
A tArtAlomból... Megfontolt gazdálkodás jellemezte az első félévet
 – a képviselő-testület elfogadta a költségvetés első féléves teljesítését –
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Aranyos ebesi sikerek az 
országos futóversenyen

 8. oldal

Szent István napi Sokadalom 
2012. – 6. oldal

5. Szivárvány tábor
8. oldal

Szökőkút Ebes szívében
9. oldal

IV. Ebesi Sportbarát Napok
4. oldal

Beszámoló az önkormányzat 
2012. évi költségvetésének első 

féléves teljesítéséről

Szabóné Karsai Mária pol-
gármester asszony tájékoztatása 
szerint az államháztartásról szó-
ló törvény vonatkozó előírása-
inak megfelelően elkészítették 
a 2012. évi költségvetés féléves 
teljesítéséről szóló beszámo-
lót, illetve az ehhez kapcsolódó 
rendelet módosítást. Az eddig 
eltelt időszakot tekintve megál-
lapítható, hogy a költségvetés-
ben tervezett feladatokat a nehéz 
gazdasági körülmények ellenére 
is sikerült az önkormányzatnak 
teljesítenie, a település fejlődött. 
Az önkormányzat 2012. évi fel-
adatellátása mind a kötelezően 
előírt, mind az önként vállalt 
feladatok tekintetében jónak 
ítélhető. Az önállóan gazdálko-
dó intézmények finanszírozása 
és gazdálkodása időarányos. A 
normatív támogatások a jogsza-
bályi előírásoknak megfelelően, 
maradéktalanul megérkeztek. 
Az önkormányzat a központi 
költségvetésből iskolatej támo-
gatásként 1 millió 21 ezer, illetve 
közlekedési támogatásként 327 
ezer forintot kapott, továbbá a 
közhasznú munkavégzés kereté-
ben 4 millió 57 ezer forint támo-
gatásban részesült. Polgármester 
asszony elmondta, hogy a Piac 
beruházás a végéhez közeledik, 
ehhez kapcsolódóan már az első 
félévben is történt pénzügyi tel-
jesítés. Folyamatban van a Bocs-
kai utca (Vérvölgy u. és vasút 
közti szakaszának) építése és a 
feltáró utcák csatornaépítése. Az 
önkormányzat a tavaly év végén 
fennálló 45.080.000 Ft-os likvid 
hitelét, valamint a 26.142.000 Ft 
összegű – iskola beruházáshoz 

kapcsolódó – fejlesztési hitelét 
is visszafizette. Összességében a 
tervezethez képest a költségveté-
si bevételek 49,99%-ban teljesül-
tek, a kiadási előirányzatok pedig 
49,18%-ban kerültek felhaszná-
lásra. 

Elmondható, hogy takarékos, 
átgondolt gazdálkodással a 2012. 
évi költségvetés teljesíthető, de 
ehhez az év hátralévő részében 
is csak a legfontosabb kiadások 
eszközölhetők, mivel a hatályos 
szabályozás értelmében az év 
végén nem lehet likvidhitele az 
önkormányzatnak – zárta beszá-
molóját Szabóné Karsai Mária.

A képviselő-testület a 2012. 
évi költségvetésének első féléves 
teljesítéséről szóló beszámolót, 
valamint a költségvetési rendelet 
módosítását a Pénzügyi Bizott-
ság támogató javaslatára egyhan-
gúlag elfogadta.

A képviselő-testület hatályon 
kívül helyezte az állattartásról 

szóló rendeletet
Dr. Hajdu Miklós jegyző arról 

tájékoztatott, hogy 2012. októ-
ber 1-jétől módosulnak a mező-
gazdasági haszonállat tartásának 

szabályai. A módosítás követ-
keztében a fenti időponttól me-
zőgazdasági haszonállat tartása 
önkormányzati rendeletben nem 
korlátozható. A képviselő-testü-
let az előterjesztést elfogadva ha-
tályon kívül helyezte az érintett 
rendeletét.

Előterjesztés az 
önkormányzati elismerő 

címek és kitüntetések 
adományozásáról szóló 
rendelet módosítására

Sós Barnabás alpolgármester 
arról adott tájékoztatást, hogy a 
testület egy korábbi ülésén meg-
fogalmazódott az az indítvány, 
amely szerint az önkormányzat-
nak elismerésben kellene része-
sítenie azokat a településen élő 
fiatalokat, akik huzamosabb időn 
keresztül kimagasló tanulmányi, 
művészeti, tudományos vagy 
sport eredményt mutatnak fel, 
illetve azon diákokat, akik orszá-
gos tanulmányi verseny döntőjé-
ben helyezést értek el. A javas-
latot tárgyalta a Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi, Turisztikai, 
Oktatási és Sportbizottság is. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

2012. augusztus 01-jén rendkívüli, szeptember 12-én pedig munkaterv szerinti ülését tartotta 
Ebes Község Önkormányzatának képviselő-testülete. A grémium tárgyalt egyebek mellett a kü-
lönféle pályázati lehetőségekről, beszámolót fogadtak el az éves költségvetés első féléves teljesí-
téséről, döntöttek továbbá az önkormányzati elismerő címek és kitüntetések adományozásáról 
szóló rendelet módosításának előkészítéséről.

 Ingyenes kiadvány
Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja
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Javaslatuk, hogy az elismerést 
„Ebes Ifjú Tálentuma Díj”-nak 
nevezzék el, és azon kiemelkedő 
eredményt elérő tanulók kaphas-
sák meg, akik alap-, közép- és 
felsőfokú tanulmányokat foly-
tatnak. Ezen túlmenően további 
módosító javaslatot fogalmazott 
meg a bizottság arra vonatko-
zóan, hogy a képviselő-testület 
helyezze hatályon kívül a jelen-
legi szabályozás azon passzusát, 
ami nem engedélyezi az ország-
gyűlési és az önkormányzati 
választások évében az elismerő 
címek adományozását. A kép-
viselő-testület egyetértett az új 
elismerés alapítására vonatkozó 
előzetes koncepcióval, valamint 
a fentebb részletezett további 
módosító javaslatot is támogatta, 
egyben felkérte a jegyzőt, hogy a 
végleges anyagot terjessze elő a 
következő testületi ülésre.

Tárgyalta a testület az 
Alapszolgáltatási Központ 

működésére vonatkozó 
szabályok módosítását

Erdei Andrásné az intézmény 
vezetője elmondta, hogy a Haj-
dú-Bihar Megyei Szociális és 
Gyámhivatal az új telephelyen 
(Rákóczi út 13.) helyszíni szem-
lét végzett, és ezzel egy időben a 
központ szolgáltatásainak szak-
mai ellenőrzését is végrehajtotta. 
Az ellenőrzés során feltárt ki-
sebb hiányosságokat orvosolták, 
azokat megküldték az illetékes 
felügyeleti szervnek. Biró Sán-
dorné az Egészségügyi és Szoci-
ális Bizottság elnöke a bizottság 
véleményét összegezve méltatta 
az intézmény munkáját és a bi-
zottság nevében elfogadásra ja-
vasolta a képviselő-testületnek 
az előterjesztést.

Döntöttek ingatlanfejlesztési 
pályázat benyújtásáról 

Az Új Széchenyi Terv Regio-
nális Operatív program keretében 
Egészségügyi alapellátás, egész-
ségházak és járóbeteg-szakellá-
tás fejlesztése címmel pályázatot 
írtak ki. Megvizsgálva a telepü-

lésen található egészségügyi fej-
lesztési lehetőségeket a Rákóczi 
utca 16. szám alatti orvosi ren-
delő felújítására tud pályázni az 
önkormányzat. A fejlesztés ke-
retében megvalósulhat a fűtőbe-
rendezés, a nyílászárók cseréje, a 
külső szigetelés, a padlásfödém 
hőszigetelése, a benti helyiségek 
kisebb belső átalakítása, a belső 
nyílászárók felújítása, a bútorzat 
cseréje, orvosi eszközök beszer-
zése, meglévő kerítés elbontá-
sa, parkosítás, személygépkocsi 
parkoló, járda, közlekedési út, 
útcsatlakozás építése. A projekt 
megvalósításához nem szüksé-
ges önerő biztosítása, a maximá-
lisan igénybe vehető támogatás 
60 millió forint. A Pénzügyi Bi-
zottság javaslatára a képviselő-
testület egyhangúlag támogatta a 
pályázat benyújtását.

Az önkormányzat pályázati 
tevékenységéhez kapcsolódóan 
a képviselő-testület az augusz-
tus 01-i rendkívüli testületi ülé-
sén döntött egy újabb pályázat 
benyújtásáról. A pályázat célja, 
hogy annak megvalósításával a 
lakosság életminősége javuljon. 
A projekt megvalósításához ön-
erőre nincs szükség, mert 100 
százalékos támogatottságú. A 
megvalósítandó programok ke-
retén belül – elnyert pályázat 
esetében – egyebek mellett lehe-
tőség nyílna egészségnap szerve-
zésére, ahol a lakosság egészség-
ügyi állapotát is fel lehetne mér-
ni, és a résztvevő szakemberek 
hasznos tanácsokkal segíthetnék 
a lakosok egészségmegőrzését. 
A testület a pályázat benyújtását 
egyöntetűen támogatta. 

Meghatározták az új 
piacon lévő üzlethelyiségek 
bérbeadásának feltételeit

A település lakói hamarosan 
birtokba vehetik az új piaccsar-
nokot, melynek üzemeltetési 
feladatait az önkormányzat látja 
majd el. Az épületben 5 darab 
üzlethelyiség található. A testü-
let a Pénzügyi Bizottság javas-
latára elfogadta, hogy a helyisé-
gek pályáztatás útján kerüljenek 

kiadásra, 2000 forint + ÁFA/
négyzetméter havi bérleti díj 
ellenében. (A pályázati felhívás 
megtekinthető a 3. oldalon.) A 
testület egyhangúlag elfogadta a 
helyiségek kiadására vonatkozó 
feltételeket.

Egyéb testületi döntések
A Debrecen-Ebes-Szepes Re-

formátus Egyházközség vezetői 
írásban arról tájékoztatták a kép-
viselő-testületet, hogy a temp-
lom bővítésének építési munká-
latai hamarosan befejeződnek. 
Az új épület ünnepélyes felszen-
telését október 07-re tervezik. Az 
egyházközség a tájékoztatáson 
túl a felépült közösségi terem 
berendezési tárgyainak beszer-
zéséhez kért anyagi segítséget. 
A képviselő-testület a Pénzügyi 
Bizottság javaslatára 200 ezer 
forint támogatást szavazott meg 
a református egyháznak.

Az Ebesi Idős Emberekért 
Közalapítvány nevében Erdei 
Andrásné a kuratórium elnöke 
elmondta, hogy az alapítvány 
csaknem 900 ezer forintot nyert 
egy pályázaton, amelyből az idő-
sek világnapjára egy színvonalas 
programmal szeretnének kedves-
kedni október 06-án a település 
idősebb korosztálya számára. 
Mivel a pályázat utófinanszíro-
zott, így a megnyert összeget 
működési célú kölcsönként kéri 
az önkormányzattól az alapít-
vány, hogy előre meg tudja fi-
nanszírozni a programot. A kép-
viselő-testület egyhangúlag tá-
mogatta az alapítvány kérelmét.

Kissné Vass Rozália az Ebes 
Kulturális Közhasznú Nonprofit 
Kft. ügyvezetője előterjeszté-
sében tájékoztatta a testületet, 
hogy a márciusban a községi 
könyvtár infrastruktúrájának fej-
lesztésére benyújtott pályázatot 
pozitívan bírálták el. A fejlesz-
tésre így a Kft. nettó 7.915.750 
forint támogatási összeget nyert, 
melyből 11 darab asztali számí-
tógépet és az ehhez szükséges 
tartozékokat, projektort, vonal-
kód leolvasót, laptopot szereznek 
majd be. A program keretében 

az épület villamos rendszerének 
korszerűsítésére is sor kerül. A 
támogatás vissza nem téríten-
dő, 100 százalékos intenzitású. 
A pályázat megvalósulásához a 
Kft.-nek időlegesen többletfor-
rásra van szüksége, amelyet az 
önkormányzat tudna biztosítani 
kölcsön formájában. A képvise-
lő-testület a Pénzügyi Bizottság 
javaslatára egyhangúlag támo-
gatta a Kft. előterjesztését.

Érckövi Katalin iskolaigazga-
tó arról tájékoztatta a testületet, 
hogy az idei tanévben is négy 
napközis csoport működik az 
iskolában. Az első és a máso-
dik évfolyamon azonban olyan 
nagy az igény a napközire, hogy 
a tanulók létszáma meghaladja a 
törvényben engedélyezett maxi-
mális létszámot. A testület egy-
hangúlag engedélyezte az iskola 
számára a maximális létszámtól 
eltérő napközis csoportok műkö-
dését az említett két évfolyamon. 
Ezt követően az iskola igazgatója 
elmondta, hogy az intézmény-
nek lehetősége van arra, hogy az 
„Első munkahely garancia” prog-
ram keretében pályakezdő fiatalo-
kat alkalmazzon december 31-ig. 
E pályázati lehetőséggel biztosí-
tani tudnák négy ebesi pályakez-
dő fiatal foglalkoztatását portás, 
udvari munkás, takarító, ügyvi-
teli dolgozó munkakörökben. A 
felveendő dolgozók munkabérét 
és járulékait teljes egészében a 
munkaügyi központ biztosítaná. 
A képviselő-testület egyhangúlag 
támogatta a kérelmet. Szabóné 
Karsai Mária polgármester asz-
szony – a különfélék napirendi 
pont keretében – tájékoztatást 
adott arról, hogy a szökőkút te-
rületének megfigyelésére térfi-
gyelő kamerát szerelnek fel egy 
újonnan telepített kandeláberre, 
így ezzel a díszkút környezetének 
megóvása is megoldódik.

Zárt ülés
A képviselő testület zárt ülésen 

bírálta el a különböző ingatlanok 
megvételére vonatkozó ajánlato-
kat.

KBCS

(Folytatás az 1. oldalról.)
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Csatornázás a feltáró 
utcákban

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy 2012. szeptember 5-én 
az ISPA programból elmaradt 
feltáró utcákban megindult a 
szennyvízcsatorna vezeték épí-
tése. 

Összesen 576 m hosszú veze-
ték építését – a Hárs u., Óvoda 
u., Kosárfonó u., Szoboszlói 
köz, Karinthy u. és Rigó utcák-
ban – végzi el a kivitelező. 

A beruházás bruttó költsége 
18.032.557 Ft, melynek fedeze-
tét a Vizi-közmű Társulat bizto-
sítja. 

A vállalkozónak a munkála-
tokat 2012. október 20-ig kell 
befejeznie.

Vasútállomás – peronok – 
átjáró

Hosszabb ideje problémaként 
jelentkezik a településünkön a 
vasútállomás peronjainak nem 
megfelelő kialakítása, valamint 
a vasútállomás megközelíthető-
sége. A probléma megoldása ér-
dekében lakossági aláírásgyűjtő 
akció is indult, amely során kö-
zel négyszáz aláírás gyűlt össze.

A korábbi sikertelen meg-
keresést követően – köszön-
hetően az aláírásgyűjtésnek 
is – 2012. szeptember 5-én, 

az önkormányzat hivatalos 
megkeresése alapján egyeztető 
tárgyalást tartottunk a MÁV 
Területi Főmérnökség képvise-
lőivel a gyalogos vasúti átjárók 
kiépítése és a peronok magasí-
tása tárgyában. 

A megbeszélésen tájékoztat-
tuk a megjelenteket az évek óta 
fennálló problémákról. 

A MÁV megjelent képvise-
lői elmondták, hogy a gyalogos 
átjáró kialakítására az Arany 
János és a Rákóczi u. végében 
nincs lehetőség, mert a nyílt 
pályán az átkelő biztonságos 
kialakítására komoly biztonság-
technikai eszközök és pályaát-
építési munkák szükségesek, 
amelyeket a MÁV nem tud el-
végeztetni. 

A peronok átépítésére a MÁV 
árajánlatokat kér kivitelezőktől, 
majd a pénzügyi feltételekről 
további egyeztetéseket kezde-
ményeznek az önkormányzat-
tal. 

Sportpálya megvilágítása
Az önkormányzat tulajdoná-

ban lévő sportpálya területének 
a megvilágítása régi vágya az 
ebesi sportolóknak. Az önkor-
mányzat – ezzel is támogatva a 
települési sportéletet – pályázta-

tási eljárást, majd képviselő-tes-
tületi döntést követően megren-
delte a szükséges munkálatokat, 
amelyek 2012. szeptember 17-
én elkezdődtek. A kivitelező 
2 db acél oszlopon 2-2 db ref-
lektort fog felhelyezni, mellyel 
a sportpálya és a körülötte lévő 
futókör az esti órákban is kellő-
en megvilágított lesz.

Bocskai utca útépítése
Tájékoztatjuk a lakosságot, 

hogy az önkormányzat jelen-
legi egyik kiemelt beruházása 
a Bocskai utca útépítésének II. 
üteme, amelynek kivitelezése 
befejeződött.

Az elkészült útszakasz hosz-
sza 267,8 m. A kialakított út 
keresztmetszeti jellemzői: két 
oldalt földmedrű árok közötte 
5 m szélességű aszfaltozott út-
burkolat tetőszelvényes kiala-
kítással 1-1 m földpadkával. A 
Vérvölgy utcához 8 m lekerekí-
tő ívvel csatlakozik az út a meg-
lévő útburkolathoz. A csapadék-
víz elvezető árkok kapubejárók 
alatti átvezetése 30 cm átmérőjű 
betoncsövekkel került kialakí-
tásra és kétoldali lezárásuk szin-
tén beton támfalelemekkel tör-
tént. A kis- és nagykapu bejárók 
megfelelő teherbírású zúzott kő 

alapra épített aszfaltos, illetve 
mészkőzúzalékos burkolattal 
ellátottak. A kivitelezés vala-
mennyi érintett közmű megóvá-
sával történt. 

A kivitelezés bruttó költ-
sége 17.780.000 Ft. A költ-
ségekhez az önkormányzat 
14.580.000 Ft-ot, az ebesi Ku-
rucz cégcsoport 3.200.000 Ft-ot 
biztosított. 

Piacberuházás
Lassan végéhez közeledik 

az új piacépület kivitelezése, 
amelynek keretében kialakí-
tásra kerül egy kereskedelmi 
és szolgáltató centrum üzletek-
kel, valamint a tényleges piaci 
elárusító rész fedett és nyitott 
árusítóhelyekkel. A beruházás 
keretében megvalósul továbbá 
a Fő u.–Rákóczi u.–Ady E. u.–
Kossuth u. kereszteződésében a 
közvilágítási és erőátviteli há-
lózat átépítése. Heteken belül 
megtörténik a komplexum mű-
szaki átadása, majd ezt követő-
en kezdődik a használatbavételi 
eljárás. Ezen utóbbi eljárás be-
fejezését követően vehetik bir-
tokba az új piacot a kereskedők 
és vásárlók.

Szabóné Karsai Mária 
polgármester

Dr. Hajdu Miklós 
jegyző

Önkormányzati hírek

Ebes Községi Önkormányzat 
pályázatot hirdet a következő 
tartalommal:

A pályázat tárgya:
Ebes Községi Önkormányzat 
tulajdonát képező, Ebes, Rá-
kóczi u. 6. szám alatt található, 
5 db üzlethelyiség és a hozzá 
tartozó szociális helyiség bér-
beadása. 

A pályázat célja:
1. Az Ebes, Rákóczi u. 6. szám 
alatti újonnan épített piaccsar-
nokban négy darab, egyen-
ként 12,96 m2 alapterületű 
üzlethelyiség + 3,9 m2 alap-
területű szociális helyiség, 
valamint egy darab 11,23 m2 
alapterületű üzlethelyiség + 
3,9 m2 alapterületű szociá-
lis helyiség határozatlan idejű 
hasznosítása, 60 napos felmon-
dási idővel. 

2. A helyiség bérleti díja: 
2.000,- Ft/m2/hó + áfa, 

mely az üzlet használata so-
rán felmerülő rezsi költséget 

nem tartalmazza.

3. A szerződéskötéssel egy-
idejűleg megfizetendő 2 havi 
bruttó bérleti díjnak megfelelő 
összegű kaució (biztosíték).

4. A helyiségre kötött bérleti 
szerződés nem mentesít a tevé-
kenység végzéséhez szükséges 
szakhatósági engedélyek be-
szerzésétől. 

5. A bérlőnek a bérleti szerző-
dés megszűnését követően az 
ingatlant eredeti állapotában 
kell visszaadni. 

6. Az üzletek bérbe adására az 
ingatlan használatba vételi el-
járásának lezárását követően 
– várhatóan 2012. november 
1-jétől kerül sor.

Pályázati feltételek:
1. Pályázatot nyújthat be bár-
mely természetes vagy jogi 
személy. 
2. A pályázathoz szükséges be-
csatolni jogi személy esetén a 
cégkivonat és aláírási címpél-
dány, egyéni vállalkozó ese-
tén a vállalkozói igazolvány, 
magánszemély esetén az érvé-
nyes, személyazonosításra al-
kalmas okirat másolatát.
3. A pályázatnak tartalmaznia 
kell a pályázó által a helyiség-
ben folytatni kívánt tevékeny-
ség leírását, referenciát az ed-
dig folytatott tevékenységről, 
valamint minden olyan más 
információt, ami alkalmassá 
teszi az ajánlatot az egyértelmű 
elbírálásra. 
4. A kiíró (Ebes Községi Ön-
kormányzat Képviselő-testü-

lete) az egyes ajánlatok tar-
talmi elemeinek értékelését 
követően a felmerülő összes 
szempont figyelembe vételé-
vel dönt.

5. A pályázatnak olyan nyilat-
kozatot is tartalmaznia kell, 
miszerint pályázó a jelen ki-
írásban foglalt feltételeket el-
fogadja.

A pályázatok beadásának 
határideje:  

2012. október 5. 11.00 óra.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy 
a pályázati kiírást bármikor 
visszavonja, illetve a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa. 
A pályázatra jelentkezők a pá-
lyázat benyújtásának tényével 
tudomásul veszik, hogy ilyen 
esetben semmiféle igénnyel 
Ebes Községi Önkormányzat-
tal szemben nem léphetnek fel.

Ebes Községi 
Önkormányzat

Pályázati kiírás 
az új piac üzlethelyiségeinek bérbeadására
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FOGÁSZATI MAGÁNRENDELÉS NYÍLIK
2012. október 30-án 

Ebes Kossuth utca 14. sz. alatt 

NYITÁSI AKCIÓ
Ingyenes állapotfelmérés

Családoknak pótlásokból, tömésekből 10% kedvezményt 
biztosítunk december 31-ig.

Rendelés:
kedd: 16–19 óra, csütörtök: 16–19 óra

Rendel: Dr. Pelsőczi Tamás
Telefonos bejelentkezés: 06/30-94-31-249

Hirdetmény
Ebes Község Önkormányzat Képviselő-testülete és az Egészségügyi- 
és Szociális Bizottsága értesíti a lakosságot, hogy az ebesi állandó 
lakcímmel rendelkező, nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat 
folytató diákok részére 2.500 Ft beiskolázási támogatást nyújt.
Nem részesülnek támogatásban azok a kérelmezők, akik:
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, vagy
– augusztus hónapban egyösszegű támogatásban részesültek vagy
–  más egyéb ok miatt ingyenes tankönyvtámogatásban részesül-

nek (3 vagy több gyermek, tartósan beteg gyermek)
A támogatás kifizetésére 2012. szeptember 10. napjától kezdődő-
en október 31. napjáig kerül sor a Polgármesteri Hivatal pénztá-
rában ügyfélfogadási időben. 
A pénz felvételéhez az iskolalátogatási igazolás szükséges, mely-
ből megállapítható, hogy nappali oktatás rendje szerint folytat ta-
nulmányokat a kérelmező. 

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

IV. Ebesi Sportbarát Napok
Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület 2012. szeptember 

15 – 16-án rendezte meg immáron negyedik alkalommal az „Ebesi 
Sportbarát Napokat”. A rendezvény ideje alatt országos, megyei és 
helyi sportolók mérhették össze tudásukat, erőnlétüket a sakk -, a 
röplabda -, és a futás különböző versenyszámaiban. 

A szombati napon a IV. Ebesi Őszi Ifjúsági Sakkversenyen ügyes-
kedhettek a sakk szerelmesei. Az ifjú sakkozók eredményeikkel 
büszkén és tapasztalatokkal 
gazdagodva térhettek haza 
egy jó verseny után. 

A vasárnapi napon a II. 
S-Ebes Futóversenyre a me-
gye számos pontjáról érkez-
tek a futni vágyó sportolók. 
A versenyzők kilenc korosz-
tályban indulhattak az utcai 
pályán a legkisebbektől a 
senior korosztályig. 

A II. Amatőr Röplabda Torna kilenc csapat részvételével vette kez-
detét a csodálatos őszi napsütésben. A csapatok szoros játszmákban 
döntöttek a dobogós helyezésekről, valamint élvezhették az utolsó 
homokban töltött órákat.

A Hajdú Rendészeti Sportegyesület Kettlebell szakosztály bemu-
tatóját csodálhatták meg és próbálhatták ki a rendezvényünkre lá-
togató sportbarátok. A szabadidős sportok kedvelőinek a fitness- és 
túra szakosztályunk egy fergeteges zumba edzést tartott a nap végén. 

Ezúton köszönjük a versenyzőknek, a csapatoknak a részvételt és 
a sportszerű versenyzést, valamint köszönet minden önkéntes segítő-
nek, aki a rendezvény gördülékeny lebonyolításában tevékenykedett. 
Köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak és együttműködőinknek: 
Ebes Község Önkormányzatának, az Ebes Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft.-nek, az Ebesi Polgárőr Egyesületnek, a Családi Ka-
jatanyának, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, a 
Nemzeti Együttműködési Alapnak.

Zelizi Krisztina
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Lakossági tájékoztató
Tájékoztatjuk a tisztelt fogyasztó-
inkat, hogy a Hajdú-Bihari Önkor-
mányzatok Vízmű Zrt. az elszámo-
ló számlák készítéséhez szükséges 
vízmérő leolvasását végzi 

2012. szeptember hónapban.

Kérjük tisztelt fogyasztóinkat, 
amennyiben a leolvasás időpontjá-
ban nem tartózkodnak otthon, úgy 
legyenek szívesek részünkre meg-
adni a vízmérő számlálójának állá-
sát.

Ezt megtehetik:
–  a postaládájukba bedobott adatlap 

visszaküldésével
–  a honlapunkon keresztül (ide kat-

tintva)
–  bediktálással
–  elektronikus levél küldésével

A mérőállás megadásához szüksé-
ges adatok:
–  név
–  fogyasztási hely címe
–  fogyasztói azonosító
–  mérőállás

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Hajdú-Bihari Önkormányzatok 

Víz mű Zrt. 
Cím:  

4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.
Telefon/fax:  

52/527-358, 52/442-932
E-mail:  

ugyfelszolgalat@haj du viz.hu
Honlap: www.hajduviz.hu

Segítségüket és együttműködésüket 
előre is köszönjük.

Hajdú-Bihari Önkormányzatok 
Vízmű Zrt.

A Szülői Munkaközösség anyagi támogatásával és az Ebesi 
Gyermekekért Alapítvány szervező munkájának köszönhetően 

elkészült az iskola udvarán a felsős kondipark. Köszönjük Szilágyi 
István vállalkozónak a kivitelezéshez nyújtott segítségét.

Az Ebes KKSE Hajdú-Bihar megyei I. 
osztályú bajnokságában szereplő labdarúgó-
csapata komoly célkitűzéssel vágott neki a 
2012/13-as bajnoki évadnak, a bajnoki cím 
megszerzését, és az osztályozó mérkőzések 
során az NB III-as tagság kiharcolását fo-
galmazta meg a vezetőség elvárásként. En-
nek szellemében a keretbe több, magasabb 
osztályt is megjárt labdarúgó érkezett erősí-
tésként amellett, hogy továbbra is csapatot 
erősítik az ebesi kötődésű játékosok, mint a 
csapatkapitány Szabó Gábor, öccse Szabó 
Zsolt, a Leiter-testvérek (Bálint és Kriszti-
án), illetve a korábbi játékos-edző, közön-
ség kedvenc Mészáros Tamás.

Az első négy fordulót követően a gárda 
négy győzelemmel vezeti a tabellát, több-
ször is magabiztos, nagy gólarányú, közön-
ség szórakoztató diadalt aratva. A 25 rúgott 

és a mindössze 6 kapott gólos gólarány ön-
magáért beszél, a góllövőlista élmezőnyé-
be tartozik két nyári igazolás, Domokos 
Imre és Nagy Zsolt. Külön öröm, hogy a 
hazai mérkőzéseken szépszámú közönség 
biztatja a csapatot, számos szurkoló érez-
te úgy, hogy egy-egy, az Ebes-shopban 
megvett relikviával támogatni szeretné az 
egyesületet.

További előrelépés a tavalyi évhez képest, 
hogy utánpótlás csapataink játékos létszáma 
megnövekedett (az egyesület 257 igazolt já-
tékossal rendelkezik), minden korosztályos 
csapatunk nyerni tudott az idénynyitón.

Tervek, célok a jövőben
Szabó László vezetőedző legénységével 

szemben egyértelműen az NB III-ba jutás a 
cél, de abban hogy megfeleljünk az elvárá-

soknak egyéb területeken is fejlődnünk kell. 
A nyártól új gyepszőnyegen játszhatnak csa-
pataink, folyamatban lévő beruházásként vi-
lágítótestek segítségével könnyebbé válhat 
a téli felkészülés, továbbá a stadion környe-
zetét is családbarátabbá kívánjuk alakítani. 
Együttműködési megállapodást tervezünk a 
DVSC-vel és több környező település egye-
sületeivel, annak érdekében, hogy még több, 
a térségben élő gyermek számára nyújtsunk 
megfelelő sportolási lehetőséget. Mindezen 
elképzelések megvalósításában továbbra is 
számítunk azokra a civilszervezetre, akik 
eddig is támogatták az Ebes KKSE-t, ezúton 
is megköszönve mind azt a segítségét, ami-
vel megkönnyítették munkánkat.

Sportbaráti üdvözlettel: 
Kis Sándor elnök

Ebes KKSE

Idénykezdet az Ebes Község Közhasznú Sport Egyesületnél

Szeptember 7-9. között került 
megrendezésre Esztergomban 
az „Ízek, korok, hangulatok” 
nevet viselő rendezvény, me-
lyen egyesületünk is részt vett. 
A három nap során tíz bemuta-
tóval szórakoztattuk a közön-
ség tagjait, akik közül többen 
reggeltől egészen késő estig ve-
lünk töltötték idejüket, hiszen 
a tábori élet bemutatásaként az 
esemény helyszínén felállított 
sátraink szolgáltak szállásként 
csodálatos dunai panorámával. 

Ott tartózkodásunk idején 
bárki kézbe vehette és kipróbál-
hatta az általunk megidézett kor 

fegyvereit és egyéb használati 
eszközeit, megfigyelhette, ho-
gyan élhették mindennapjaikat 
egy sátortábor lakói a közép-

korban. Emellett rendszeres 
fegyver-illetve táncbemutató-
kat tartottunk váltott helyszí-
neken, belekeveredve a színes, 

különleges hangulatú vásári 
forgatagba. Az arra járók a 
középkor bemutatása mellett 
egyéb korok és térségek nép-
tánc- és hangszerbemutatóit is 
élvezhették, amelyek esténként 
koncertekbe csaptak át.

A rendezvény végén a lenyű-
göző táj és a változatos prog-
ramok (amelyhez reméljük, mi 
is tevőlegesen hozzájárultunk) 
élményeit magunkba gyűjtve 
indultunk haza, hogy a nyár 
emlékeit hordozva ki-ki lendü-
lettel vágjon bele a tanulásba 
vagy épp a munkába.

Győri Márta Andrea

Zsongvölgy utazása ízeken, korokon, hangulatokon át

Új kondipark az iskolában
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A „Szent István napi Sokadalom” rendez-
vény idén a „Ebes 60 éves” programsorozat 
részeként került megrendezésre augusztus 17-
19-20-án.

17-én Emlékkereszt koszorúzási ünnepség, 
majd a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban a 
„Helyi gyűjtők, gyűjtemények” című kiállítás 
megnyitója, ezt követően pedig nosztalgia est 
került megtartásra. 

19-én a színpadi programok részben, és a 
tűzijáték a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal által támogatott „Hajdúk Magyaror-
szága” térségi rendezvények támogatása pá-
lyázati forrásból valósultak meg.

Immár hagyományként 11. alkalommal Íz-
őrző Ebesi Étekkészítő verseny került megtar-
tásra. A zsűri tagjai voltak: elnöke Fehér Gábor 
mesterszakács, a Magyar Nemzeti Gasztro-
nómiai Szövetség Zsűritagja. A zsűri további 

tagjai: Vass Sándor Hajdúszovát polgármestere, 
Mezei László önkormányzati képviselő, Nagy 
Józsefné Júlia néni egykori orvos írnok, nyug-
díjas, Zelizi Krisztina az Ebesi Sportbarátok 
Közhasznú Egyesület elnökségi tagja. 

Újdonság volt a helyi és a környező telepü-
lések kézműveseinek bemutatója. Az „Ebes 
60 éves” programsorozat részeként a környe-
ző települések és külföldi művészeti csoport 
is bemutatkozott. A délelőtt a kisgyermekes 
családoké volt, a Debreceni Ort-Iki Bábszín-
ház előadását tekinthették meg, valamint a 
Kenderkóc kézműves műhellyel vártuk az 
érdeklődőket, ahol volt fafaragás, ajándék-
tárgy-készítés, korongozás-agyagozás és arc-
festés. Déltől 1 óráig Jó ebédhez szól a nóta 
c. műsorral vártuk rendezvényre látogatókat, 
felléptek Medgyessi Lívia és Nádasdi László 
nótaénekesek, kísérték Jeremiás Béla és zene-
kara. Ezt követően mazsorett bemutató, majd 
a helyi civil szervezetek: a Művelődési ház 
citeraszakköre, Piros Rózsa Nótakör és a Fe-
hér Ököl Harcművészeti egyesület produkciói 
következtek. A Szabadlovak SE látványos be-
mutatóját a „Tiszta virágos lakóház” verseny 
eredményhirdetése követte. Debreceni Virág-
karnevál Lett vendégcsoportjának színvonalas 
műsora után sztárvendégeket is köszönthet-
tünk a színpadon: Wolf Katit, Baby Gabit és 
Ferryt. Sztárparádét varázsolt a színpadra Éles 
István előadóművész, a népszerű humorista. 
A közép- és idősebb korosztálynál az operett, 
míg a fiatalabb korosztály esetében a karaoke 

aratott nagy sikert. Fergeteges mulatós-pop 
egyveleggel szórakoztatta a közönséget a 
Kondor Band. Az est zárásaként tűzijáték tette 
emlékezetessé az ünnepet.

20-án sportrendezvényekkel, kispályás foci-
bajnoksággal, illetve ügyességi és sportverse-
nyekkel ünnepeltünk.

A rendezvény hozzájárult a 60 éves évfordu-
ló méltó megünnepléséhez. Az Ebes Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Kft. köszönetét fejezi ki 
a szervezésben közreműködők önzetlen mun-
kájáért, akik segítették a rendezvény sikeres 
lebonyolítását. Úgy érezzük, hogy a jövőben 
is csak közös összefogással tudunk tartalmas, 
színvonalas programokat megvalósítani. Kü-
lön köszönjük a főzőverseny tárgynyeremé-
nyeinek felajánlását a Curver Magyarország 
Kft.-nek és a Kerekes Kft.-nek.

Kissné Vass Rozália

Szent István napi Sokadalom 2012. 
– A 60 éves Ebes község ünnepe –
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Semmilyen szabályt nem követek

– Interjú Kádár Nagy Lajos festőművésszel –
Narancsok, barnák, vörö-

sek, zöldek… érdekes figu-
ratív, nonfiguratív alakok 
keveredése, szemet gyönyör-
ködtető, tekinteteket vonzó 
és elgondolkodtató. Ez jut 
eszébe annak, aki a Kádár 
Nagy Lajos Holló László-
díjas festőművész keze alól 
kikerülő színes vásznakra 
tekint.

Éppen egy kiállítás anyagát 
rendezgeti a művész, amikor 
megérkezem hozzá. Érdekes, 
jóleső érzéssel tölt el leülni a 
színes alkotások közé. A ka-
vargó és szabályos formák, 
gyönyörű színek sokasága el-
gondolkodtat. A tekintetemet 
azonnal megragadja egy fest-
mény, amelyen egy hátulról 
ábrázolt lány korsóval a fején 
halad a végtelenbe, útját egyik 
oldalról geometriai alakzatok, 
másik oldalról pedig kavargó 
formák szegélyezik. Vajon 
mit akar mondani a művész 
ezzel? Akar-e egyáltalán vala-
mit üzenni nekünk? Leülünk. 
Nyilván az első felmerülő 
kérdés mindig az, honnan jött 
az indíttatás egy, a Sárrét szí-
véből, Udvariból származó 
építészmérnöknek. Eleve az 
építészetet igen szigorú sza-
bályok alakítják, ott minden 
milliméternek helyén kell 
lennie. Hogyan egyeztethető 
össze ez a kettősség? „Abban 
az időben dolgoztam építész-
mérnökként, amikor minden 
pontosan elő volt írva, hány 
négyzetméter lehet egy lakás, 
ebből a különböző helyiségek 
mekkora területűek lehetnek. 
Ezek az úgynevezett „házgyá-
ri” lakások, amelyekben min-
den egyforma, díszítés nélküli 
volt. Ennek ellenére mindig 
megpróbáltam valami egyedit 

belecsempészni a munkáim-
ba, természetesen azt mindig 
szem előtt tartva, hogy az em-
ber nem nagyon térhetett el az 
előírtaktól. Valószínűleg már 
akkor is bennem volt ez az 
elfojtott kettősség, a szabály-
követés, ami az adott rend-
szernek, korszaknak szólt és 
a szabadság utáni vágy. Úgy 
festek, hogy semmilyen sza-
bályt nem követek, ami belül-
ről fakad, azt öntöm figuratív 
és nonfiguratív formákba, szí-
nekbe. Inkább az élénk, vidám 
színeket részesítem előnyben. 
Fontosnak tartom, hogy pozi-
tív gondolatokat ébresszenek 
az emberekben az alkotása-
im. Ez persze nem jelenti azt, 
hogy ne lennének nekem is 
nehezebb időszakaim. Ilyen-
kor még többet festek, mert 
az mindig megnyugtat, feltölt 
energiával. A képeim az adott 
pillanatban jellemző han-
gulatomat tükrözik, illetve 
azt, hogy milyen gondolatok 
foglalkoztatnak leginkább. 
Mindez ötvöződik a természet 
iránti szeretetemmel, minden 
motívumomat a természetből 
eredeztetem. Megszűröm a 

külvilág benyomásait és azo-
kat jelenítem meg sajátságos 
formában a vásznon. Ezt a 
fajta képi világot „organikus 
absztrakciónak” nevezem, hi-
szen a természetet ábrázolom, 
csak kicsit más szemszögből.” 
A beszélgetés időtartama alatt 
egy percre sem hagy nyu-
godni a korsós lány alakja, a 
szemem minduntalan oda-oda 
téved. Kádár Nagy Lajos sa-
játos látásmódja, képi meg-
jelenítései kivívták a műértő 
közönség elismerését, mind-
ezt pedig megkoronázta a jú-
liusban átadott Holló László-
díj. Megyénk Kossuth-díjas 
festőművészéről elnevezett 
elismerést a képzőművészet-
ben maradandót alkotó művé-
szek vehetik át. „Nagyon jól 
esett, hogy rám gondoltak a 
díj odaítélésénél a kuratórium 
tagjai. Talán azért nagy meg-
tiszteltetés ez számomra, mert 
soha nem „könyököltem” 
semmiért. Mindent a saját 
erőmből értem el. Pedig nem 
volt egyszerű életem. Sárrét-
udvariban születtem egy sze-
gény paraszti családban. Már 
kisgyermekként megfogalma-

zódott bennem, hogy ki kell 
törnöm onnan. Édesanyám 
támogatásával 12 évesen ke-
rültem Debrecenbe. Az épí-
tőipari technikum elvégzését 
követően a Budapesti Műszaki 
Egyetemen szereztem építész-
mérnöki diplomát. Igazából a 
képzőművészet iránti vonzal-
mam már 14-15 éves korom-
ban megmutatkozott. Az ak-
kori próbálkozásaim nyomán 
nem csupán képek születtek, 
hanem kisplasztikák is. Az első 
„igazi” kiállításom 1968-ban 
az akkori munkahelyemen, a 
Debreceni Tervező Vállalat-
nál volt. Mai napig hálás szív-
vel gondolok vissza az ebesi 
Széchényi Ferenc Tájmúzeum 
segítségére, ahol első önálló 
kiállításommal bemutatkoz-
hattam 2007-ben. Az akkori 
sikeren felbuzdulva számos ki-
állításom volt már azóta. Sőt, 
két könyv is napvilágot látott, 
amelyekben Erdei Sándor köl-
tő versei a festményeim rep-
rodukcióival alkotnak szerves 
egységet. Előre visz a munka, 
ez éltet. Mindig csinálnom kell 
valamit. Dédelgetett álmom, 
amely remélem egyszer valóra 
válik majd, hogy itt Ebesen a 
múzeum egyik termében ál-
landó kiállításon minden mű-
kedvelő számára elérhetővé 
váljanak a festményeim.” A 
beszélgetés végén már tudom 
nekem mit jelent életem ezen 
szakaszában a korsós lány 
alakja. Ahogy Csoóri fogal-
maz: „…természetünk mé-
lyén valamiféle kárhozatos 
kettősség van…” Így járjuk az 
utunkat: vívódva, egyensúlyt 
keresve.

Gratulálunk az elismerés-
hez!

KBCS

Vekeri-tó túra
Szeptember 9-én Ebesről 60 kerékpáros kerekezett ki a Deb-
recen melletti Vekeri-tóra, ahol Bíró Gyula és kedves család-
ja finom ebéddel: (slambuccal és paprikás krumplival) várták 
a túra résztvevőit. Köszönet Szekeres Tamásnak és Szekeres 
Lászlónak, akik profi forgalomirányítóként figyeltek bizton-
ságunkra, valamint Molnár Zoltán kerékpárszerelőnek a sok 
műszaki problémás bicikli megjavításáért.



Az Arany János Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola és 
AMI (hosszú idő után újra) szerve-
zett nyári napközis tábort. Az iskola 
igazgatónője, Érckövi Katalin már 
évközben is azon gondolkodott, 
ha elkezdődik a szünidő, hogyan 
tudná tartalmassá tenni a dolgozó 
szülők gyermekeinek szabadidejét. 
Alighogy befejeződött az iskola, 
intézményünk újra hangos lett a 
gyerekzsivalytól. 

A gyermekek a délelőtti és dél-
utáni programokon szőttek, fontak, 
szűrrátétet, rongybabát, kosarakat 
készítettek, miközben megismer-
kedhettek őseink életével, népszo-
kásaival, néphiedelmeivel, sok-sok 
népmese, népdal és néptánc által. 
Nagyon fontosnak tartottam, a he-
lyi múzeum meglátogatását, ahol a 
gyerekek Eignerné Bartusz Andrea 
és János Judit vezetésével agyag-
tárgyat készítettek. A múzeumban 
közelebb hoztuk a múltat, megis-
merték egy-egy tárgy szerepét, ké-
szítésének folyamatát, használatá-
nak módját. 

Kiss Mihály felajánlásával egy 

délelőttünk pusztakocsikázással telt. 
Végiggondolva a két hetet, az önzet-
lenséget nap, mint nap tapasztaltuk: 
ilyen volt az időjóslás Fecskovics 
János kertjében, a szülőktől, nagy-
szülőktől kapott házi sütemények, 
illetve Sándor Zsolttól a foglalko-
záshoz szükséges kellékek. 

A záró napon a szülők, nagyszü-
lők, hozzátartozók betekinthettek a 
tábori napokba, a gyerekek munká-
iból kiállítást rendeztünk. A szülők 

és nagymamák „szívből” ajánlották 
fel a megvendégeléshez szükséges 
süteményeket. A slambuc ízét egy jó 
ideig a szánkban érezzük, amit Tóth 
Józsefnek, nejének, unokájának kö-
szönhetünk. 

Köszönetet mondok mindazok-
nak, akik készségesen, szeretettel 
álltak a táborozó gyerekek mellé, 
és azoknak a kollégáknak, akik egy-
egy nap részt vállaltak a tábor mun-
kájában. Továbbá az Arany Oroszlán 
Étterem dolgozóinak, akik minden 
nap kedveskedtek valami finomság-
gal. 

Kádárné Domán Gyöngyi
a tábor programjának összeállítója

Aranyos ebesi sikerek  
az országos futóversenyen

Két ebesi aranyérem is szüle-
tett az augusztus 25-én rendezett 
Aquapark országos mezei futó-
versenyen Hajdúszoboszlón. Sós 
Anna 600 méteren 72! versenyző 
közül és Enyediné Dobai Hen-
riett 10 km-en lettek bajnokok. 
A különböző korcsoportokban 
és távokon rekord létszámmal, 
46 ebesi sportoló mérte össze 
gyorsaságát és állóképességét a 
profikkal teletűzdelt 653 fős me-
zőnyben. Csapatunkban voltak új 
arcok is, leginkább szülők, anyu-
kák és apukák, akik nemrég kezd-
tek el komolyabban atletizálni, 
így számukra is igazi kihívás 
volt a táv legyőzése a 38 fokos 
melegben. Minden sportolónk 
derekasan helytállt. A rendsze-
resen futóedzésekre járó óvodás 
és kisiskolás gyerekek már 2-3 
év alatt „beérnek” és legtöbben 
érmes vagy dobogó közeli ered-
ménnyel, dicsőséget szerezve így 
önmaguknak, családjuknak és te-
lepülésünknek. Az aranyos sike-
rek mellett 4. helyen jött be a férfi 
3×1000 méteres váltónk: (Egri 
Ferenc, Szekeres Tamás, Sós 
Barnabás) és 10 km-en szintén 

4. lett Vargáné Tünde. Gali Petra 
csodálatos hajrával az 5. Fodor 
Enikő és Fodor Norbert a 6. ifj.
Sós Barnabás, Fodor Levente és 
Pócsi Zoé a 7. Szekeres Tamás és 
Enyedi Sárika, nagy reménysé-
günk a 8. helyen végeztek. 

Az élbollyal értek célba és 
előkelő helyezést értek el: Nagy 
Anita, Varga Tímea, Fecskán 
Janka, Varga Ferenc, Makai 
Botond, Varga Fruzsina, Fodor 
Tamás, Magyar Dávid, Magyar 
Bence, Magyar Zoltán, Szekeres 
László, Deákné Pap Anikó és 
Mudra Tímea. Az erős középme-
zőnyben végeztek: Kassai Kris-
tóf, Egri Kincső, Enyedi Luca, 
Bernáth Gergely, Fodor Balázs, 
Kovács Eszter, Dr. Gali Sándor, 
Leiter Bálint, Tokai Kristóf, Kiss 
Krisztián, Kassai Tibor, Deák 
Zoltán, Mészáros István, Illyés-
né Pócsi Gyöngyi, Kovácsné 
Nagy Judit, Tokai Ramóna, Fá-
bián Éva, Kiss Róbert, Enyedi 
Attila, Jancsó Gabriella és Tokai 
István. Gratulálunk minden ebesi 
futónak és köszönjük a „hazai” 
szurkolók lelkes buzdítását!

Sós Barnabás

Mézeskalácstábor
Nyári napközi az iskolában

Idén 5. alkalommal szervez-
te meg az Ebes Kulturális Köz- 
hasznú Nonprofit Kft. Szivár-
vány kézműves táborát általános 
iskolás gyerekek részére. A hosz-
szú nyár alatt fontos a tartalmas 
időtöltés lehetősége kellemes, 
családias környezetben, ezt igye-
keztünk ebben az évben is meg-
valósítani.

A délelőtti játékos foglalkozá-
sokon többek között tűzzomán-
coztak, korongoztak, faragtak, 
papírmerítettek és könyvecskét 
készítettek, gyöngyöt fűztek, 
nemezeltek a gyerekek. A dél-

utáni szabadidős tevékenysé-
gek között szerepelt ügyességi 
és sport játék a Zsongvölgyi 
Hagyományörzőkkel, vetélkedő, 
önismereti játék. A táborban stran-
doláson és régészeti feltáráson, bi-
ciklitúrán, valamint múzeumpeda-
gógiai foglalkozáson is részt vettek 
a gyerekek, és igény szerint lovag-
lás lehetőségét is kínáltuk. Buszos 
kiránduláson vettek részt a gye-
rekek a Nyíregyházi Vadasparkba 
és Ócenáriumba, ami igazán nagy 
élményt volt. Örültünk a táborba 
már menetközben becsatlakozó 
gyerekeknek, mert jó híre ment a 

tábornak, hogy érdekes dolgokat 
készítünk és sokat kirándulunk. 
Ez is elismerés számunkra. Kö-
szönjük Sós Barnabásnak a túra és 
sporttevékenységek szervezését, 
a Zsongvölgyi Hagyományörző 

Haditorna Egyletnek, valamint 
minden lelkes segítőnknek, akik 
munkájukkal hozzájárultak a tábor 
sikeres megvalósulásához.

Kissné Vass Rozália
táborvezető

5. Szivárvány 
tábor
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Kedves Leendő Vendégeink! 
A nótafesztiválra a jelentkezési lap alapján v. telefonon lehet meghívót igényelni! Jelentkezési lap letölthető a sarimajor.hu 

honlapról!
A bálba étel, ital hozható, de vacsora is rendelhető! A jó hangulathoz a zenét az Esztári Trió, a bort a Szomolyai Varga Pincé-

szet az ételt és büfét az Ebesi Családi Kajatanya biztosítja! 
Kérjük, részvételi szándékukat időben jelezzék,- mivel a szabadtéri rendezvényt kivéve – a létszám korlátozott! Utazás nem 
gond, a pusztabusz ill. a távolsági autóbusz a major kapujában áll meg!

Várjuk szeretettel ezen a hagyományőrző rendezvényen! 
A szervező Turizmus Természetesen Egyesület tagjai 

Önerő nélkül, száz százalékos 
Európai Uniós támogatásból 
valósult meg az Ebes főte-
rét díszítő szökőkút, amelyet 
augusztusban vehettek bir-
tokukba a település lakói, 
valamint az ide látogatók. 
Az Ebes Fejlődéséért Köz-
alapítvány 50,3 millió forin-
tot nyert a település terének 
megújítására. A beruházási 
munkálatok során elvégez-
ték a Széchenyi szobor előtt 
lévő mintegy kétszáz négy-
zetméternyi terület kiegészítő 
burkolását, ezenkívül szökő-
kutat, pihenőpadokat, kande-
lábereket helyeztek el a téren. 

A díszkutat halászhálót és ha-
lakat ábrázoló látványelemek 
díszítik, melyeket Győrfi La-
jos szobrászművész készített 
öntött bronzból. A szökőkút 
előtt elhelyezett harcsát ábrá-
zoló ivókútból mindenki olt-
hatja a szomját. Az ünnepé-
lyes átadásra 2012. augusztus 
04-én került sor. Szabóné 
Karsai Mária polgármester 
ünnepi beszédében kiemel-
te: „Minden település életé-
ben fontos, hogy legyen egy 
olyan hely a lakók számára, 
ahol össze tudnak gyűlni, 
ahol megpihenhetnek, és ami 
összetartozásuk jelképe lehet. 

A beruházás következtében 
a Széchenyi tér egy kelle-
mes korzó, békés pihenő-és 
találkahely, szép turisztikai 
látványosság lett.” A díszkút 

máris igen nagy népszerűség-
nek örvend mind az ebesiek, 
mind a településre látogatók 
körében.

 KBCS

Szökőkút Ebes szívében
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Ha nem, akkor gyerekkorá-
ban gyűjtött – bélyeget, szalvé-
tát, sajtpapírt,  tücsköt-bogarat. 
Némelyek a gyűjtőszenvedélyt 
szüleiktől örökölték, sőt, van 
akik gyűjteményüket is. Mú-
zeumunk névadója, Széchényi 
Ferenc is híres gyűjteménnyel 
büszkélkedhetett – rézmetsze-
tei, könyvei, térképei a mai 

Országos Széchényi Könyvtár 
törzsgyűjteményét képezik.

Ebes gyűjtői többnyire már 
kapcsolatba kerültek valami-
lyen formában a múzeummal; 
van, aki gyarapította is a mú-
zeum gyűjteményét, másokkal 
most első ízben találkoztunk. 
Megkeresésünkre szívesen bo-
csátották rendelkezésünkre egy 
kiállítás erejéig kincseik egy 
részét, amelyből 2012. augusz-
tus 17-én nyílt kiállítás Helyi 
gyűjtők, gyűjtemények- Kin-
csek a 60 éves Ebesről címmel. 
A megnyitó ünnepségen Fo-

dor Dominika, az Arany János 
Angol-Magyar Kéttannyelvű 
Általános Iskola tanulója 
Uzonyi Pál: Enyém mind című 
versét szavalta, majd Szabóné 
Karsai Mária polgármester asz-
szony köszöntötte a jelenlévő-
ket.

Portörő János, Ebes egykori 
tanácselnöke és polgármestere 

megnyitó beszédében a közös-
ség kultúraépítő erejét, a 60 
éves falu eredményeit emelte 
ki, és egy zászlót ajándékozott 
a múzeumnak, amelyet a köz-
ség 1955. augusztus 20-án, az 
Alkotmány tiszteletére meghir-
detett versenyben való kiváló 
szerepléséért kapott. Zárásként 
az ebesi Piros Rózsa Népdal-
körtől hallhattunk népdalcsok-
rokat.

A kiállítás október 26-ig te-
kinthető meg. 

János Judit,  
régész- történész

A Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság kaktuszkiállítást és vásárt rendez 2012.szeptember 
24-én és 25-én az Arany János Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézményben (4211 Ebes Széchenyi tér 5.), melyre minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk. A kiállítás megtekinthető szeptember 24-én 08.00-16.30 óráig, szeptember 
25-én 7.30-10.00 óráig. A kaktusz- és pozsgás növények ápolásával, teleltetésével kapcsolatos 
kérdésekre is szívesen válaszol Nagy József kaktuszgyűjtő.

„Elmúlt a nyár itt az ősz, szőlőt 
őriz már a csősz…” 

Kaktuszkiállítás és vásár

A Benedek Elek óvoda 
2012/2013-as nevelési év első 
nyílt programja az Ovi-nyi tó ga-
tó volt, melyet 2012. 09. 14-én 
rendeztünk. A gyermekeket és 
szüleiket számos meglepetéssel 

szórakoztattuk a délelőtt folya-
mán. A megnyitót követően, 
minden gyermek büszkén bújt 
át a feldíszített kiskapun, mely 
jelképezte az óvodakezdést és 
megkapták az óvoda logójával 
ellátott érméket. Ezt követően 
közösen énekeltünk, őszi pia-
cos dalos játékokat játszottunk, 
verseket mondogattunk, zené-
re tornáztunk és sok-sok ap-

ró-cseprő dolgot készítettünk. 
Lehetőség volt zsákbamacskák 
közül válogatni, az ovi cuki-
ban ügyes kezű anyukák süti-
jét kóstolgatni, szebbnél szebb 
és zamatosabbnál zamatosabb 

gyümölcsöket majszolgatni. 
Ezúton köszönjük a szülőknek, 
hogy a felajánlott sütik és gyü-
mölcsök eladásával hozzájárul-
tak ahhoz, hogy az ovisokkal 
eljussunk Derecskére egy igazi 
almaszüretre! Reméljük, hogy 
kicsiknek és nagyoknak is em-
lékezetessé tettük ezt az őszi 
napot. 

Kovácsné Jóni Andrea

Nagyszerű ebesi emberek
A nyáron volt egy csúnya biciklis balesetem. „Kicsit” 

közelebbről néztem meg az aszfaltot a fejemmel, mint kel-
lett volna. Mindez a Liszt Ferenc utcában történt. Nagy 
szerencsémre éppen ott volt egy utcabeli, Ötvös József, 
aki szólt egy másik utcabelinek, Szabó Imrének. A ket-
tőjük példaértékű segítségét szeretném ez úton is meg-
köszönni. Szakszerű elsősegélynyújtást adtak, szóltak a 
mentőknek és a szüleimnek. Emberségük és helytállásuk 
nagyban hozzájárult gyógyulásomhoz! 

Kedves Ötvös József és kedves Szabó Imre! KÖSZÖ-
NÖM!

ifjabb Jakab Attila

Szelektív sziget áthelyezés

Mindenki gyűjt valamit...

Értesítjük a lakosságot, hogy a korábban a Fő u. – Szoboszlói 
u. sarkán (a kisbolt előtt) álló szelektív sziget áthelyezésre 
került a Hunyadi u. – Dózsa Gy. u. sarkára, a Hunyadi u. felőli 
oldalra. 

Továbbá áthelyezre került a Rákóczi u. végén, a „vasúti ka-
nyarban” álló szelektív sziget, a Béke utca vasút felőli végébe.

Ebesi Községgondnokság Kft.

Ebesi Hírlap
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Népmese Hete 
Kedves Gyerekek!

Idén is megrendezésre kerül a Községi 
Könyvtárban 

a Népmese Hete rendezvénysorozat.

P r o g r a m o k  :
Szeptember 26-án 16.30-tól: Együtt olvas a család!- 

közös meseolvasás.
Szeptember 27-én 16.30-tól Mesefigura készítés 
papírmaséból - kreatív foglalkozás kicsiknek és 

nagyoknak.
Szeptember 28-án 16.30-tól Süsü, a sárkány - családi 

mesefilmvetítés.
Helyszín: Községi Könyvtár

ÉÉrd.: Varga Erika könyvtárosnál
Községi Könyvtár, Ebes, Ady E. u. 6-8.

Tel.: 06-52-565-093

Kék hírek
Ebesen június 22. és szeptember 14. közötti időszakban 8 bűncselekmény 
történt, 1 súlyos testi sértés kísérlete, 2 garázdaság, 1 hulladékgazdálko-
dás rendjének megsértése, 2 lopás és 2 betöréses lopás, melyek az alábbiak 
voltak:
1.  2012.06.30-án 20:00 óra körüli időben egy helyi lakos a Tóth Árpád 

utcán az ott közlekedő és forgalmi okból megálló kombájnra az arra 
rendszeresített lépcsőn felmászott, majd a vezető fülkében helyet foglaló 
szintén helyi lakos kísérővel szóváltásba keveredett, dulakodtak, majd 
ezt követően többször beleütött a vezető fülke melletti oldalburkolatába, 
ami ennek következtében behorpadt. 

2.  2012.07.04-én 07:00 és 08:00 óra közötti időben ismeretlen személy 
a Fő utca – Ady Endre utca közötti útszakaszon a sértett kosarából 
eltulajdonított egy iPhone 3G típusú, fekete színű mobiltelefont.

3.  2012.07.25-én 03:00 óra és 2012.07.27-én 14:30 óra közötti időpont-
ban ismeretlen személy a Diószegi Tanya egyik melléképületének ajta-
ját befeszítve onnan egy Kawasaki márkajelzésű fűnyíró gépet tulajdo-
nított el.

4.  2012.07.31-re virradóan ismeretlen személy a Szepes tanya 58. szám 
alatti tanya udvarára a kerítésen átmászva bement, majd a zárt mellék-
épületről a lakatpántot lefeszítette, és onnan egy aggregátort tulajdonított 
el.

5.  2012.08.15-ét megelőző időben ismeretlen személy a Szepes tanya 
melletti mezőgazdasági földterületre nagyobb mennyiségű (több köb-
méter) ipari (műanyag) hulladékot helyezett el.

6.  2012. 08. 20-án 01 óra 30 perc körüli időben egy helyi lakos a Kossuth 
utcán a Művelődési Háznál lévő parkban bántalmazott egy szintén he-
lyi lakost, akit 4-5 alkalommal, ököllel arcon ütött, aki ennek következ-
tében könnyű sérülést szenvedett.

7.  2012.09.06-án 16:25 óra körüli időben a Tóth Árpád utca egyik há-
zának udvarában egy helyi lakos bántalmazta az ott lakót, s mindketten 
nyolc napon belüli könnyű sérülést szenvedtek.

8.  2012.09.08-ra virradóan ismeretlen személy az Ebes- Horváth tanyában 
lévő telephelyre bement és az ott leállított kettő kombájn és egy IFA te-
hergépkocsi üzemanyag tartályaiból kb. 750 liter gázolajat tulajdonított el. 

Kérem a lakosságot, hogy aki a fenti eseményekkel kapcsolatban bármi-
lyen információval rendelkezik, valamint hulladékot (szemetet) szállító 
járművet, illetve személyt lát, a rendszámot, a jármű színét, típusát, a me-
netirányát jegyezze fel és értesítse a település körzeti megbízottjait vagy 
polgárőreit. A környezetvédelem és a bűnmegelőzés a társadalom közös 
ügye, ezért az információt adó személy kilétét bizalmasan kezeljük. Az in-
formációt az alábbi helyekre továbbíthatja:
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 csütörtökön 
16:00 és 18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, 
Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.

Dr. Gali Sándor r. alezredes
kapitányságvezető

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2012. szeptember hónap

21. Péntek dr. Békési Zoltán
22. Szombat dr. Szerze Róbert
23.Vasárnap dr. Békési Zoltán 
24. Hétfő dr. Szerze Róbert
25. Kedd dr. Szerze Péter
26. Szerda dr. Békési Zoltán 
27. Csütörtök dr. Szerze Péter

28. Péntek dr. Szerze Péter 
29. Szombat dr. Szerze Róbert 
30.Vasárnap dr. Békési Zoltán

Elérhetőségi mobiltelefon:
06 30 698 0043

Dr. Varga Tamás  
igazgató főorvos

Ebesi Hírlap
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Lakossági hirdetés
Korrepetálást, felvételire, érettségire való felkészítést vállal 

középiskolai magyartanár. Telefon: 06-70/389-0577

Az Ebesi Községgondnokság Kft. telephelyén (Rákó-
czi u. 12.) kiadó egy 12,42 m2-es, egy 18,56 m2-es és egy 
13,22 m2-es fűtött üzlethelyiség, valamint egy 18,45 m2-es 
és egy 17,55 m2-es fűtetlen üzlethelyiség. Bérleti díj fűtet-
len helyiségre 650 Ft/m2, fűtött helyiségre 840 Ft/m2 + rezsi.

Érdeklődni:
Ebesi Községgondnokság Kft.

4211 Ebes, Rákóczi u. 12.
06-52/366-992
06-30/985-4997

Ebesi Hírlap12


