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A színpadon játszunk, és nem 
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Kiállítás és gálaműsor
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Április 29-én tartotta soron 
következő ülését Ebes Község 
Önkormányzatának képvise-
lő-testülete, amelyen beszámo-
ló hangzott el a település köz-
biztonsági helyzetéről, elfo-
gadták a képviselők a 2012. évi 
zárszámadásról szóló rendele-
tet, illetve döntöttek pályázat 
benyújtásával kapcsolatosan. 

Beszámoló a település 2012. 
évi közbiztonsági helyzetéről 

Dr. Gali Sándor alezredes, a 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapi-
tányság vezetője beszámolójá-
ban kiemelte, örvendetes az a 
tény, hogy 2012-ben az ismertté 
vált bűncselekmények száma az 
elmúlt öt év adatait figyelembe 
véve csökkenő tendenciát mu-
tat. Ebes község közrendjét és 
közbiztonságát jónak ítéli meg 
a kapitányságvezető. Elemezve 
a tavalyi évet elmondta, hogy 
továbbra is a vagyon elleni 
cselekmények vezetik a sta-
tisztikát. A számokból azonban 
összességében az látszik, hogy 
Ebes a járás legbiztonságosabb 
települése. Nagy eredménynek 
tekinthető – fejtette ki a rendőri 
vezető – hogy immár évek óta 
hatékony kommunikáció való-
sult meg a rendőrség, a polgár-
őrség, az önkormányzat és a te-
lepülésen működő közintézmé-
nyek között. A közbiztonság és 
a közlekedésbiztonsági helyzet 
javítása érdekében több esetben 
közbiztonsági akciót szerveztek 
szombaton éjszakánként, első-
sorban az italkimérő helyeken 
elkövetett jogsértések megelő-
zésére helyezve a hangsúlyt. A 
bűnüldözés mellett fontosnak 
tartották a lakosság felvilágo-
sítását az áldozattá válás elke-
rülésének tekintetében, illetve 
a gyermekeknek immár nyol-
cadik alkalommal rendeztek 

játékos, ügyességi vetélkedőt. 
A 2013. év fő irányvonalát az 
eddig elért eredmények meg-
tartásán túl, a vagyonbiztonság 
további erősítésében, illetve a 
felderítés eredményességében 
jelölte meg dr Gali Sándor. Ösz-
szegzésként a kapitányságveze-
tő elmondta: Ebes község köz-
rendje és közbiztonsága a leg-
jobb a kapitányság illetékességi 
területén. A rendőrkapitányság 
beszámolóját követően Balogh 
Lászlónak, az Ebesi Polgárőr 
Egyesület elnökének beszámo-
lója következett. Az egyesület 
legfontosabb feladatai között 
emelte ki a szervezet vezetője a 
településen élő emberek közbiz-
tonságának javítását, a vagyon-
védelmet, valamint a bűnmeg-
előzési-, közlekedésbiztonsági, 
természet-, és környezetvédelmi 
feladatok ellátását. Az egyesület 
őrző, felügyelő, járőr és egyéb 
szolgálata az elmúlt évben közel 
2054 órát tett ki, amely jelentő-
sen segítette a településen mű-
ködő körzeti megbízotti mun-
kacsoport munkáját. Mindezen 
tevékenységek mellett továbbra 
is fontosnak tartja az egyesület a 
karitatív tevékenységben, a kör-
nyezetvédelemben, valamint az 
ifjúság nevelésében való aktív 
közreműködést. A feladatokat 
az egyesület 28 taggal önkén-
tesen látja el. A beszámolók vé-
gén mind Szabóné Karsai Mária 
polgármester asszony, mind a 
képviselők megköszönték azon 
személyek munkáját, akik hoz-
zájárultak ahhoz, hogy a telepü-
lésen csökkent az ismertté vált 
bűncselekmények száma. A pol-
gármester kiemelte, rendkívül 
fontos, hogy az e területen dol-
gozók szorosan együttműködve, 
jó kapcsolatot fenntartva tudja-
nak a továbbiakban is együtt-
működni, mert a közös munka, 

a rendőrség feladatellátásának 
helyi segítése a jó közbiztonság 
egyik záloga. A település köz-
rendjével és közbiztonságával 
kapcsolatos rendőrkapitánysági  
beszámolót a képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadta.

Elfogadták a képviselők 
a zárszámadásról, illetve 

az ehhez kapcsolódó 
előterjesztésekről szóló 

rendeleteket 
Szabóné Karsai Mária pol-

gármester asszony előterjesztő-
ként kiemelte, hogy a 2012. évi 
költségvetés az egyre nehezedő 
körülmények ellenére is telje-
sült, és a község fejlődött. Az 
önkormányzat és intézménye-
inek pénzellátása a múlt évben 
is zavartalan volt. A telepü-
lés-üzemeltetés és a 2012-ben 
megvalósult fejlesztések mellett 
az önkormányzat jelentős pénz-
maradvánnyal zárta az évet. A 
fejlesztések közül polgármester 
asszony kiemelte a szökőkút be-
ruházást, a Bocskai utca máso-
dik szakaszának építését, a piac 
beruházást, a feltáró utcák csa-
tornázását, a sportpálya világí-
tás és a sportház fejlesztés meg-
valósítását. Az önkormányzat és 
az intézményei jól gazdálkod-
tak, igyekeztek a bevételeiket – 
kihasználva a pályázatok nyúj-
totta lehetőségeket – növelni. A 
beruházások eredményeként a 
község vagyona jelentősen gya-
rapodott. Szabóné Karsai Mária 
polgármester asszony kifejtette 
a cél az, hogy a gazdálkodás-
ban stabil pénzügyi egyensúly 
valósuljon meg ebben az évben 
is, valamint ennek keretében az 
önkormányzati működés és a 
2013. évi fejlesztések a lakos-
ság igényeihez igazodjanak. 
A 2012. évi zárszámadásról 

Fontos, hogy az önkormányzat működése és a 
fejlesztések a lakosság igényeihez igazodjanak

– beszámoló a képviselő-testület áprilisi üléséről –

 Ingyenes kiadvány
Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
XII. évf. 5. szám • 2013. május
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szóló beszámolóról Nemesné 
Liva Éva könyvvizsgáló hoz-
zászólásában elmondta, hogy a 
beszámoló az önkormányzat és 
intézményei a 2012. december 
31-én fennálló vagyoni, pénz-
ügyi és jövedelmi helyzetéről, 
a működés eredményéről meg-
bízható és valós képet mutat, a 
beszámoló törvényes. 

Ezt követően sor került a 
2012. évi pénzmaradvány fel-
használásnak megtárgyalására. 
A Pénzügyi Bizottság támogató 
javaslatára a képviselő-testület 
a zárszámadásról, a könyvvizs-
gálatról és a pénzmaradvány 
felhasználásáról szóló előter-
jesztéseket egyhangúlag elfo-
gadta.

Döntöttek a képviselők 
pályázat benyújtásával 

kapcsolatosan
Szabóné Karsai Mária pol-

gármester asszony arról adott 
tájékoztatást, hogy a Belügy-
minisztérium pályázatot írt ki, 
amelynek keretében lehetőség 
nyílik a közbiztonság növelését 
szolgáló – 80 százalékos támo-
gatási intenzitású – fejlesztési 
forrásra pályázni. A fejlesztés 
keretén belül megvalósulhatna 
a községbe bevezető utak térfi-
gyelő kamerákkal való ellátása, 
valamint az önkormányzat tu-
lajdonában lévő nyolc kamerá-
nak a község további frekven-
tált helyeire történő telepítése. 
A Pénzügyi Bizottság javasla-
tára a képviselő-testület egy-
hangúlag támogatta a pályázat 
benyújtását, valamint biztosí-
totta a projekt megvalósításához 
szükséges önerőt.

Elfogadták az 
Alapszolgáltatási Központ 

2012. évi beszámolóját
Erdei Andrásné az Alapszol-

gáltatási Központ vezetője arról 
tájékoztatta a képviselő-testü-
letet, hogy az elmúlt évben is 
mindenkinek biztosították azt a 
szociális ellátást, amelyet igé-
nyelt. A színvonalas munka-
végzéshez ellátásához részükről 
továbbra is fontos a jelenlegi 
szoros együttműködés fenn-
tartása az önkormányzattal, a 
helyi intézményekkel és a civil 
szervezetekkel. Szabóné Karsai 
Mária polgármester asszony a 
színvonalas munkát megkö-

szönve hozzáfűzte a beszámo-
lóhoz, hogy a lakosság elége-
dett az alapszolgáltatást nyújtók 
munkájával. A szociális háló jól 
működik Ebesen, így minden 
rászoruló hozzájut a megfelelő 
ellátáshoz. A képviselő-testü-
let valamennyi tagja, valamint 
az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság is elismerését fejezte 
ki az Alapszolgáltató Központ 
vezetőjének és munkatársainak. 
Biró Sándorné, az Egészségügyi 
és Szociális Bizottság elnöke 
hozzáfűzte, az alapszolgáltatás-
ban dolgozók rugalmasan, jól 
szervezetten teszik a dolgukat, 
ez a feladatellátás mind az ön-
kormányzatnak, mind a lakos-
ságnak nagyon fontos. A képvi-
selő-testület az Alapszolgáltatá-
si Központ 2012. évi beszámo-
lóját egyhangúlag elfogadta. 

Beszámoló a 2012. év  
gyermekjóléti  

és gyermekvédelmi 
tevékenységéről

Dr. Hajdu Miklós jegyző az 
előterjesztéshez kapcsolódva 
elmondta, a település gyermek-
védelmi rendszere jól működik. 
Az önkormányzat a szociálisan 
hátrányos helyzetben lévő csa-
ládokban nevelkedő gyermekek 
helyzetének javítása érdekében 
egy jól funkcionáló ellátási 
rendszert működtet, amelyhez 
biztosítja a szükséges pénzügyi 
forrásokat is. Ezt a törekvést 
segítik a gyermekvédelem te-
rületén színvonalasan tevé-
kenykedő intézmények, civil 
szervezetek. Biró Sándorné, az 
Egészségügyi és Szociális Bi-
zottság elnöke a beszámolóhoz 
hozzátette: ez a terület kiemelt 
figyelmet igényel és roppant 

időigényes és nagy türelmet 
igénylő feladatrendszert ölel 
fel. A beszámolót a képviselő-
testület egyhangúlag elfogadta.

Tárgyaltak a 2013. évi 
közbeszerzési tervről

A törvényi szabályozás alap-
ján az önkormányzat éves ösz-
szesített közbeszerzési tervet 
köteles készíteni az adott évre 
tervezett közbeszerzésekről. A 
terv célja az, hogy az ellenőrző 
szervek tájékozódhassanak a 
beszerzésekről, ez azonban nem 
jelenti az eljárás lefolytatásának 
kötelezettségét, és ennek az el-
lenkezője is igaz, ha eredetileg 
nem tervezett beszerzés válik 
szükségessé, a terv a célnak 
megfelelően bővíthető. A kép-
viselő-testület a témával kap-
csolatos határozati javaslatot 
egyhangúlag elfogadta.

Megtárgyalták a civil 
szervezetek kérelmeit

A Zsongvölgyi Hagyomány-
őrző Haditorna Egylet idén jú-
nius 22-én ismét megrendezi 
a Középkori Forgatag elneve-
zésű rendezvényét, amelyre az 
ország számos településéről, 
valamint külföldről is várnak 
hagyományőrző csoportokat. 
A rendezvény kiadásaihoz a 
képviselő-testület egyhangúlag 
200.000 forint támogatást sza-
vazott meg. 

Az Ebesi Sportbarátok Köz-
hasznú Egyesület kérelme alap-
ján a képviselő-testület a IV. 
Sportmaraton rendezvény sike-
res lebonyolításához 100.000 
forint támogatást nyújt a civil 
szervezetnek. 

Az Ebes KKSE labdarúgó 
csapata az MLSZ társasági adó-

kedvezményes sporttámogatási 
program keretein belül pályázhat 
a sportpályán elvégzendő felújí-
tási munkálatokra. Az egyesület 
a beruházás megvalósításához 
kérte az önkormányzat, mint 
tulajdonos hozzájárulását. E fej-
lesztés keretében –amelyhez az 
egyesület biztosítja az önerőt-, 
kiépítenék a füves labdarúgó 
pálya alatti öntözőrendszert, 
bővítenék a lelátó befogadó-
képességét, korszerűsítenék és 
bővítenék a televíziós közvetítői 
állást, illetve megújítanák a pá-
lya gyepszőnyegét. A képviselő-
testület egyhangúlag támogatta 
az egyesület kérelmét.

Ezt követően az Ebesi Gyer-
mekekért Alapítvány kérelme-
inek elbírálására került sor. Az 
alapítvány a korábbi évekhez 
hasonlóan idén is kirándulást 
szervez az iskola kiváló tanuló-
inak. A 46 diák az Ipolytarnóci 
Ősmaradványok Természetvé-
delmi Területére tesz látoga-
tást, amelyhez 92 ezer forint 
támogatást nyújt a képviselő-
testület. Az alapítvány továb-
bá engedélyezési kérelemmel 
fordult a képviselő-testülethez. 
A kérelemből kiderül, hogy 
az iskola udvarán egy strand-
röplabda pálya kialakítására 
kerülne sor, amelyhez a fenn-
tartó engedélye is szükséges. A 
képviselő-testület támogatta a 
homokos pálya kialakítását az 
iskola területén.

Egyéb testületi döntések
Szabóné Karsai Mária pol-

gármester asszony a lejárt ide-
jű határozatok ismertetése után 
arról adott tájékoztatást, hogy 
lakossági igényként merült fel 
az, miszerint több kerékpártáro-
ló elhelyezésére lenne szükség a 
közterületen. Ennek alapján ár-
ajánlatot kértek 3 darab hat be-
állásos kerékpártároló beszerzé-
sére és telepítésére (a szökőkút 
környékén, a piaccsarnoknál, 
illetve az iskolánál lévő kerék-
pártároló bővítésére), amelynek 
beszerzéséhez és a telepítéséhez 
a képviselő-testület a szükséges 
forrást biztosította.

Az április 29-i képviselő-tes-
tületi ülésről készített televíziós 
anyagot a www.ebestv.hu olda-
lon megtekinthetik az érdeklő-
dők.

dr. Borku Csilla
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Lakossági felhívás parlagfű elleni 

védekezésre!
A parlagfű (ambrosia eletior) a 

legagresszívabb, legnagyobb jelen-
tőségű allergén növény, amely több 
millió embernek okoz allergiás tüne-
teket. Az egészséghez való alapjog és 
az egészséges környezet biztosítása 
miatt mindannyiunk kötelessége, 
hogy a parlagfű felszaporodását és 
terjedését, allergén pollentermelése 
miatt megakadályozzuk.  A  vonat-
kozó törvény előírja, hogy a föld-
használó köteles az adott év június 
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását meg-
akadályozni, majd ezt az állapotot, a 
vegetációs időszak végéig, azaz ok-
tóber 15-ig folyamatosan fenntartani.

A hatóságnak, a parlagfű elleni 
közérdekű védekezést kell elren-
delni, ha a földhasználó a parlagfű 

elleni védekezési kötelezettségének 
nem tesz eleget. 

Kérjük a lakosságot, hogy – aki 
még nem tette meg – gondoskodjon 
az ingatlanán a parlagfű elleni véde-
lemről!

„Tiszta virágos lakóház 2013.” 
program

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
az önkormányzat Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi, Turisztikai, Ok-
tatási, Kulturális és Sportbizottsága 
idén is meghirdeti a „Tiszta, virágos 
lakóház” programot.

A verseny jelentkezési lapja az 
Ebesi Hírlap jelen lapszámának 
melléklete.

A bizottság előre meghatározott 
pontrendszer alapján fogja értékelni 
a legszebb lakóházakat és kerteket.

A díjazás a tavalyi szinten ke-

rült megállapításra, az első helye-
zett 15.000.-, a második helyezett 
10.000.-, míg a harmadik helyezett 
5.000.- Ft-os vásárlási utalványban 
részesül. A bizottság egy 15.000.- 
Ft-os különdíjat is adományoz.

Valamennyi pályázó, résztvevő 
emléktáblában részesül, aki eléri az 
egységes pontozási rendszerben a 
maximálisan adható pontok 70 %-át.

A díjak és emléktáblák átadására 
az augusztus 20-i községi ünnepsé-
gen kerül sor.

Minden résztvevőnek sok sikert 
kívánunk!    

Eb-összeírás
Az állatok védelméről és kímé-

letéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény tavaly év elejétől hatályos 
42/B. § (1) bekezdése alapján az 
ebek tartásának helye szerint il-
letékes települési önkormányzat 

ebrendészeti feladatainak elvégzése 
érdekében, illetve a veszettség elleni 
oltás járványvédelmi vonatkozásaira 
való tekintettel, háromévente leg-
alább egy alkalommal eb-összeírást 
végez.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
az önkormányzat június hónapban 
fogja elvégezni az eb-összeírást, 
amelynek keretében két önkormány-
zati dolgozó fel fog keresni vala-
mennyi ebesi háztartást.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 
az összeírás nem az ebek transz-
ponderrel (chippel) való ellátott-
ságát ellenőrzi, hanem a fenti 
törvényi feladatok végrehajtására 
irányul.

Ezúton kérjük a lakosságot, hogy 
az összeírók munkáját együttműkö-
désükkel segítsék.

Szabóné Karsai Mária 
polgármester

Dr. Hajdu Miklós
jegyző

2002-ben Debrecen város és négy település – Ebes, Hajdúsámson, Mi-
kepércs és Sáránd – közösen pályázatot adtak be „Debrecen város és térsé-
ge szennyvízelvezetése és tisztítása” elnevezésű Európai Uniós pályázatra. 
(ISPA program ).

A beadott pályázat nyert, és az Európai Unió kohéziós alapjából támo-
gatott beruházás elkezdődhetett.

A beruházás tervezett költsége 22 milliárd Ft volt, és ennek 10%-a ön-
erő. A beruházás megvalósításával az öt településen több mint 300 km 
szennyvízelvezető csatorna épült meg. Településünkön – Ebesen – a beru-
házás tervezett költsége 500 millió Ft, ebből önerő 50 millió Ft. Az eredeti 
terv szerint Ebes község az utolsó ütemben 2008-ban kapcsolódott volna 
a beruházás kivitelezéséhez. A beruházást megelőző előkészítő munkák 
településünkön kedvezően alakultak, ezért a kivitelezési munkák 2006. év 
őszén megkezdődtek.

Az ISPA program keretében kiépült szennyvízcsatorna 2011. december 
31-én üzembe lett helyezve, és 504.211.940 Ft összegben aktíválva lett.

Az Európai Unió ISPA pályázata keretében megvalósult szennyvízel-
vezető csatorna kiépítéséhez a lakosság anyagi szerepvállalása is szüksé-
gessé vált.

A község vezetése a szakemberekkel együttműködve arra töreke-
dett, hogy a lakosság anyagi terhelése minél kevesebb legyen. Ez a cél a 
Víziközmű Társulat létrehozásával, és egy államilag támogatott lakás-ta-
karékpénztári szolgáltatás igénybevételével elérhetővé vált. 

A társulat „Ebesi Szennyvízcsatorna Beruházó Vízgazdálkodási Társu-
lat” néven 2007. augusztus 2-án alakult az Alapszabály elfogadásával. A 
Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2007. szeptember 10-én 
bejegyezte a Társulatot, amely víziközmű társulatként a törvényi előírá-
soknak megfelelően az elfogadott Alapszabály szerint működik.

A Társulat tagjainak száma a Cégbírósághoz becsatolt tagjegyzék sze-
rint 938 fő. 

A tagok 92%-a a Fundamenta Lakáskassza Zrt.-vel kötött lakás-takarék-
pénztári szerződést, melyet a Víziközmű Társulatnak, illetve jogutódjának, 
Ebes Község Önkormányzatának engedményeztek.

A Társulat a működéséhez és a beruházás finanszírozására 34 millió Ft 
hitelt vett fel, melynek fedezete az LTP-szerződések voltak. A felvett hitel 
kamata 70%-ban államilag támogatott volt.

A megkötött LTP-szerződések szerint a tagnak 51 hónapig kellett havi 
1.150 Ft részletekben, összesen 58.650 Ft érdekeltségi hozzájárulást meg-
fizetni.

A szerződések a 48. megtakarítási hónap után felmondásra kerültek.
2012. december 31-én a Fundamenta Lakáskassza Zrt. kiutalt a Társulat 

megadott bankszámlájára 55.555.846 Ft összeget 837 érdekeltségi egység 
után.

A tagok által befizetett megtakarított összeg után rendszeres fizetés ese-
tén 30% állami támogatás lett elszámolva. A tagok által befizetett összeg, 
annak kamata, és az elszámolt állami támogatás együttesen képezi az ér-
dekeltségi hozzájárulást.

A Társulat által felvett 34 millió Ft hitel 2012. január 30-án visszafize-
tésre került. A Társulat működéséhez szükséges pénzeszközön felüli ösz-
szeget lekötött betétbe helyeztük, melynek kamata 2012. évben 2 521 eFt 
volt. 

Az ISPA program keretében a feltáró utcákon nem épült meg a csator-
nahálózat, ezért azt önerőből kellett megvalósítani. Ebes Község Önkor-
mányzata és a Víziközmű Társulat társberuházási megállapodást kötött a 
feltáró utcák 576 m hosszú szennyvízcsatorna hálózatának kiépítésére. A 
beruházás 2012. decemberében megvalósult. Társulatunk a beruházás ösz-
szegét 14.606.718 Ft-ot az Ebesi Önkormányzatnak átutalta. 

2012-ben Ebes Község egész területén kiépült a szennyvízelvezető csa-
torna, melynek nagysága méterekben kifejezve az alábbi: 

Megvalósulás ideje Nyomóvezeték
(m)

Gyűjtővezeték
(m)

Bekötő vezeték
(m)

ISPA program előtt 10723 7148 –
1301

ISPA programban 10770 11546 9l9l
392

Feltáró utcák (2012) – 576 –
Összesen: 23186 19270 9l9l

A meglévő szennyvízcsatornára 2012. december 31-ig 1327 ingatlantu-
lajdonos kötött rá.

A Víziközmű Társulat a szennyvízcsatorna megépítése, mint közfeladat 
megvalósítása céljából jött létre. A csatorna megépítésével közfeladatát 
teljesítette, ezért a törvényi rendelkezések szerint jogutód nélkül elszámo-
lási eljárás keretében meg kell szüntetni. Az elszámolási eljárás megindí-
tásáról a Társulat 2013. május 27-én megtartott közgyűlése döntött. Az 
elszámolási eljárást a 160/1995. (XII. 26.) kormány rendeletben meghatá-
rozattak szerint kell lefolytatni, a közgyűlés által megválasztott háromtagú 
Elszámoló Bizottságnak. Az Elszámoló Bizottság az elszámolási eljárás 
során szakértőket is igénybe vehet. Az elszámolási eljárás során többek 
között a Társulat számlája lezárásra kerül, és annak egyenlege Ebes Köz-
ség Önkormányzata által újonnan megnyitott víziközmű elnevezésű elkü-
lönített számlájára kerül átutalásra. A még meg nem fizetett érdekeltségi 
hozzájárulást is erre a számlára kell majd teljesíteni. Az Elszámoló Bizott-
ság az elszámolás körébe tartozó feladatok elvégzése után zárómérleget 
készít, összehívja a közgyűlést, és előterjeszti a zárómérleget. A közgyűlé-
si határozatot és a zárómérleget a Cégbíróságnak kell megküldeni, amely 
törli a nyilvántartásból a Társulatot.

A Víziközmű Társulat Intéző Bizottsága nevében köszönetet mondok 
mindazoknak, akik a Társulat létrehozásában és annak működtetésében 
részt vettek. Köszönetemet fejezem ki Társulatunk valamennyi tagjának, 
akik Ebes Község szennyvízhálózatának kiépítését anyagilag is támogat-
ták az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével.

 Dézsi Julianna
Intéző Bizottság elnöke

Önkormányzati rövid hírek

Tájékoztató az Ebesi Szennyvízcsatorna Beruházó Vízgazdálkodási Társulatról
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Második alkalommal vehettünk 
részt a” Zöld Óvodák” Hajdú-Bihar 
Megyei találkozóján. A rendezvény-
nek ebben az évben a Debreceni Száz-
szorszép Óvoda adott otthont. 

Óvodánkat három nagycsoporto-
sunk – Szűcs Andris , Makai Boti és 
Kocsis Boti – képviselte. Gyerekeink 
igen lelkesen készültek erre a napra.

A kedves fogadtatás követően elültettük az ajándékba vitt fűszernö-
vényt.

Ezután került sor az ünnepélyes megnyitóra, majd kezdetét vette a 
tudáspróba. Miközben a gyerekek játékos vetélkedőn vettek részt, ad-
dig a felnőttek előadásokat hallgattak.

A rendezvény zárásaként ajándékot és oklevelet kaptunk és segíthet-
tünk egy fa elültetésében.

Élményekkel gazdagodva érkeztünk haza.
Leiter Márta és Nagy Sándorné óvodapedagógusok  

„Zöld munkacsoport”

A Benedek Elek Óvoda Ha ba-
kukk színjátszó csoportja 2013. 
május 18-án ismét sikeresen sze-
repelt a Hajdú-Bihar megyei Báb-
fórumon. A rendezvényt most is a 
debreceni Vojtina Bábszínházban 
rendezték meg. 

Nagy izgalommal készültünk a 
gyerekekkel, akik óvodánkba járó, 
ügyes nagycsoportosok. „A szállást 
kérő róka” című népmese átdolgo-
zásával készültünk, melyet a gye-
rekekkel közösen dolgoztunk fel a 
próbák során. 

A kedves rendezvényszervezők 
emlékplakettel, tízóraival vártak 
bennünket. Az előadások előtt 
volt lehetőségünk megismerkedni 
a színpaddal is, segítséget nyújtva 
ezzel a gyerekeknek. Nagy öröm 
volt számunkra, hogy sok szülő 

megnézte az előadásunkat. Ezúton 
szeretnénk megköszönni nekik a 
segítségüket, a gyerekek utaztatá-
sát, öltöztetését, a díszletek szál-
lítását. A Bábfórumon 16 csoport 
lépett fel és az előadásokat egy 
3 fős szakmai zsűri értékelte. A 
szereplésünket ezüstminősítéssel 
jutalmazták. A zsűri dicsérte a gye-
rekek határozottságát, bátorságát, 
mozgásukat a színpadon, a jelme-
zeket, a díszletet.

A sikeres szereplés után fárad-
tan, de újabb élményekkel gazda-
gabban engedtük haza a gyereke-
ket.

Örülünk neki, hogy ezen a jeles 
eseményen is képviselhettük óvo-
dánkat. 

Truczkainé Kovács Edit,  
Szöllősiné Nemes Ágnes

A Zöld Óvodák életében nagy jelentősége van a Madarak és Fák 
Napjának. A mi óvodánk idén is megünnepelte ezt a napot, melyen az 
óvoda apraja és nagyja nagy örömmel és lelkesedéssel vett részt. Az el-
múlt évhez hasonlóan sok-sok ügyességi próba várt a gyerekekre. A 12 
csapat egy-egy, általuk jól ismert madár egyikét választhatta névadójá-
nak. A hűvös idő ellenére mindenkinek sikerült teljesíteni a feladatokat. 
Ez a nap is jó lehetőség volt arra, hogy gyerekeink jobban elmélyítsék 
ismereteiket, és érzelmileg is közel kerüljenek az őket körülvevő élő 
környezethez.

Leiter Márta és Nagy Sándorné óvodapedagógusok  
„Zöld munkacsoport”

A Hortobágyi Nemzeti Park 40. évfordulója alkalmából „Hulladékból 
élet” címmel alkotói pályázatot hirdettet meg. A Benedek Elek Óvoda 
három csoportja is küldött ötletes, kreatív munkákat. Legnagyobb örö-
münkre az óvodások kategóriájában a Napocska csoport nagycsoporto-
sai: Nagy Klaudia Kitti, Kocsis Csaba és Kovács Anna használt CD-ből 
készített „Halacskák”-kal 3. helyezést ért el.

A nyertesek 2013. 04. 19-én egy egész napos program keretén belül 
megtekinthették a helyi kiállításokat, láthatták a kifeszített madárhálót, 
amelybe egy Zöldike repült bele éppen és részt vehettek a kis madár 

gyűrűzésén is. Hasznos ismereteket 
halhattak arról, hogy miért is fontos 
tudni a madarak vonulási útvona-
lairól, és hogyan befolyásolhatja a 
civilizáció a természeti környeze-
tet. Az ünnepség keretein belül a 
díjakat dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési minisztertől vehettük át. 
Ezután szendvicsebéddel kínáltak 
bennünket. A gyerekek újabb élmé-
nyekkel gazdagodhattak és öröm-
mel mutatták itthon a megérdemelt 

jutalmukat: az oklevelet, a könyveket és a belépőket a Nemzeti Parkba.
Köszönet Kovács Péternek és feleségének Valikának, hogy eljuttattak 

bennünket az ünnepségre.
Darnainé Végvári Ilona és Szőllősiné Nemes Ágnes

óvodapedagógusok

Óvodások díjátadó ünnepsége A Hajdú-Bihar megyei 
Bábfórumon jártunk

Zöld óvodák III. találkozója

Madarak és Fák Napja

Május 24-én az 
Arany János Magyar-
Angol Kéttannyelvű 
Általános Iskola és 
Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény 
művészeti tagozatának 
növendékei évzáró 
gálaműsorral és kiállí-
tással kedveskedtek a 
szülőknek, az érdeklő-
dőknek. A hangszeres 
darabok mellett a szín-
játszók és a néptán-
cosok is bemutatták a 
közönségnek az idén tanult darabjaikat. A Művelődési Ház előterében 
ezzel egy időben a képzőművészeti alkotásokat csodálhatták meg a 
látogatók. Köszönetet mondunk minden tanítványnak és felkészítő ta-
nárnak, akik áldozatos munkájukkal feledhetetlen délutánt varázsoltak 
Ebesre.

Felkészítő tanárok: zongora – dr. Demeter Lajosné; furulya – Ba-
logh Tamás; ütő – Nánai Zsuzsanna; színjátszás – Bálintné Bagdi Ibo-
lya; néptánc – Kiss József.

Képzőművészeti kiállítás – Börcsök Attila, Bagossy Sándor. Kü-
lön köszönet a hangosításért Kozma Benedek 8. osztályos tanulónak, 
valamint Karsai Norbertnek és Szőke Imrének a gálán való önzetlen 
munkájukért.

dr. Borku Csilla

Kiállítás és gálaműsor 
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Iskolánknak ebben a tanévben sikerült be-

kerülni a National Instruments Mentor Prog-
ramjába. Ennek keretei között kaptunk a tanév 
végéig egy LEGO Mindstorms NXT robot-
készletet a programozás alapjainak megisme-
réséhez. Ehhez az iskola szakkört indított, az 
oktatást két mentor, Horváth Margit és Sza-
bó István, is segítette. A szakkör tagjai részt 
vettek az esztári Robot Szumó Kupán, házi 
szumóbajnokságot szerveztek, és „kisállat” 
bemutatót tartottak az alsósok nagy örömére, 
természetesen robotokból. 

Május 22-én Területi Robot Szumó Versenyt 
rendeztünk a programban résztvevő megyei 
általános iskolák számára. A debreceni Dózsa 

György Általános Iskolából, a Svetits Katoli-
kus Általános Iskolából és a Debreceni Egye-
tem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának 
nyolcadikosai közül érkeztek versenyzők. Iz-
galmas csaták zajlottak a csapatok robotjai kö-
zött. Végül a Kossuth Gimnázium diákjai, Széll 
Máté és Vasváry Gábor győzedelmeskedtek. A 
mieink sem vallottak szégyent: Dézsi Ádám, 
Kiss Bence és Pinczés Illés csapata a második 
helyet, Csiha László, Pásti Lajos és Piskó Jenő 
csapata a harmadik helyet szerezte meg. Sző-
ke Dávid és Magyar Zoltán szeszélyes robotja 
nem tudott az élmezőnybe kerülni. Köszönjük 
a verseny megszervezéséhez és jutalmazásá-
hoz nyújtott segítségét a National Instruments-

nek, a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pontnak, a Brixcity Lego márkaboltnak, az 
Ebesi Gyermekekért Alapítványnak, az Arany 
Oroszlán Étteremnek, és a szülőknek.

Kissné Lantos Éva
szervező, szakkörvezető

Az ebesi Alapszolgáltatási Köz-
pont Gyermekjóléti Szolgáltató, 
„Családra hangolva” elnevezés-
sel új programsorozatot indított, 
melynek keretében, egy-egy témá-
ban jártas, meghívott szakemberek 
közreműködődésével előadások és 
beszélgetések sorozatát tervezzük. 
Programsoroztunk révén elsősor-
ban a fiatal felnőtt, felnőtt kor-
osztályt, valamint a gyermekeket 
nevelő családokat kívánjuk meg-
szólítani. Tervezett témáink által, 
településünk fiatal családjai gya-
korlati ismereteket és tapasztalato-
kat kaphatnak, akár a családi élet-
re való felkészülés, a kamaszkorú 

gyermekeikkel kapcsolatos sike-
res konfliktuskezelés, a kábítószer 
fogyasztás felismerésének jelei, a 
hatékony életvezetés tekintetében, 
illetve szívesen várjuk a lakosság 
részéről az egyéb, általuk érdekes-
nek tartott témajavaslatokat is.

A „Családra hangolva” prog-
ramsorozatunk első alkalma, 
2013. május 8-án Figyelek! Ész-
reveszem! Segítek! címmel, Ka-
rácsony Béla r. százados előadá-
sában került megrendezésére az 
ebesi Arany János Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskolá-

ban. Napjainkban egyre nagyobb, 
fenyegető veszélynek vannak kité-
ve a fiatalok a kábítószer fogyasz-
tást illetően, ezért tehát, úgy gon-
doltuk, hogy programsorozatunkat 
érdemes lenne, egy, e témában 
hozzáértő szakember bevonásával 
elindítani, melynek során az ér-
deklődők hasznos információkhoz 
juthatnak. A szülők választ kap-
hattak arra, hogy hogyan ismerhe-
tő fel, ha gyermekük kábítószert 
fogyasztott, mit tehetnek, kihez 
fordulhatnak segítségért. 

Az előadás során részletes tájé-
koztatást kaphattunk arról, hogy 
a különféle tudatmódosító szerek 
használata milyen hatással lehet-
nek a fogyasztókra, melyek azok a 
jelek, amelyek szerhasználat gya-
nakvására adhatnak okot. A drog-
fogyasztásnak lehetnek pszichés-, 
testi tünetei, illetve megfigyelhe-
tőek magatartásbeli változások is, 
azonban érdemes az egyéb árulko-
dó jelekre is odafigyelni, melyek 
egy részét tájékoztatásképpen, 
figyelemfelkeltés céljából gyűjtöt-
tünk össze: 
Pszichés tünetek:

– szélsőséges hangulatváltozá-
sok

– szokatlan ingerlékenység, ide-
gesség vagy agresszivitás

– közöny
– álmatlanság, alvászavar
– a figyelem és a koncentrációs 

képesség zavara
– térbeli és időbeli tájékozódási 

zavar
– indokolatlan fáradtság, kime-

rülés
Testi tünetek:

– beesett arc, elszíneződött bőr, 
tág pupillák

– ismeretlen eredetű tűszúrás-
nyomok a test felszínén

– szájszárazság, orrfolyás
– túlzott érzékenység külső in-

gerekre (pl.: fényre, zajra, fájda-
lomra)

– étvágytalanság, erős fogyás
Magatartásbeli változások:

– túlzott költekezés, kölcsönké-
rés

– pénz, illetve egyéb értékek 
eltűnése

– a korábbi érdeklődés csökke-
nése

– titkolózás, zárkózottság
– a családon belüli kapcsolatok 

megromlása
– saját maga és környezete elha-

nyagolása
– új, ismeretlen barátok titkolá-

sa, a régiek elhanyagolása
Gyanút keltő használati tár-
gyak:

– alufólia darabkák vagy több-
szörösen összehajtott kis „boríté-
kok”

– féltve őrzött, kézzel sodort ci-
garetta

– száraz növénydarabkák a 
zsebben, igazolványtartóban

– injekciós felszerelés, letört ci-
garettaszűrő, citrompótló

– megégett, kormos aljú, meg-
hajlított kanál

– nagy melegben is hosszú ujjú 
felsőrész viselése

Ezen tünetek csupán a szerhasz-
nálat felismerése szempontjából a 
legfontosabb jelek, azonban ennél 
is fontosabb a gyermekekkel való 
állandó kommunikáció, beszélge-
tés, ugyanis könnyű összekeverni 
a kábítószerezésre utaló jelek né-
melyikét a serdülés normális, jel-
legzetes tünetével. Amennyiben 
a témával kapcsolatosan bővebb 
információkra vagy segítségre 
van szükségük, úgy forduljanak 
bizalommal a Családsegítő Szol-
gáltatás és Gyermekjóléti Szolgál-
tató (Ebes, Rákóczi u. 13. sz., tel.: 
52/788-495) családgondozóihoz. 

Kulcsár Enikő
Gyermekjóléti Szolgáltató

családgondozója

Tisztelt Lakosok!

„Robotolás” az iskolában
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Csodálatos, már-már nyárias 

időjárás, kiváló, színvonalas mű-
sorszámok, önfeledt szórakozás, 
jó hangulat jellemezte az ebesi 
majálist.

A programsorozat április 30-án 
egy hangulatos retro esttel vette 
kezdetét, melyen a jó hangulatról 
a Flaming Fist és a Flex zeneka-
rok gondoskodtak. Május elsején 
a legelszántabbak különböző moz-
gásformák közül választhatták ki 
a számukra legmegfelelőbbet. Be-
népesült a focipálya, az újonnan 
kialakított kondipark és a sportház 
környéke a mozogni vágyókkal. 
A művelődési ház színpada mel-
lett pedig kezdetét vette az extra 
zsírégetés Tatarek Rezső testépí-
tő és fitnesz edző irányításával. 
Ezután a cross fit tréning órán 
felpörgetett pulzust egy jóga óra 
segítségével lehetett normalizálni. 
A sportos, fárasztó délelőttöt egy 
programokban bővelkedő délután 
követte. A sokszínű, változatos 
műsorszámokból mindenki válo-
gathatott az ízlésének leginkább 
tetszőt. A polgármesteri köszöntő 
után felléptek a Debreceni Fú-
vószenekar zenészei, a Maskara 
Táncstúdió táncosai, valamint az 
ebesi művelődési ház mazsorett 
csoportja, akik fergeteges hangu-
latú bemutatójukkal megalapoz-
ták a délután hátralévő részét. Ezt 
követően csikós bemutatóra került 
sor, majd a Kenguru TSE debre-
ceni és ebesi táncosai nevükhöz 
híven kengurukat megszégyenítő 
könnyedségű akrobatikus rock and 
roll koreográfiával kápráztatták el 

a közönséget. A népi hagyomány 
kedvelőit a Művelődési Ház cite-
ra zenekara szórakoztatta, akiket a 
„Fölszállott a páva” műsor külön-
díjasának, Krajcsó Bencének az 
előadása követett kiegészülve Kor-
da Ágnes énekessel. Az apróságo-
kat a Vojtina Bábszínház előadása 
varázsolta el, Bagosi Alexa bájos, 
jó hangulatú énekesnő fellépése 
előtt. A majális sztárvendégét, Ra-
dics Gigit óriási taps köszöntötte. 
A remek hangú előadó pillanatok 
alatt lenyűgözte a nagyérdeműt. 
Volt, aki együtt énekelt Gigivel és 
volt, aki táncra is perdült a remek 
dallamok hallatán. Ezt követően az 
Ebey Néptánccsoport produkciója 
következett. Soltész Rezső retrót 
idéző partija előtt a szintén „Föl-
szállott a páva” műsorból megis-
mert Harmadik zenekar koncertje 
és a Forgó Rózsa táncegyüttes 
szórakoztatta a közönséget. Sol-
tész Rezső remek hangulatú tánc-
dalai után az Ebesi Sportbarátok 
Közhasznú Egyesület Fehér Ököl 
karate szakosztályának dinamikus, 
látványos bemutatója következett. 
A báli jó hangulatról és a talpaláva-
ló zenéről a Bon’Zsúr zenekar gon-
doskodott. A rendezvény ideje alatt 
a Magyar Sajt Kft. olasz borait és 
parmezán sajtjait és a Dobogó Pin-
cészet borkülönlegességeit kóstol-
hatták meg az ínyencek. Mindezek 
mellett kézműves kirakodó vásár, 
kreatív kézműves foglalkozások, 
arcfestés, vidámpark, lufibohóc, 

kötéltechnikai játékok várták a ki-
csiket és a nagyokat. 

A sport-délelőtt versenyered-
ményei:

Erős ember verseny
1. helyezett: Németi Róbert
2. helyezett: Mohácsi Pál
3. helyezett: Lada Attila
4. helyezett: Lázár Tamás
5. helyezett: Polyák József

Ünnepi futóverseny:
1. helyezettek: Egri Kincső, 

Enyedi Sára, Sós Anna, Fodor Le-
vente, Sós Barnabás, Gali Petra, 
Magyar Zoltán, Egri Csenge, Laj-
tai Tímea, Makai Botond, Makai 
Csanád, Lugosi Imre, Egri Ferenc, 
Nagy Anita

2. helyezettek: Mudra Tímea, 
Leiter Bálint, Kovács Dávid, Ko-
vács Viktória, Karsai Erika, Sipos 
Katica, Kassai Zsófia, Csorvási Ke-
vin, Magyar Dávid, Polgári Ákos, 
Kassai Kristóf, Fecskán Janka

3. helyezettek: Piskó Péter, Abai 
Evelin, Görög Gábor, Morvai Mi-
lán, Magyar János, Magyar Krisz-
tián

4. helyezettek: Ceglédi Péter, Si-
pos Péter, Karsai Bence

5. helyezett: Lajtai Levente
Kerékpáros ügyességi verseny:
1. helyezettek: Kovács Márton, 

Magyar Dávid, Kassai Kristóf, 
Varga Tímea, Bernáth Gergely

2. helyezettek: Bana Norbert, 
Nagy Kristóf, Magyar Bence, Sós 
Anna

3. helyezettek: Csorvási Kevin, 
Polgári Ákos, Sipos Katica, Ma-
gyar Zoltán

4. helyezettek: Magyar Kriszti-
án, Dézsi Ádám, Ignácz Máté, Abai 
Evelin 

5. helyezett: Fábián Boglárka, 
Morvai Milán

Gördeszka ügyességi verseny:
1. helyezettek: Kása Levente, Si-

pos Katica
2. helyezett: Görög Gábor

Görkorcsolya ügyességi ver-
seny:

1. helyezettek: Lajtai Tímea, 
Sándor Szilvia, Karsai Bence

2. helyezettek: Csorvási Kevin, 
Vincze Vanda, Fábián Boglárka

3. helyezett: Kovács Márton

Darts verseny:
1. helyezettek: Németh Ferenc, 

Ignácz Máté
2. helyezettek: Magyar Kriszti-

án, Vakarcs Dávid, Szekeres László
3. helyezett: Elek Béla
4. helyezett: Bernáth Gergely
A rendezvényről készült ösz-

szefoglaló megtekinthető a www.
ebestv.hu oldalon.

A szervező Ebes Kulturális Köz-
hasznú Nonprofit Kft. köszönetet 
szeretne mondani a rendezvény 
főtámogatójának, a Magyar Sajt 
Kft.-nek, valamint minden segí-
tőnknek és közreműködőnek, akik 
hozzájárultak a rendezvény sikeres 
megvalósításához.

dr. Borku Csilla

Jó hangulatban majálisoztunk

Fotó: Kozma Benedek és a szerző
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Egy arany és egy ezüst 
minősítést zsebeltek be az 
Arany János Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény dráma tanszakának 
két csoportja: a Manócska és 
Aranyoskák az április 27-én 
megrendezett XXII. Weöres 
Sándor Országos Gyermekszín-
játszó Fesztivál Hajdú-Bihar 
megyei találkozóján, Hajdúná-
náson. A Magyar Drámapeda-
gógiai Társaság által szervezett 
rendezvényen a megye legjobb 
diákszínjátszói mutatkoztak be. 
A kis színészpalánták próbáján 
jártunk.

Vajon mi lehet a siker titka? 
Mivel vették le az ebesi kis szín-
játszók a zsűri tagjait? Megérke-
zésem után két perccel már tud-
tam a választ: nagyon élvezik, 
amit csinálnak. Csillogó szem-
párok kíséretében szinte minden 
gyerek ugyanazt mondja: „na-
gyon szeretem a drámát, mert jó 
kis közösség vagyunk, itt otthon 
érzem magam és amióta ide já-
rok magabiztosabb lettem.” Kell 
ennél több motiváció egy pedagó-
gusnak? –teszem fel a kérdést Bá-
lintné Bagdi Ibolyának, a tanszak 
dráma pedagógusának.

Bálintné Bagdi Ibolya: Min-
denképp nagyon fontos egy pe-
dagógusnak, hogy a gyerekek 

motiváltak legyenek. A siker 
mégis abban keresendő szerin-
tem, hogy a mostani két cso-
portban lévő gyerekek nagyon 
szeretik egymást és a színpadon 
való létet. Amikor belépnek az 
első évfolyamosok az ajtón, még 
nem látom, kit hogyan lehet majd 
a színpadra állítani. Az idő mú-
lásával azonban egyre jobban 

megismerik önmagukat, a képes-
ségeiket és mindinkább kinyílnak 
a színpadon, ami a hétköznapok-
ban is magabiztosabbá teszi őket. 
Szerintem ezzel varázsolták el 
a zsűrit a mostani fesztiválon is. 
Annyira büszke vagyok rájuk, 
hiszen nagyon sokat dolgoztunk, 
és azt gondolom mostanra beérett 
a munkák gyümölcse. Ami külön 
örömmel tölt el, hogy olyan neves 
debreceni gyermekszínpadokat 
utasítottunk magunk mögé, akik 
komoly szakember gárdával, ren-
dezővel, díszlettervezővel, fény-
technikával dolgoznak.

Mennyi munka van egy-egy 
színpadra állított darab mögött?

Bálintné Bagdi Ibolya: Mint 
mondtam, nagyon sokat dolgo-
zunk, már ami a heti kétszeri 90 
perces órákba belefér. Nagyon 
sok helyzetgyakorlatot, impro-
vizációt végzünk ezeken az al-

letet Börcsök Attilának, valamint 
a hangosítást Kovács Dávidnak, 
aki évek óta segíti a munkánkat.

dr. Borku Csilla

kalmakon. Sokan azt gondolják, 
hogy csak felmegyek a színpadra, 
eljátszok valamit és kész. Pedig 
ez nem így van. Nagyon fontos-
nak tartom, hogy a gyerekek meg-
tanulják, a színpadon játszunk, és 
nem színészkedünk. Csak akkor 
lehetünk sikeresek, ha ez ben-
nünk van mindannyiszor, amikor 
a színpadra lépünk. Ezt a játékot 
láthatták ezen a találkozón a zsűri 
tagok és a közönség. Köszönöm a 
gyerekeknek, a szülőknek és kü-
lön köszönöm a csodálatos dísz-

címmel nyílt időszaki kiállítás a Széchényi Ferenc 
Tájmúzeumban 2013. május 24-én. 

A tárlaton több alkotás mutatja be a  megyénkben 
működő nemezelő, csipkeverő, hímző, fazekas, mé-
zeskalácsos, fafaragó alkotók míves tárgyait, melyek 
mindegyikén a madárka motívum jelenik meg.

A kiállítást Hubert Erzsébet, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Népművészeti Egyesület vezetője nyitotta meg, 
közreműködött Bárdosi Ildikó népdalénekes és az 
ebesi Művelődési ház citera zenekara. A citera szak-
kör tagjai: Veres Júlia, Fazekas Bence Tamás, Nagy 
Anita felkészítő tanár.

A kiállítás 2013 augusztus 5-ig látogatható. 

„Éneklő madárka motívum 
a népművészetben”

Május 27-e a gyerekek-
ről szólt az általános isko-
lában. A madarak és fák 
napja rendezvény keretében 
vetélkedővel, illetve sport-
versenyekkel és ügyessé-
gi játékokkal egybekötött 
gyermeknapot szerveztek 
a diákoknak. A hangulatos 
délelőttért köszönet illeti 
meg: Dobos Juditot, Fodor 
Barbarát, Kása Sándort és 
Szabó Zsoltot.

Madarak és fák napja  
az iskolában

A színpadon játszunk, és nem színészkedünk

Fotó: Kozma Benedek
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A Pető László sportlövő által 
tartott foglalkozás a kis polgár-
őrökön kívül nagyon sok gye-
reknek jelentett vonzó délutáni 
elfoglaltságot április 30-án a nagy 
parkban. A sportember megismer-
tette a gyerekeket a sportágban 
használatos fegyverekkel, majd 
ismertette a lövészetre vonatkozó 
szigorú szabályokat. A gyerekek 
izgatottan vették ezután a fegy-
vereket a kezükbe, amelyekkel 
lőlapokra és mozgó célokra is 
lőhettek. A kezdeti izgalom után 
annyira belejöttek a gyerekek 
a lövészetbe, hogy voltak, akik 

többször is beálltak a sorba. A 
helyszínt az Ebesi Polgárőr Egye-
sület tagjai biztosították. 

Ebesi Polgárőr Egyesület

Ebesen 2013. április 20. és 2013. május 24. közötti időszakban 5 bűn-
cselekmény, 1 ittas vezetés, 1 zaklatás, 1 garázdaság és 2 betöréses 
lopás történt. 
1.  2013. 04. 20-án 01 óra 03 perckor egy debreceni férfi az általa 

vezetett személygépkocsival úgy vett részt a Kossuth utcán a köz-
úti forgalomban, hogy a vezetés megkezdése előtt szeszesitalt fo-
gyasztott. Az elkövetővel szemben ittas vezetés miatt büntetőeljárás 
indult.

2.  2013. 04. 30-án, illetve azt megelőzően több alkalommal egy ebesi 
lakos, amikor a szomszédját meglátta vele személyesen kapcsolatba 
lépett, őt sértegette, szidta, s ezzel szomszédja mindennapi életvi-
telébe beleavatkozott. Az ügyben zaklatás elkövetése miatt bünte-
tőeljárás indult.

3.  2013. 04. 30-án 16:30 és 2013. 05. 01-én 17:30 perc közötti idő-
ben ismeretlen személy ebes külterületén a Tanya 92. szám alatt 
lévő egyik telephelyre a kerítést kivágva bement, majd három raktár 
ajtajáról a lakatot lefeszítve onnan egy narancssárga színű kb. 4 
éves benzinmotoros Stihl fűkaszát tulajdonított el. Az ügyben be-
töréses lopás elkövetése miatt büntetőeljárás indult.

4.  2013. 05. 19-én 16:00 óra körüli időben egy nő az Alkotmány 
utcán előzetes szóváltást követően bántalmazott egy másik nőt, akit 
egy térkővel is megpróbált fejbe vágni, melyben megakadályozták. 
Az ügyben garázdaság elkövetése miatt büntetőeljárás indult.

5.  2013. 05. 19-én 16:30 és 2013. 05. 20-án 06:30 óra közötti időben 
ismeretlen személy Ebes külterületén lévő Szepes 71/1. szám alat-
ti tanyába a lakatot levágva bement és onnan egy Stihl fűkaszát a 
tartozékaival, 50 liter pálinkát, egy 10 literes réz pálinkafőző be-
rendezést és egy 50 méter hosszú elektromos kábelt tulajdonított 
el. Az ügyben betöréses lopás elkövetése miatt büntetőeljárás indult.

Kérem a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját, s amennyi-
ben a fenti eseményekkel kapcsolatban bármilyen információval ren-
delkeznek, esetleg a bűncselekmény időpontjában a helyszínen, illetve 
annak közelében jártak, esetleg látták az elkövetőket vagy részükre 
megvételre kínálták az eltulajdonított tárgyakat, értesítsék a rendőrsé-
get vagy a település körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi 
telefonszámokon. A bejelentő adatait zártan kezeljük:

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 minden csütörtökön 16:00 és 
18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, 
Széche nyi tér 1. szám alatt tartanak.

Dr. Gali Sándor r. alezredes, kapitányságvezető

A jó idő beköszöntével sokan veszik elő kerékpárjukat és hasz-
nálják munkába járásra, sportolásra. A balesetmentes közlekedés 
érdekében a KRESZ szabályainak betartásán túl fontos a kerék-
pár megfelelő felszerelése is. Számos tévhit kering ezzel kapcso-
latban, melyeket az alábbi rövid összeállítás tisztázhat.

Mivel kötelező felszerelni egy kerékpárt?
1. Két, egymástól függetlenül működtethető fékszerkezet, me-

lyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat
2. Könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés
3. Fehér színű első lámpa (színe lehet kadmiumsárga is)
4. Piros színű hátsó lámpa (sötétben, tiszta időben legalább 

150 méter távolságról látható)
5. Egy vagy két, hátul szimmetrikusan elhelyezett, nem há-

romszög alakú, piros színű fényvisszaverő (prizma) 
6. Csengő 
7. Borostyánsárga színű küllőprizma legalább az első keréken 
8. Fényvisszaverő ruházat (csak lakott területen kívül, éjszaka 

vagy rossz látási viszonyok esetén) 
9. Ha a kerékpáros sisakot visel és utast nem szállít, lakott te-

rületen kívül max. 50 km/h sebességgel haladhat (ugyanitt 
sisak nélkül csak 40 km/h-val) A kerékpárúton közlekedve 
30 km/h, a gyalog- és kerékpárúton közlekedve 20 km/h a 
megengedett maximális sebesség.

Ezen kívül ajánlott még borostyánsárga pedálprizmák, vala-
mint a hátsó kerékre is küllőprizma elhelyezése. Fel szabad sze-
relni a kerékpárt bal oldalon elhelyezett szélességjelzővel, amely 
előre fehér, hátra piros színű fényvisszaverőt tartalmaz. Érdemes 
odafigyelni a gumiabroncsok állapotára, a kopott felület sokkal 
kisebb tapadást biztosít. Mindenki számára hasznos lehet egy fej-
védő, illetve sárvédők használata.

Fontos még tudni, hogy kétkerekű kerékpáron 16. életévét be-
töltött személy szállíthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem 
hajtó utast a kerékpár pótülésén.

HBM Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség

Kék hírek Mitől szabályos egy kerékpár

Lövészet a nagy parkban

1. Szombat Dr. Socol Ilona 

2. Vasárnap Dr. Csontos Gyula 

3. Hétfő Dr. Socol Ilona 

4. Kedd Dr. Csontos Gyula 

5. Szerda Dr. Csontos Gyula 

6. Csütörtök Dr. Socol Ilona 

7. Péntek Dr. Socol Ilona 

8. Szombat Dr. Socol Ilona 

9. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

10. Hétfő Dr. Békési Zoltán

11. Kedd Dr. Békési Zoltán

12. Szerda Dr. Békési Zoltán 

13. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

14. Péntek Dr. Békési Zoltán 

15. Szombat Dr. Békési Zoltán 

16. Vasárnap Dr. Békési Zoltán

17. Hétfő Dr. Socol Ilona 

18. Kedd Dr. Csontos Gyula

19. Szerda Dr. Csontos Gyula 

20. Csütörtök Dr. Socol Ilona 

21. Péntek Dr. Szerze Péter

22. Szombat Dr. Szerze Róbert 

23. Vasárnap Dr. Szerze Péter

24. Hétfő Dr. Szerze Róbert

25. Kedd Dr. Szerze Péter

26. Szerda Dr. Szerze Péter

27. Csütörtök Dr. Szerze Róbert

28. Péntek Dr. Szerze Péter

29. Szombat Dr. Szerze Róbert

30. Vasárnap Dr. Szerze Péter 

Elérhetőségi mobiltelefon: 
06 30 698 0043

Dr. Varga Tamás igazgató főorvos

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2013. június hónap
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V. SZENT IVÁN ÉJI VIGADALOM  
Családi nap a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban 

2013. június 22.-én, szombaton, 16 órától 23 óráig 
 

PROGRAMOK 
 

     16.00 Bütykölde- Kézműveskedjünk együtt! 
       
                     

17.45 Mentsük meg a királylányt!- Családi 
mesevetélkedő 

 
     19.00 Táncház 
 
  

 
 

        
20.00 Csillagászati előadás a debreceni Magnitúdó  

 Csillagászati Egyesület vezetőjével, Zajácz Györggyel 
  
 20.45 Tűzugrás 
  
 21.30 CsillagTúra- Távcsöves szemlélődés a  
 rendezvény végéig 

 
 

A rendezvény ideje alatt hortobágyi slambuccal, zenével várunk minden kedves 
látogatót! 

 
A BELÉPÉS DÍJTALAN! 

 
Eső esetén a rendezvény a Művelődési házban lesz megtartva!   

 
 
 

 

„Múzeumok Mindenkinek” Program- A Széchényi Ferenc Tájmúzeum oktatási- képzési szerepének erősítése 

TÁMOP 3.2.8.B-12/1 
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2013. április 24-én harma-
dik alkalommal rendezte meg 
a Széchényi Ferenc Tájmúze-
um a Széchenyi-napot az álta-
lános iskola felső tagozatosai 
számára. 

A rendezvény a Széchenyi 
téren vette kezdetét, ahol Dr. 
Velkey Ferenc, a Debreceni 
Egyetem oktatója, Széchenyi- 
kutató emlékezett meg gróf 
Széchenyi Istvánról, a XIX. 
század egyik legjelentősebb 
személyéről.

Széchenyi István szobrá-
nak megkoszorúzása után 
a rendezvény a művelődési 
házban folytatódott, ahol a 
7-8. évfolyamos csapatokat 
művelődéstörténeti vetélke-
dő várta. Az óriás társasjáték 
mezőin haladva kellett fel-
adatokat teljesíteni: volt vil-
lámkérdés, képfelismerő, az 
Activity szabályainak meg-
felelően mutogatás, rajzolás, 
körülírás, palotás tanulás. A jó 
megoldásért jutalmául kulcs-
kártya járt, s az a csapat, aki 
a leghamarabb összegyűjtött 4 
kulcsot, kinyithatta Széchenyi 
utazó bőröndjét, melyben a 
fődíj, Börcsök Attila tanár úr 
által készített Széchenyi Pla-
kett rejtőzött.

A vetélkedő nyertese és 
a plakett tulajdonosa a 8. b 
osztály Reform HardKor csa-
pata lett ( Eszenyi Enikő, Fo-
dor Dominika, Kiss Orsolya, 
Kozma Benedek, Vigh Nóra). 
II. helyezést a 8. a Nemzet 
Galuskái csapata ( Harangi 
Beáta, Horváth Réka, Ka-

nyó Kata, Kovács Boglárka, 
Szőke Dávid), III. helyezést 
a 7.a osztály Arisztokraták 
csapata (Árva Dávid, Bernát 
Gergő, Kiss Bence, Lakatos-
Tálas Péter, Nagy József), IV. 
helyezést a 7. b Csontdaráló 
csapata (Egri Csaba, Kovács 

Krisztián, Marsai Enikő, Var-
ga Máté, Villás Levente) ért 
el. 

Az első három helyezett 
csapat egy budapesti jutalom-
kirándulásban részesül júni-
usban. 

Gratulálunk nekik!

A vetélkedővel párhuzamo-
san az „Ebesi Casino” sakk-
játszmákkal és kártyajáté-
kokkal várta a gyerekeket; az 
Irodalmi kávéházban irodalmi 
és nyelvészeti fejtörőket játsz-

hattak, a Művészpalánta kép-
zőben reformkori dobozvilág 
kelt életre. 

Köszönjük a zsűrinek: Dr. 
Velkey Ferenc zsűri elnöknek, 
Fézerné Kaszás Mária, Tálas 
Enikő zsűri tagoknak; a segí-
tő pedagógusoknak: Bálintné 

Bagdi Ibolyának, Kiss József-
nek, Kása Sándornak és Bör-
csök Attilának, valamint Ko-
vács Józsefnek munkájukat. 

Reméljük, mindenki jól 
érezte magát, és új ismeretek-
kel, élményekkel lett gazda-
gabb!

Eignerné Bartusz Andrea 
múzeumvezető

Május 17-én, pénteken 14 
órától gyermek író-olvasó talál-
kozót tartottunk az ebesi Köz-
ségi Könyvtárban. Vendégünk 
a 2011. Év Gyermekkönyve – 
Díjjal kitüntetett írója, Nyulász 
Péter volt.

A Budakesziről érkező író 
számos könyvből hozott ízelí-
tőt az érdeklődő gyerekeknek, 
de köztük is kiemelkedő helyen 
a Helka: A Burok-völgy árnyai 
című fantasy-meseregényét 
mutatta be, amely mű erős 

hazai vonatkozása miatt is ki-
emelkedőnek számít a gyer-
mekirodalomban. Hiszen az 

egész történet a „magyar ten-
ger”, azaz a Balaton vidékén 
kalauzolja végig az olvasóit, 

ahol megismerkedhetünk a Ba-
kony varázslójával, a Balaton 
tündérével, Tihany hercegnő-
jével és még sok más rejtélyes, 
kedves és természetesen go-
nosz lénnyel is.

A mű szerzője olyan ízelí-
tőt hozott el nekünk, ami után 
úgy gondolom, számos gyerek 
veszi majd kezébe a kalandos, 
magyar legendát felölelő és 
magyar vidékeken játszódó tör-
ténetet.

Varga Erika könyvtáros

Nyulász Péter volt a vendégünk

III. Széchenyi-nap

A Széchényi Ferenc Tájmúzeum 2013. augusztusában nyitja 
meg új időszaki kiállítását, melynek témája: Ebes sporttörténe-
te. Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben Ebes sportéletével 
kapcsolatos fotókkal, újságcikkekkel, oklevelekkel, érmekkel, 
kupákkal, dokumentumokkal rendelkeznek, és szívesen köl-
csönadják azt a kiállítás erejéig, jelentkezzenek személyesen 
vagy a 366-136-os telefonszámon a múzeumban.

Segítségüket megköszönve,
Eignerné Bartusz Andrea 
múzeumvezető

A kiállításra szánt anyagokat június 30-ig várjuk.

Felhívás
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Az eső és a hűvös időjárás sem 

vette el a kedvét a mozgástól an-
nak a majdnem háromszáz sportot 
kedvelőnek, akik kilátogattak az 
Ebesi Sportbarátok Közhasznú 
Egyesület Sportmaraton rendez-
vényére május 25-én. A rendez-
vény nem titkolt célja, hogy ked-
vet teremtsen a mozgáshoz, az 
egészséges életmódhoz, hiszen 
közösen mozogni mindig jó. A 
nap folyamán mindenki megta-
lálhatta a számára legvonzóbb 
mozgásformát. Volt, aki asztalite-
niszezett, tollaslabdázott, kosár-
labdázott, illetve floorballozott. 
Voltak akik iron boksz edzéssel 

mozgatták át az izmaikat vagy 
éppen a latin zene ritmusára egy 
fergeteges zumba edzésbe kap-
csolódtak be. Az agytekervények 
sem rozsdásodtak be, hiszen FM 
Gál József sakkmester segítsé-
gével izgalmas partik zajlottak 
a sakktáblák mögött. A rendez-
vényt „street workaut”akrobatika, 
a Zsongvölgyi Haditorna Egylet 
bemutatója, a Fehér Ököl Harc-
művészeti szakosztály karate és 
önvédelmi technikák bemutatója, 
a Hajdú Rendészeti Sport Egye-
sület kettlebell bemutatója, illetve 

lovas bemutató színesítette. A leg-
merészebbek futóversenyen, mo-
biltelefon dobó versenyen, kami-
onhúzáson, illetve ügyességi- és 
sorversenyeken tehették próbára 
magukat. A nap a BL döntő kivetí-
tésével, közös szurkolással zárult. 
Mindezek mellett az egyesület egy 
futási rekordkísérletet is megva-
lósított. A rendezvény kezdetétől, 
reggel 9 órától este 9 óráig valaki 
mindig futott a futókörön staféta-
bottal a kezében. A nap végére ösz-
szesen 130 kilométert gyűjtöttek 
össze a lelkes önkéntesek, akiknek 

még a zuhogó eső sem tudta ked-
vét szegni.

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani azoknak, akik kilátogattak 
rendezvényünkre, valamint támo-
gatóinknak és együttműködő part-
nereinknek: Ebes Község Önkor-
mányzatának, Ebes Kulturális Köz-
hasznú Nonprofit Kft-nek, a Csa-
ládi Kajatanyának, a Zsongvölgyi 
Hagyományőrző Haditorna Egylet-
nek, az Arany János Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskolának 
és AMI-nak, az Ebesi Polgárőr 
Egyesületnek és a Hajdú Rendésze-
ti Sport Egyesületnek.

Ebesi Sportbarátok

Sós Barnabás 5. a osztályos 
tanuló Hajdú-Bihar megye leg-
jobb rapid sakkozója 2013-ban 
is korcsoportjában. A május 11-
én rendezett Hajdú Kupa ver-
senyen nagy fölénnyel győzött, 
7 partijából 6-ot megnyert, egy 
partiban pedig remizett. Az évek 
óta tartó sikersorozat követke-
ző állomása június elsején lesz, 
az országos diákolimpia, ahol 
négyszeres diákolimpiai bajnok-

ként megyénket képviselve küzd 
a minél előkelőbb helyezésekért 
az ország 30 legjobb sakkozó-
jával szemben. A Hajdú Kupán 
még három ebesi sakkozónk 
versengett. A felnőtt B csoport-
ban Kovács József az előkelő 
középmezőnyben, Herman Ba-
lázs a 14., és Magyar Krisztián a 
17. helyen végeztek a 12 évesek 
között. Gratulálunk!

Ebesi Sportbarátok

Újabb sakk siker

Sportra fel!

Az Ebesi KKSE csapata törté-
netének első megyei I. osztályú 
labdarúgó bajnoki címét ünnepel-
te, mivel hat fordulóval a vége 
előtt behozhatatlan előnyre tett 
szert üldözőivel szemben. A másik 
fronton is az elvárásoknak megfe-
lelően teljesít együttesünk, hiszen 
a Magyar Kupa megyei selejte-
zői során már csak egy győzelem 
választ el minket az országos fő-
táblára jutástól. A június hónap 
mozgalmasan fog telni, hiszen 
a hónap első hétvégéjén sorra 
kerülő, utolsó fordulóban kapja 
meg csapatunk az érmeket és a jól 
megérdemelt, bajnoknak járó ser-
leget, illusztris meghívott vendé-
gek jelenlétében. Sok idő nincs az 
ünneplésre, hiszen 06. 05.-én szer-
dán a kupában kell bizonyítani, 

négy nappal később, június 09-én 
vasárnap, 17 órai kezdettel egye-
sületünk történetének legfonto-
sabb mérkőzését fogja lejátszani, 
hiszen először hazai környezetben 
mérkőzik meg ellenfelével – ami 
később derül ki, hogy ki lesz – az 
NB III-ba jutásról döntő osztá-
lyozón. Mindkét hazai eseményre 
nagy szeretettel várunk minden 
kedves szurkolót, hozzátartozót, 
támogatót és érdeklődőt. A rákö-
vetkező hétvégén június 15-én, 
szombaton szintén 17 órai kezdet-
tel pedig a visszavágón idegenben 
fogjuk kiharcolni a magasabb osz-
tályba lépést!

Várjuk az értünk szorítókat, haj-
rá Ebes!

Sportbaráti üdvözlettel:  
Kis Sándor, elnök Ebesi KKSE

Június 14. Péntek (este 7 óra)

Tanévzáró éjszakai gyalogtúra
tábortüzes esttel

Indulás:  Június 14. Péntek: Arany J. Ált. Isk. előtt: este 
7 órakor.

Hazaérkezés: 23 óra körül, utána tábortűz éjfélig
A túra távja: 9 km (földúton és aszfalton)
Útvonal: Ebes– Ebes külterülete – Ebes
Felszerelés:  Időjárásnak megfelelő öltözet, szúnyogriasztó, 

zseblámpa
Szervező:  Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület

Az Ebes KKSE májusi hírei

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
Felelős kiadó: Kissné Vass Rozália Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

 Felelős szerkesztő: Kanyóné dr. Borku Csilla E-mail: borkucsilla@gmail.com 
Szerkesztőség: Ebesi Művelődési Ház  

4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 52/366-136. Mobil: 06-20/251-69-87.  
E-mail: ebesmuvhaz@gmail.com  

Tipográfia: Abari Gusztáv. www.typostudio.hu  
Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen. E-mail: fabiandigit@t-online.hu
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A rádióból és a Tv‐ből  jól  ismert professzionális mozgásterápiás alakformáló 
fitnesz készülék. 

A jövő leghatékonyabb és legkíméletesebb edzési módszere! 
Mozgassa át az egész testét, erőlködés nélkül  
10 percnyi edzéssel. 
 
Amiért ajánljuk:   

- átmozgat 
- fogyaszt 
- felfrissít 
- ellazít 
- erősít 

 
Akiknek ajánljuk: 

- ülőmunkát végzőknek 
- idősebb korosztálynak 
- időhiánnyal küszködőknek 
- fogyni vágyóknak 
- sportolóknak 

 

RÁZD MAGAD FORMÁBA! 
Az első alkalom INGYENES 

 

Időpontfoglalás személyesen vagy telefonon: 
JAMA Szépségszalon 
4211 Ebes, Fő utca 8. 
Kurucz Renáta 

 tel: 0620/571‐9811 

FELHíVÁS  
MéHNyAKRÁK SzűRéSRE
2013. június 5-én (szerdán) 13 órától  

MÉHNYAKRÁK SZŰRÉS lesz az Egészségházban!
Várjuk azokat az asszonyokat, akik 1 éven túl,  

2012. júniusa előtt voltak utoljára a szűrővizsgálaton.
Előzetes bejelentkezés szükséges, melyet az Egészségház 
telefonszámán (52/366-821) tehetnek meg munkaidőben!

Kérjük, hozzák magukkal a Rákszűrési Kiskönyvüket!
Tisztelettel: a Védőnők

Eladná ingatlanát? Tavasz közeledtével megnő a költözési kedv. Kí-
nálunk eladó-kiadó lakásokat, családi házakat, építési telkeket, irodákat, 
nyaralókat stb. Devizahiteles lakáskínálat. Érdeklődjön sürgősen eladó 
ingatlanokról. Campus Ingatlan: Adorjánné Vali telefon: 70/334-5407

Lakossági hirdetés


