három tagú szakmai zsűri értékelte Eve Landis asszony el-
nökletével. A zsűri másik két tagja Boros László VENESZ díjas mesterszakács és Mezei László önkormányzati képviselő voltak. 
Az édesebb szájú érdeklődőket cukrászati kiállításra és kóstolóra invitálták. Az ebesi háziasszonyok kezei közül kikerülő ínycsik-
landozó, mutatós házi készítésű sütemények Tóvizi Jenőné Ica néni tevékeny közreműködésével kerülhettek az asztalra. 
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„Mélyen Tisztelt Polgármester Asszony! Mélyen Tisztelt Polgármesteri Hivatal!
Még egyszer szeretnénk köszönetet mondani a szívélyes meghívásért és a nagyon jól sikerült programokkal teli fesz-
tiválért. Hatalmas köszönet illeti két barátunkat, Ökrösné Évát és Okváthné Annát. Kívánunk Önöknek, az Arany 
Oroszlánnak és az ebesi Polgármesteri Hivatalnak a jövőben is minden jót. Baráti üdvözlettel: Eve és Walter Landis”

A délelőtt folyamán kirakodóvásárt tekinthetnek meg az érdeklődők a népi kismesterségek bemutatója keretében, ahol fafaragó, 
kosárfonó, mézeskalács – és grillázskészítő munkájába nyerhetnek bepillantást. Mindeközben a legkisebbeket kézműves játszó-
ház várta, ahol többek között a korongozást és a gyöngyfűzést is kipróbálhatták az apró kezecskék.

A délután sem telt eseménytelenül. A megszépült Nagyparkban családi juniálison várták a kikapcsolódni vágyókat. Ennek kere-
tében elsőként a Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet műsorát tekinthették meg a kilátogatók, majd családi futóverseny 
kezdődött, ezt követően pedig sorversenyeken mérhették össze ügyességüket a vállalkozó szelleműek. A csikósok bemutatója 
igazán elkápráztatta a közönséget, igazi betyáros hangulatot teremtve a parkban. A délutáni programokat színesítették a kézműves 
foglalkoztatók, a trambulin, a merészebb gyerekek pedig önfeledt perceket tölthettek a póniló hátán. A délután befejezéseként a 
megéhezett, fáradt emberek a gőzölgő paprikás krumpliból meríthettek erőt. 

„Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik színessé és emlékezetessé tették az Arany Oroszlán Étterem és 
Panzió 10 éves ünnepi eseményét. Köszönet az önkormányzat segítségéért, amellyel nagyban hozzájárult a rendezvény sikeréhez, 
köszönet továbbá a szép növényekért, amelyek ezentúl az Oroszlánt díszítik, a főzőverseny lelkes résztvevőinek és zsűrijének, 
Tóviziné Ica néninek és a 36 ebesi asszonynak a hagyományteremtő sütemény-bemutató megrendezéséért, Kissné Vass Rozáliá-
nak és Ökrösné Évának a szervezésben nyújtott fáradhatatlan közreműködésükért. Köszönet szponzorainknak a Magyar Sajt Kft.-
nek, a Béla Borászatnak és  fő szponzorunknak, a Meal Trade Kft.-nek” – Karap István üzletvezető.

Mindezek mellett köszönetünket fejezzük ki Subáné Kiss Gyöngyinek, az ebesi ütős kamara szakkörnek és felkészítő tanáruk-
nak, Nánai Zsuzsannának, a Művelődési Ház Ebey Néptánccsoportjának és felkészítő tanáruknak, Kiss Józsefnek, a Zsongvölgyi 
Hagyományőrző Haditorna Egyletnek, Domokos Attilának, Sós Barnabásnak, Kanyó Lászlónak és a református egyháznak, hogy 
önzetlen munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához.

A rendezvény sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint a svájci testvértelepülésről érkező delegáció meleg hangvételű levele:

KBCS

További fotók: 
www.ebes.hu/fotoalbum



Kitűnők Jelesek (4,71) Egyéb 
(Kinek? Miért) Művészeti iskola

1.a

Csiha Rebeka
Farkas Petra
Gyügyei Viktória 
Edda
Molnár Lili
Piskó Gergő
Szolnoki Tamás
Tóth Eszter Doroti 
Truczkai Dávid 
András 

Csendes Andrea
Erdei Zsolt 
Balázs
Gál Zoltán 
József
Nagy Franciska 
Mária
Salánki Zsolt
Varga Tímea

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Erdei Zsoltné Szabó 
Magdolna, Gajdos Imréné, Molnár László, Nyüvedi Sándorné, Varga 
Sándorné szülőknek.

1.b

Bernáth Levente
Fodor Tamás 
Levente
Kása Sándor 
Levente
Mészáros Nóra
Sípos Katalin
Sós Anna
Szabó Laura 
Dorina
Szabó Milán
Szűcs Krisztina

Fábián Boglárka 
Fazekas Zsófia
Görög Gábor 
Misák 
Alexandra
Nagy Kristóf
Pócsi Zoé 
Polgári Ákos 
Szabó Dávid 

Zongora tanszak
Fodor Tamás
Sós Anna

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Fábián Éva, Kása Sándor, 
Morvainé Szőllősi Szilvia, Nagyné Szilágyi Katalin, Sándorné Kerekes 
Szilvia szülőknek.

2.a

Kiss László
Korcsmáros 
Nikolett
Pintyák Vivien
Truczkai Sára

Árva Martina
Janik Viktória
Karsai Bence
Kiss Csenge
Kun Alexander
Lajtai Levente

Népi ének tanszak
Kiss Csenge

Színjáték tanszak
Árva Martina

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Árváné Tőzsér Judit, Ignáczné 
Szoboszlai Szilvia, Janikné Nagy Beáta, Jankóné Montlika Beatrix, Kiss 
Csabáné, Korcsmáros Gyuláné, Truczkainé Kovács Edit szülőknek.

2.b

Anga Zsanett
Lajtai Tímea 
Nagy Gergő 
Simon Máté 

Hegedűs 
Levente
Kovács Márton
Lente Márk
Vajda Bianka

Vajda Boglárka
(példamutató 
magatartásáért 
és szorgalmáért)

Képzőművészet 
tanszak
Lente Márk

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Dudik Ágnes, Hegedűs Tünde, 
Lente Mihályné, Simonné Kriston Beáta, Szakács Gabriella, Vajda Anita, 
Váradi Erzsébet szülőknek.

3.a

Dér Zsombor
Györfi Bianka
Kiss Zoltán 
Mészáros István
Veress Júlia
Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Kiss Tibor, Mészáros István, 
Nagy Adrienn, Nagy Marianna, Sánta Zsolt, Szatmáriné Nagy Anita, 
Vattai Györgyné szülőknek.

3.b

Csorvási Réka
Kovács Aurél 
Márk
Nagy Vivien Lili
Szoboszlai Botond
Szombati Vivien

Csízi Ildikó
Erdei Letícia 
Leila
Fodor Norbert
Nyüvedi Nóra
Palcsu Zalán 
Szabó Orsolya

Képzőművészet 
tanszak
Szabó Orsolya
Nagy Vivien Lili

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Csorvási Sándorné, Nagyné 
Kovács Mária, Szabó Ferenc, Szabó Ferencné, Szoboszlainé Pellei Szil-
via szülőknek.

4.a

Abai Evelin
Csízi Hajnalka
Fecskán Janka
Gali Petra
Kaszás Brigitta
Sós Barnabás
Szathmári Dorina 
Veronika
Vágner Bálint

Heveli Adrián
Kovács Viktória
Magyar Dávid
Misák Veronika
Morvai Milán

Színjáték tanszak
Misák Veronika
Heveli Adrián

Köszönjük az osztályt segítő munkáját:
Adorján Csongorné, Beke Béla, Csízi Zoltánné, Golenyák Csilla, Kissné 
Lantos Éva, Sós Barnabás, Szathmáriné Komáromy Veronika, Vágnerné 
Ilosvai Marianna szülőknek.

Kitűnők Jelesek (4,71) Egyéb 
(Kinek? Miért) Művészeti iskola

4.b

Fazekas Bence 
Tamás
Tóth Benedek 
Attila

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: 
Bagolyné Nagy Erzsébet, Fazekas Tamás Lajos, Kovácsné Erdős Andrea, 
Magyarné Rimóczi Mónika, Molnárné Czifra Katalin, Zsákainé Tanka 
Erika szülőknek.

5.a

Lakatos-Tálas 
Ákos
Megyaszai Lili
Pálffy Mária
Pásti Lajos Dávid
Rácz Dorina Petra

Bárczi Martina
Farkas Hanna
Janik Barnabás
Jenei Tünde
Piskó Jenő

Harsányi Dóra 
(közösségi 
munka)

Furulya tanszak
Harsányi Dóra

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

5.b
Vágner Zsuzsa

Szűcs Gabriella
(közösségi 
munka)

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: 
Nagyné Ötvös Gabriella, Szondi Éva szülőknek.

6.a

Lakatos-Tálas 
Péter
Nagy József

Kovács Zsófia
(közösségi 
munka)

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

6.b Köszönjük az osztályt segítő munkáját: 
Egri Csabáné, Kujbus Edit, Zsákainé Tanka Erika szülőknek.

7.a
Kanyó Kata Szőke Dávid

Mérai Bernadett

Kovács Bog-
lárka
(közösségi 
munka)

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: 
Gavallér Erzsébet, Szőkéné Kozák Krisztina szülőknek.

7.b

Kozma Benedek Végh Ákos Kozma Benedek
(stúdió, DÖK)

Köszönjük az osztályt segítő munkáját:
Bana Béláné, Czeglédi Józsefné, Eszenyi Istvánné, Fodor Attiláné, 
Kujbus Éva, Lánczky Ágnes, Mihók Józsefné szülőknek.

8.a

Kanyó Márton
Szoboszlai Bog-
lárka

Nagy Fanni

Karsai Norbert
Kocsis Réka
DÖK, közösségi 
munka

Császár László
Kanyó Márton
Kun Róbert– 
ifjú polgárőrként 
végzett munká-
jukért az Ebesi 
Polgárőr Egye-
sület jutalmazta 
őket

Karsai Norbert – 
ütő tanszak

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: 
Kálmán Istvánné, Kanyóné dr. Borku Csilla, Karsai Józsefné, Léránt 
Antónia és Kovács Attila, Morvainé Szőllősi Szilvia, Szoboszlainé Pellei 
Szilvia és Szoboszlai Csaba szülőknek

8.b

Dobos Krisztina

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: 
Jankóné Montlika Beatrix, Magyarné Hermann Sára, Varga Zoltánné 
szülőknek

A könyvjutalmak megvásárlását az Ebesi Gyermekekért Alapítvány 
támogatta.
Gratulálunk! Minden tanulónak és pedagógusnak jó pihenést és tartal-
mas nyarat kívánunk!

Jutalomkönyvek 2011/2012. tanév
(Ábécé sorrendben)

Ebesi Hírlap Ebesi Hírlap
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Június 2-án, az országos hulladéksze-
dési nap keretében felvettük a kesztyűt 
újra településünk tisztaságáért az Ebe-
si Polgárőr Egyesület irányításával. A 
vasút és a Szováti út közötti területeken 
32 szorgos kéznek köszönhetően 2 óra 
alatt közel 80 zsák szemét gyűlt össze. 
Nagyban sikerült csökkentenünk az ille-
gális szemétlerakók számát, de jelentős 
építési és más veszélyes hulladék vár 

még felszámolásra. Köszönet a helyi Polgárőrségnek, a Polgármesteri hivatal és 
Önkormányzat, valamint az intézmények önkénteseinek, a civil szervezetek kép-
viselőinek és a kedves lakosságnak az aktív részvételért!

Sós Barnabás

„Én táncolnék 
veled” 

–  Ingyenes nosztalgia táncklub

Július 14. szombat este 7-kor
/Művelődési ház/

18:45 Érkezés 
19:00 Táncház 
20:30 Retro Disco slágerek 
22:30  Napjaink zenéi: David 

Guetta est
Bővebb felvilágosítás a szervezőktől:

–  Sós Barnabás (30/905-1830)
–  Kissné Vass Rozália  

(20/251-6987)
– Kovács Dávid

Az Úr 2012. évében június hónap 23. 
napján, szombaton került megrende-
zésre verseny formájában immár máso-
dik alkalommal a Középkori Forgatag, 
melyre bátor szívű résztvevők érkeztek 
az ország több pontjáról és határon túl-
ról is. Hagyományőrző csapatként érke-
zett Szerbiából, Zentáról a St. Longinus 
Középkori Hagyományőrző Egyesület, 
az Ózdi Hazatérők Lovasíjász Egyesü-
letet Vasas Gábor képviselte, Kabáról 
a Griff Íjász Egyesület, Hajdúszobosz-
lóról a Crux Alba Középkori Hagyo-
mányőrzők érkeztek, valamint egy 
helyi fiatalokból verbuválódott csapat, 
az Ebesi Ifjak is szerencsét próbáltak a 
versenyen, míg a házigazda szerepét a 
Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditor-
na Egylet töltötte be. 

A rendezvényt Sós Barnabás, Ebes 
alpolgármestere nyitotta meg lelke-
sen buzdítva a versenyzőket, majd a 
rövid eligazítást követően kezdetét 
vette az egész napos megmérettetés. 
A résztvevők négy versenyszámban; 
íjászatban, kelevézpárbajban, kardví-
vásban és övbirkózásban mérhették 
össze erejüket és tehetségüket, majd 
három kategóriában (hölgyek, 17 év 
alatti ifjak, illetve felnőtt férfi) kerültek 
értékelésre. Azok közül, akik minden 
versenyszámban indultak, a legjobbak 
elnyerhették a Zsongvölgy Bajnoka, il-
letve a Zsongvölgy Ifjú Bajnoka címet, 

melyekkel idén két ebesi büszkélked-
het: az ifjak körében rendezett bajnok-
ságon Kanyó Márton szerzett diadalt, 
míg a felnőttek közül Horváth Sándor 
Cornaille bizonyult a legsikeresebbnek. 
A két bajnok mellett kiemelkedő telje-
sítményt nyújtott az ifjak között Misák 
László, aki az összesített versenyben 
második helyezést ért el, míg a felnőt-
tek között Vakarcs Lajos a harmadik 
helyre küzdötte fel magát. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-

dani az Ebesi Önkormányzatnak, a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat-
nak és az Ebes Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft-nek, akik jelentős támo-
gatással járultak hozzá a rendezvény 
megvalósításához, hogy egy izgalmas, 
barátságos versengéssel tarkított szom-
bati napot tölthessünk együtt. A részle-
tes eredménylista megtalálható a www.
zsongvolgyihaditorna.hu oldalon a Kö-
zépkori Forgatag menüpont alatt.

Győri Márta Andrea

Középkori Forgatag Ebesen

Ebesi Hírlap Ebesi Hírlap
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Immár második éve táborozunk 
Pusztafalun az Öreg Bence Ifjú-
sági táborban a vállalkozó kedvű 
óvodásainkkal. Óvodánk és a szü-
lők döntő többsége kiemelten fon-
tosnak tartja a környezeti nevelést, 
a természet értékeit, a fenntartha-
tóságot. Sok információt szerez-
hetnek gyermekeink, sokat tanul-
hatnak különböző multimédiás 
eszközök segítségével, de a kézzel 
fogható tapasztalást nem lehet pó-
tolni semmivel. Egy nyári táboro-
zás nem csak a gyermekeinknek 
jelent kikapcsolódást, élménysze-
rű tanulást, hanem az őket kísérő 
felnőtteknek is tud újat adni.

Nem kis izgalommal indultunk 

útnak június 7-én reggel 42 fős kis 
csapatunkkal, hogy meghódítsuk a 
Zemplént. Útközben a Rákócziak 
nyomába eredtünk, megtekin-
tettük a Sárospataki várat, majd 
Sátoraljaújhelyen teszteltük bátor-
ságunkat a bob és libegőpályán. 
Késő délután érkeztünk meg tá-
borozásunk helyszínére, Puszta-
falura.

Négy napot töltöttünk itt a pá-
ratlan természeti és történelmi ér-
tékek közelében.

Másnap felkerekedtünk és gya-
log vágtunk neki a Füzéri vár be-
vételének. A vár egy vulkáni szik-
laszirten helyezkedik el, melyet 
közel 5 órás kényelmes sétaúttal 

tettünk meg. Az óvodásaink fá-
radhatatlanul szívták magukba az 
úton szerzett információkat.

Délután a gyerekek kézműves 
foglalkozásokon vehettek részt 
a tábor hatalmas területén, a fá-
radhatatlan felnőttek kerékpárral 
fedezték fel a Szlovákiában lévő 
Izra tavat.

Szombaton megtekintettük a 
füzérradványi Károlyi kastélyt, a 
hozzátartozó arborétumot külön-
leges növényeivel és fáival. Itt 
található a híres Rákóczi-platán, 
melynek törzsét nem értük körbe 
közösen sem. Nem maradhatott ki 
természetesen a kocsikázás sem 
Öreg Bence szekere megtelt a jó-
kedvű utazókkal.

Ezt követően az erdei vasúttal 
Kőkapura utaztunk. Útközben 

megcsodálhattuk az érintetlen ter-
mészetet, a csodaszép páfrányo-
kat.

Természetesen minden este tá-
bortüzet raktunk. Az utolsó estén 
került sor az éjszakai bátorság 
próbára, ahol végre elővehettük a 
zseblámpánkat, hogy csapatokban 
szerveződve megkeressük a sötét-
ben rejlő különleges kihívásokat. 
A hazafelé úton sétáltunk Tokaj-
ban a Bodrog partján, majd meg-
néztük a nagyon érdekes szabolcsi 
földvárat. Az erdei óvoda zárása-
ként minden táborlakó emléklap-
ban és ajándékban részesült. Majd 
levontuk a táborzászlót, melyet a 
tábor első napján tenyérlenyoma-
tunkkal hitelesítettünk.

Czeglédiné Herczeg Ildikó
 óvodavezető, a tábor szervezője

Erdei Óvoda a Zemplénben

Az Ebesi Polgárőr Egyesület egyszerűsített közhasznúsági jelentése 2011. évre
1.

BEVÉTELEK (Ft-ban) Tervezett Tényleges
2010. Évi Maradvány 400 000 597 367 
2011. Évi Önkormányzati Támogatás 300 000 315 000 
Cerberus Támogatás 300 000 200 000 
Posta Támogatás 30 000 32 000 
Takarék Támogatás 50 000 50 000 
Ebesi Mg Szövetkezet 20 000 0
Egyéb Támogatás 50 000 50 000
Pályázat Hbm Polgárőr Szövetség 250 000 292 000 
Pályázat Nca 500 000 100 000 
Tagdíjbevétel 30 000 40 800 
Személyi Jövedelemadó 1% 150 000 129 773 
Kamatbevétel 5 000  634 
Cégautó Adó Bevétel Opsz 84 000 84 000
Összesen: 2 169 000 1 891 574 

2.
KIADÁSOK (Ft-ban) Tervezett Tényleges

Szgk. Karbantartási ktg. 100 000 127 216
Szgk. Üzemanyag ktg 200 000 315 411
Szgk. Biztosítás 45 000 41 861
Kis értékű tárgyi eszköz 150 000 30 890
Nyomtatvány, irodaszer 80 000 57 966
Egyéb működési szolgáltatás 50 000 127 740
Reprezentáció 60 000 11 350
Könyvelési díj 72 000 72 000
Bank ktg 20 000 29 230
Telefon posta ktg 35 000 114 739 
Újság 2 400 0
Tagdíj 1 500 8 250

Hatósági díj, szgk vizsgadíj 20 000 16 288
Cégautó adó 84 000 84 000
Formaruha 100 000 91 250
Egyéb fenntartási költség 350 000 194 159
Összesen: 1 369 900 1 322 350

MARADVÁNY 2012. ÉVRE  569.224

•  2011-ben az összes bevételből 315.000,-Ft volt az Önkormányzati 
támogatás melyet a működési költségeink fedezetére kaptunk. 
A többi költséget a következő forrásokból fedeztük:

3.
TÁMOGATÁSOK (Ft-ban) Tervezett Tényleges

2011. Évi önkormányzati támogatás 300 000 315 000
Cerberus támogatás 300 000 200 000
Posta támogatás 30 000 32 000
Takarékszövetkezet támogatás 50 000 50 000
Ebesi mg. Szövetkezet támogatás 20 000 0
Egyéb támogatás 50 000 50 000
Pályázat hbm polgárőr szövetség 250 000 292 000
Pályázat nca 500 000 100 000
Tagdíjbevétel 30 000 40 800
Szja 1 % felajánlás 150 000 129 773
Kamatbevétel 5 000  634
Cégautó adó bevétel opsz 84 000 84 000
Összesen: 1 769 000 1 294 207

Az Ebesi Polgárőr Egyesület ezúton fejezi ki köszönetét mindazoknak, 
akik tevékenységének ellátásához a tárgyévben anyagi vagy nem 
anyagi segítséget nyújtottak. 

Balogh László elnök
Orosz Miklós alelnök,

Zelízi Mária titkár
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A képviselő-testület korábbi 
ülésén döntött arról, hogy segíti 
és támogatja a Harris Egészség-
ügyi Szolgálat Magyarország 
munkáját, akik térítésmentesen 
nyújtanak segítséget a daganatos 
betegeknek.

A Harris Egészségügyi Szolgálat
1994 novemberétől működik 

magas szintű és fejlett technoló-
giát alkalmazó otthoni szakápolási 
teamként Magyarországon. 

A Szolgálatnál palliatív jár-
tasságú orvos, diplomás ápolók, 
regisztrált szakápolók, gyógy-
tor ná szok, fizikoterapeuták, die-
tetikusok és mentálhigiénikusok 
tevékenykednek, mindnyájan több 
éves szakmai gyakorlattal rendel-
keznek.

Mi a hospice?
Hospice (menedék) néven il-

letik szerte a világon azon intéz-
ményeket, szolgáltatásokat, ahol 
aktív gyógyító célú onkológiai 
kezelésben nem részesülő dagana-

tos betegeket ápolnak. A gondozás 
célja, a betegek életminőségének 
javítása, a testi és lelki szenvedé-
seik enyhítése, a fizikai és szelle-
mi aktivitásuk fokozása, valamint 
a hozzátartozók segítése. 

A hospice ellátás minden eset-
ben a beteg és a hozzátartozó be-
leegyezésével, a kezelőorvossal, 
illetve a háziorvossal együttmű-
ködve történik. 

Kik vehetik igénybe?
Daganatos betegségben, auto-

immun megbetegedésben vagy 
krónikus degeneratív megbetege-
désben szenvedő, gyógyító keze-
lésben már nem részesülő bete-
geknek tudnak segíteni. 

Felügyeletet nem tudnak vállal-
ni, ezért az ellátás feltétele, hogy 
a beteg gondozásában a család fo-
lyamatosan részt vegyen. 

Egyedülélőket nem áll módjuk-
ban otthonukban ápolni. 

Hogyan vehetik igénybe?
Az otthoni hospice ellátást a be-

teg háziorvosa szakorvos javasla-
tára legfeljebb 50 napra rendelheti 
el, amely ismételt orvosi vizsgálat 
alapján további két alkalommal 
megismételhető, tehát egy beteg 
150 alkalommal részesülhet ellá-
tásban. Az ellátás tervezését a hos-
pice ellátást nyújtó szervezetnél 
dolgozó palliatív ellátásban jártas 
szakorvos végzi.

Térítésmentes szolgáltatás
A szolgáltatás ingyenes, függet-

lenül a beteg származásától, világ-
nézetétől, politikai és felekezeti 
hovatartozásától, valamint anyagi 
helyzetétől. 

Küldetésük
Ha Ön, bár ápolásra és segítség-

re szoruló daganatos beteg és nem 
szeretne kórházba menni, választ-
hatja az otthoni hospice ellátást. 

Az otthoni hospice ellátás során 
az ápoló a kórházi viszonylatban 
megszokott szakápolási tevékeny-
ségekkel segíti a beteg otthon ma-
radását.

Az ellátási igény jelzése telefo-
nos megkeresés útján történik (tel/
fax: 06-52-319-205)

Miben tudnak segíteni?
•  tumoros, illetve felfekvési és 

egyéb sebek kezelése
•  tápszonda kezelése és szonda-

táplálás
•  folyadékpótlás infúziós be-

avatkozással
•  sztomával (sebészeti nyílás-

sal) és gégekanüllel élő bete-
gek ápolása

•  állandó katéter felhelyezése, 
cseréje, gondozása

•  oxigénterápia tanítása, segíté-
se, ellenőrzése

•  gyógyszerek ellenőrzése
•  injekciós, illetve más gyógy-

szeres beavatkozások, fájda-
lomcsillapításhoz kapcsolódó 
ápolói feladatok

•  vérvétel, vércukor vizsgálat
Működési központ: 4026 Deb-

recen, Bethlen u. 11-17. Tel/fax: 
52-319-205, mobil: 30-297-95-51 
(Varga Tünde)

Június 23-án immár negyedik 
alkalommal rendezte meg Szent 
Iván-éji vigadalom című rendez-
vényét a Széchényi Ferenc Táj-
múzeum. A 17 órakor kezdődő 
rendezvényt az ebesi Piros Rózsa 
népdalkör tagjai nyitották meg; 
akik katonanótákkal kedveskedtek 
a hallgatóságnak. A Bütyköldében 
a gyerekek és felnőttek egyaránt 
kipróbálhatták kézügyességüket: 
készültek a gyertyák és a dísze-
sebbnél díszesebb mécsestartók. 

A kézműves foglalkozások után 
a debreceni FolkMaffia tagjai te-
remtettek jó hangulatot, és táncol-
tattak meg a fiatalokat és időseb-
beket egyaránt. Közben elkészült a 
bográcsban a vacsora is. Aki a tánc 
közben megéhezett, Tóth Józsi bá-
csi eredeti hortobágyi slambucából 

falatozhatott jóízűen. A slambuc 
vacsora után kezdetét vette a va-
rázslatos erdei társasjáték, ahol a 
bátor kincskereső manóknak a va-
rázsló várából kellett megszerezni 
a  varázslatos páfránymagot. Az 
izgalmas társasjáték után csillagá-
szati előadást hallhattak az érdek-
lődők Zajácz György tolmácsolá-
sában, majd távcsövön keresztül 
csillagképeket, a Szaturnuszt, és 
a kettőscsillagokat lehetett megte-
kinteni. A bátrabbak pedig a tűzug-
rást próbálhatták ki.

Köszönjük az Önkormányzat-
nak és a helyi vállalkozóknak, 
hogy rendezvényünk megvaló-
sulásához évről évre hozzájárul-
nak! Név szerint: Erdei Zoltánné 
Zöldség és gyümölcs kereskedés, 
Jupi-Mix Kft., Nagy Sándorné a 

Reál Pont Üzletlánc hálózat tagja, 
Sarok ABC-Romy Ker. Kft., Szán-
tó György – Zöldség és gyümölcs 
kereskedés, Széplaky Csaba – Tő-
kehús és hentesáru, Sziget ABC, 
Szofi Söröző, Tar Éva debreceni 
savanyúság készítő.

Köszönjük Tóth Józsi bácsinak 

és családjának a slambuc elkészí-
tését, Kissné Varga Editnek, hogy 
idén is kipróbálhattuk a tűzugrást!

Reméljük, hogy ez alkalommal 
is egy tartalmas, szép éjszakán ve-
hettek részt a hozzánk ellátogatók!

Eignerné Bartusz Andrea 
múzemvezető

Hospice szolgáltatást vehetnek igénybe a rászorulók

IV. Szent Iván-éji vigadalom

Ebesi Hírlap
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A Széchényi Ferenc Tájmúzeum „I  Ebes” címmel meghirdetett 
fotópályázatára beérkezett alkotásokból a zsűri az alábbi képet a har-
ma dik hellyel jutalmazta.

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

Eignerné Bartusz Andrea múzeumvezető

A fotópályázat III. helyezett alkotása

Sínen vagyunk – Készítette: Szentesi Ruben

Ebesi Hírlap12


