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Színes oldal CMYK

Idősek napja 
6. oldal

„De nekem olyan jó Isten 
közelsége!” – 5. oldal

Sárospataki kirándulás 
9. oldal

...amit minden falusi gyereknek 
tudnia kell – 10. oldal

Fórumfutás
11. oldal

2013. október 16-án tartot-
ta soron következő ülését Ebes 
Község Önkormányzatának 
kép vi selő-testülete, melyen be-
számoló hangzott el az Ebesi 
Szennyvízcsatorna Beruházó 
Vízgazdálkodási Társulat mun-
kájáról, valamint a közfoglal-
koztatás helyzetéről a települé-
sen. Döntöttek egyebek mellett 
a zsong-völgyi belvízelvezető 
csatorna belterületi szakaszán 
megvalósítandó bukóakna tár-
gyában, illetve az ISPA prog-
ram keretében megvalósult 
távvezeték Debrecen város köz-
igazgatási területén lévő szaka-
szának térítésmentes használat-
ba vételéről.

Megtárgyalta a testület az 
iskola kérelmeit

Szűcs Norbert intézményve-
zető arról tájékoztatta a képvise-
lő-testületet, hogy a TV2 „Nagy 
Vagy” című játékos, ügyességi 
vetélkedőjére sikerrel pályázott 
az intézmény. A verseny televí-
ziós felvételére 2013. november 
02-án, Érden kerül sor, melyre 
busszal utaznak a versenyzők és 
a szurkolók. Az iskola azzal a 
kéréssel fordult a képviselő-testü-
lethez, hogy az utazási költséget 
tekintetében segítséget nyújtson. 
A Pénzügyi Bizottság támogató 
javaslatára elszámolás mellett, a 
testület 150.000 forint támogatást 
nyújt az iskolának. 

Ezt követően Szűcs Norbert 
beszámolt arról, hogy a hatályban 
lévő Köznevelési törvény értel-
mében Intézményi Tanácsot kell 
alakítani az iskolában, melynek 
tagjai a nevelőtestület, a diákok, 
a szülők, a fenntartó, a települé-
si önkormányzat és a történelmi 
egyházak delegált képviselői. 
Az intézményi tanács véleményt 
nyilváníthat a nevelési-oktatási 
intézmény működésével kap-
csolatos valamennyi kérdésben. 
Mindezeken túl ki kell kérni az 
intézményi tanács véleményét a 
pedagógiai program, az SZMSZ, 
a házirend, a munkaterv elfoga-
dásakor, továbbá a köznevelési 
szerződés megkötése előtt. A kép-
viselő-testület egyhangú támo-
gatásával Szabóné Karsai Mária 
polgármestert és Mezei László 

bizottsági elnököt delegálta a ta-
nácsba. Az intézményi tanács ala-
kuló ülését október 16-án tartotta.

Tájékozató hangzott el a 
Víziközmű Társulat elmúlt 

években végzett munkájáról 
Dézsi Julianna az Ebesi 

Szennyvízcsatorna Beruházó 
Vízgazdálkodási Társulat elnöke 
összefoglalójában tájékoztatta a 
képviselő-testületet a szervezett 
elmúlt években végzett munká-
járól, a beruházás megvalósulá-
sáról. A Társulat által elvégzett 
munkáról szóló részletes tájékoz-
tatót következő lapszámunkban 
olvashatják. 

Rendeletet alkotott a testület a 
közterületek filmforgatási célú 

használatának feltételeiről
Dr. Hajdu Miklós jegyző arról 

adott tájékoztatást, hogy a törvé-
nyi kötelezettségből fakadóan az 
önkormányzat tulajdonában álló 
közterületek filmforgatási célú 
használatának feltételeiről rende-
letet kell alkotni. Ezzel kapcso-
latosan a képviselő-testületnek 
meg kell határoznia a közterület 
használat ilyen jellegű igénybevé-
teléért fizetendő díjat, valamint a 
használattal kapcsolatos feltétele-
ket. A közterület használatáért fi-
zetendő díj a tulajdonos települési 
önkormányzatot illeti. Elhangzott 
továbbá, hogy az engedélyezé-
si eljárás speciálisan alakul, arra 
tekintettel, hogy a közterület 
használatáról a megyei kormány-
hivatal hatósági szerződésben 

állapodik meg a kérelmezővel. 
Ezen szerződés pedig a települési 
képviselő-testület jóváhagyásával 
válik érvényessé. A képviselő-tes-
tület a Pénzügyi Bizottság javas-
latára a közterület filmforgatási 
célú igénybevételéért fizetendő 
díjat 200,- Ft/m2/nap összegben 
állapította meg, mely díjat 90%-
os mértékben kell csökkenteni, 
ha a film forgatásának célja Ebes 
település történelmének, kultu-
rális örökségének, egyházi éle-
tének, gazdasági, tudományos, 
művészeti értékeinek, sportjának, 
közművelődési kínálatának, kö-
zösségi színtereinek, civil szer-
vezeteinek és tevékenységüknek, 
a község épített és természeti 
környezetének, illetve turisztikai 
nevezetességeinek a bemutatásá-
ra szolgál.

Döntött a testület a 
szennyvízelvezető távvezeték 
Debrecen város közigazgatási 

területére eső részének 
térítésmentes használatba 

vételéről
Mint arról augusztusi lapszá-

munkban már beszámoltunk, 
az ISPA támogatással megvaló-
sult Debrecen város és térsége 
szennyvízelvezetése és tisztítá-
sa program keretében megépült 
közműépítmény (távvezeték) té-
rítésmentes használatba adásáról 
szóló szerződés tervezetről kellett 
volna döntenie a testületnek. Ak-
kor úgy határoztak, hogy mivel 
a szerződés megkötése több te-

Őrizzük meg értékeinket!
– települési értéktárat hozhat létre az önkormányzat – beszámoló a képviselő-testület októberi üléséről –

(Folytatás a 2. oldalon.)

 Ingyenes kiadvány
Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja
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lepülést érint, a végleges döntés 
meghozatala előtt egyeztetnek 
azok vezetőivel is. Polgármester 
asszony elmondta, a szerződő 
felek 2009. júliusában egyezte-
tő tárgyalásokat folytattak. Ak-
kor arról állapodtak meg, hogy 
az Ebesről Debrecenbe bemenő 
távvezeték az Ebes-Debrecen 
közigazgatási határtól a debrece-
ni önkormányzat tulajdonát fogja 
képezi. Megállapodtak továbbá 
abban is, hogy a Debrecen város 
tulajdonába kerülő vezetéksza-
kasz 15 éves időtartamra, a beru-
házás tényleges megvalósulását 
követően, ingyenes használatba 
kerül az ebesi önkormányzathoz. 
A képviselő-testület a napirend 
zárásaként elfogadta a megálla-
podás tervezetét. 

Tájékoztató hangzott el a 
település közfoglalkoztatási 

helyzetéről
Dr. Hajdu Mikós jegyző tájé-

koztatójában elmondta, az ön-
kormányzat a 2013-ban 28 fő 
közfoglalkoztatottat alkalmazott 
napi 8 órában, valamint 26 főt 6 
órában. A rövid távú közfoglal-
koztatás 2-3 hónap, míg a hosszú 
távú 6-11 hónap közfoglalkoz-
tatási munkaviszonyt jelentett. 
A közfoglalkoztatottak jelentős 
mértékben hozzájárultak ahhoz, 
hogy a településüzemeltetés gör-
dülékeny és zavartalan legyen. A 
Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási 
Társulat országos közfoglalkoz-
tatási program keretében Ebes 
község közigazgatási területén 10 
ebesi, aktív korú foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra jogosult 
személynek adott munkát 2013. 
március 19 – július 19-e között. 
Általánosan elmondható, hogy az 
emberek örültek a munkának, szí-
vesen vettek részt a programban. 
Néhány dolgozóval sikerült a 
közfoglalkoztatást követően hatá-
rozatlan idejű munkaszerződést is 
kötni. A közfoglalkoztatás kereté-
ben a közeljövőben lehetőség nyí-
lik arra, hogy további több mint 
100 álláskereső aktív korú ebesi 
lakos vegyen részt a közfoglal-
koztatásban, illetve különböző 
szakmai képzéseken. Települé-
sünkön öt féle képzésen vehet-
nek részt az érintettek: betanított 
parkgondozó, egészségőr, kony-
hai kisegítő, település karbantartó 
és alapkompetencia képzés indul, 
mely program november 01-jétől 
2014. április 30-ig tart majd.

Települési értéktárat hozhat 
létre a testület

A törvényi szabályozással össz-
hangban dönthet a testület a tele-
pülési értéktár létrehozásáról – 
kezdete előterjesztését Dr. Hajdu 

Miklós jegyző. A magyar nemzeti 
értékekről és a hungarikumokról 
szóló törvény lehetőséget bizto-
sít arra, hogy a települési önkor-
mányzat területén fellelhető nem-
zeti értékek adatait tartalmazó 
gyűjtemény a települési értéktár 
anyagát képezze. Fontos feltétel, 
hogy természetes személyek, jogi 
személyek és jogi személyiséggel 
nem rendelkező társaságok nem 
lehetnek sem nemzeti értékek, 
sem hungarikumok. Összegzésül 
jegyző úr elmondta, a képvise-
lő-testületnek döntenie kell ar-
ról, hogy létre kívánja-e hozni a 
települési értéktárat és az ehhez 
kapcsolódó Települési Értéktár 
Bizottságot vagy sem. A képvise-
lő-testület az előterjesztés tárgyá-
ban arról döntött, hogy a telepü-
lési értéktár tényleges létrehozása 
előtt az önkormányzat kérjen 
javaslatokat a lakosoktól arra vo-
natkozólag, hogy mi kerülhetne 
bele a települési értéktárba. A fel-
tételekről bővebben a 3. oldalon 
olvashatnak. 

Döntött a testület a zsong-
völgyi belvízelvezető árokkal 

kapcsolatos bukóakna 
kiépítésének tárgyában

Szabóné Karsai Mária pol-
gármester asszony arról adott 
tájékoztatást, hogy a meglévő 
zsong-völgyi belvízelvezető csa-
torna biztosítja az iparterületen 
lévő vállalkozások csapadékvíz 
elvezetését, amely heves esőzé-
sek idején nem funkcionál meg-
felelően. Idén felülvizsgálták az 
árokrendszer állapotát és elvé-
gezték a földmedrű árok kotrá-
sát, tisztítását az Ady E. utcai 
áteresztől a vasúti átereszig. Ezen 
munkák elvégzése során kiderült, 
hogy az Ady E. utcai áteresz a 
rossz kialakítása miatt nehezen 
képes átvezetni a csapadékvizet. 
A probléma műszaki megoldása 
egy bukóakna kiépítése lenne, 
amelynek kivitelezési költsége 
825.000 forintba kerül. A képvi-
selő-testület a Pénzügyi Bizott-
ság támogató javaslatára egy-
hangúlag támogatta a bukóakna 
kiépítéséhez szükséges pénzügyi 
fedezetet.

Egyéb testületi döntések
Szabóné Karsai Mária polgár-

mester asszony arról tájékoztatta 
a testületet, hogy az ez évi költ-
ségvetés készítésekor fejleszté-
si célként lett meghatározva a 
Szoboszlói utca, a Tavasz utca, 
a Bartók Utca út- és csapadékvíz 
elvezető kiépítése. Első lépésként 
azonban el kell készíttetni a szük-
séges műszaki terveket. A költ-
ségvetésbe e tervek elkészítésére 
eredetileg előirányzott összeg 
nem elegendő. Sós Barnabás al-

polgármester hozzáfűzte, nagyon 
fontos hogy meg legyenek a ki-
vitelezési tervek, és amikor lehe-
tőség adódik a munkák elvégzé-
sére, akkor már ne legyen ez az 
akadály. Fontosnak tartja továb-
bá, hogy a testület a ciklusokon 
átívelően gondolkodjon, hiszen 
csak így fejlődhet a település. A 
képviselő-testület az engedélye-
zési és kivitelezési tervek elkészí-
tésére egyhangúlag plusz 3 millió 
500 ezer forintot biztosított.

Polgármester asszony arról 
adott továbbá tájékoztatást, hogy 
a Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése a képvise-
lő-testület javaslatára kiemelke-
dő tevékenysége elismeréseként 
a Zsongvölgyi Hagyományőrző 
Haditorna Egyletnek az Év Civil 
Szervezete-díjat adományozza. A 
kitüntető díj átadására a Megye 
Napja alkalmából tartandó ünnepi 
ülésen kerül majd sor. 

Tájékoztatás hangzott el továb-
bá arról, hogy a térelemek beszer-

zése pályázati projekttel párhuza-
mosan célszerű lenne olyan táblák 
beszerzése, amely a településre 
érkezőket, illetve távozókat kö-
szönti. Ezen táblákat több helyen 
helyeznék el az Ebesre bevezető 
utakon. A táblák megrendelését és 
elhelyezését a képviselő-testület 
egyhangúlag támogatta.

A lejárt idejű határozatok is-
mertetése kapcsán polgármester 
asszony többek között elmondta, 
a Fecskeház felújítási munkálatai 
elkészültek. A köztéren elhelye-
zésre kerülő térelemeket megren-
delték, az érintett szakaszokon a 
járda felújítási munkálatok is ha-
marosan elkezdődnek. 

Zárt ülés
Zárt ülésen döntött a képvi-

selő-testület a Fecskeházi lakás 
bérbeadásáról, valamint döntött a 
községi piacon lévő üzlethelyiség 
bérbevételére irányuló kérelem-
ről.

dr. Borku Csilla

(Folytatás az 1. oldalról.)

Pályázati felhívás
az Ebesi Művelődési Ház vezetői állására

Az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet
az Ebesi Művelődési Ház vezetői munkakörének betöltésére

A jogviszony tartalma:
A jelenlegi művelődési ház vezetőjének távolléte idejére, de mini-
mum 1 (egy) évi határozott időtartamra létrejövő, helyettesítésre irá-
nyuló teljes munkaidejű munkajogviszony. 
A munkáltató korlátolt felelősségű társaságnak kizárólagos tulajdo-
nosa Ebes Községi Önkormányzat. A társaság tevékenységi körébe 
tartozik a települési közművelődési feladatok ellátása az önkormány-
zattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján.

A munkavégzés helye:  Ebesi Művelődési Ház, 4211-Ebes, Kossuth 
u. 32-34.

A munkakörhöz tartozó feladatok: Közreműködés települési kul-
turális rendezvények, ünnepek szervezésében, a művelődési ház 
programjának szervezése, kapcsolattartás az önkormányzattal.
Bérezés: megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:

• középfokú szakirányú végzettség,
• jó szervezőkészség,
• rugalmasság,
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
• büntetlen előélet,
• három hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• felsőfokú szakirányú végzettség,
• 3 év hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz; 
- iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; 

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 06.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton: a pályázat-
nak a Ebes Községi Önkormányzat címére történő megküldésével  
(4211 Ebes, Széchenyi tér 1. szám). Kérjük a borítékon feltüntetni 
beosztás megnevezését: Művelődési Ház Vezető. Személyesen: Ebes 
Polgármesteri Hivatal Titkárság (4211 Ebes, Széchenyi tér 1. szám) 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 08.
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Tájékoztatás segély- és 
szociális tűzifa támogatásról, 

és igénybevételének 
feltételeiről 

Önkormányzatunk pályázatot 
nyújtott be szociális tűzifa beszer-
zéséhez támogatás elnyerésére. A 
pályázatot a Belügyminisztérium 
bírálja el, és pozitív döntés ese-
tén lehetőség lesz szociális tűzifa 
igénylésére az önkormányzatnál. 

Tájékoztatjuk az érdekelte-
ket, hogy mind a szociális tűzifa 
igénylésének, mind az átmeneti/
rendkívüli segélyként természet-
ben biztosítható tűzifa segélynek 
az igénylési feltételeit a képvise-
lő-testület 11/2013. (VI. 03.) Ör. 
számú rendelete szabályozza. 

Átmeneti segélyként (egyszeri 
vagy gyors segélyként) 

igényelhető tűzifa 
Ezt a támogatást fő szabályként 

pénzben adja az önkormányzat, 
azonban lehetőség van a segély 
természetben történő biztosításá-
ra, amely településünkön döntően 
5 mázsa tűzifa/alkalom támogatá-
si formában realizálódik.

A hivatkozott rendelet alap-
ján átmeneti segély adható azon 
személynek, aki a létfenntartását 
veszélyeztető rendkívüli élethely-
zetbe került, valamint időszako-
san vagy tartósan létfenntartási 
gondokkal küzd.

További feltétele az átmeneti 
segélynek, hogy a kérelmező-
nek, illetve a vele egy családban 
élőknek az egy főre eső jövedel-
me nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének (jelenleg 28.500 Ft) 
130%-át, illetve egyedül élő, 
vagy gyermekét egyedül nevelő 
kérelmező esetén az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 160%-át. 

A fentieken túlmenően továb-
bá azoknak a személyeknek is 
adható átmeneti segély, akik ön-
maguk, illetve családjuk létfenn-
tartásáról más módon nem tudnak 
gondoskodni, vagy alkalmanként 
jelentkező többletkiadások, külö-
nösen betegség, elemi kár miatt 
anyagi segítségre szorulnak. 

Szociális célú  
tűzifa támogatás

Ez egy külön szociális ellátási 
forma, amelynek biztosítása érde-
kében nyújtott be pályázatot idén 
is az önkormányzat a Belügymi-
nisztériumhoz

Ezt a támogatási formát szin-
tén a létfenntartását veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint időszakosan vagy tar-
tósan létfenntartási gondokkal 
küzdő személyek részére lehet 
biztosítani az előző pontban meg-
határozott jövedelmi feltételeket 
is figyelembe véve. A szociális 
tűzifa támogatás megállapításnál 
előnyben kell részesíteni azokat 
a kérelmezőket, akik aktív korúak 
ellátására, időskorúak járadékára, 
adósságkezelési támogatáshoz 
kapcsolódó adósságcsökkentési 
támogatásra, vagy lakásfenntartá-
si támogatásra jogosultak.

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy az önkormányzat által be-
nyújtott pályázat elbírálására vár-
hatóan jövő év legelején kerül sor.

Addig is átmeneti segély igé-
nyelhető a fenti feltételek figye-
lembe vételével, amely irányulhat 
természetbeni támogatás (tűzifa) 
biztosítására.

Tüdőszűrés
Tájékoztatjuk a lakosságot, 

hogy önkormányzatunk több mint 
másfél éve egyeztetéseket folytat 
a tüdőszűrés lebonyolítása érde-
kében. E körben a problémát az 
okozza, hogy Ebes nem tartozik a 
Kenézy Kórház ellátási területé-
hez. További nehézséget okozott, 
hogy azt a telepíthető berende-
zést, amellyel a Kenézy Kórház 
végezte a vizsgálatokat, 2011. 
évben leselejtezték és új ilyen 
eszköz beszerzésre nem került. 
A kötelező tüdőszűrés ellátásával 
kapcsolatban sem volt egyértel-
mű, hogy mely intézet ellátási 
területéhez tartozik a település. A 
helyzet tisztázása érdekében több 
alkalommal megkerestük a Haj-
dú-Bihar Megyei Kormányhiva-
tal Népegészségügyi Szakigazga-
tási Szervét is, figyelemmel arra, 
hogy a hatályos jogszabályok 
alapján Ebes a Hajdúszoboszlói 
Tüdőgondozó ellátási körzetébe 
esik, ahol viszont azt a tájékozta-
tást adták, hogy még a kötelezően 
elrendelt szűrést is a Kenézy Kór-
ház fogja elvégezni.

A napokban megkapott újabb 
hivatalos tájékoztatás alapján a 
tüdőszűrési feladat ellátási köte-
lezettsége a Hajdúszoboszlói In-
tézetet terheli.

A helyzet végleges tisztázá-
sa érdekében jelenleg is további 
egyeztetést folytatunk a Kenézy 
Kórházzal is, hogy milyen pénz-
ügyi, technikai feltételek mellett 
tudná mégis helyben – külön 
szolgáltatásként – biztosítani a 
tüdőszűrést a jövőben. Ennek 
jelenleg egy lehetséges formája 
mutatkozik, ez pedig a szűrőbusz-
szal történő vizsgálat. 

Az előbbiekben ismertetett – a 

Kenézy Kórház által korábban 
helyben végzett – tüdőszűrés te-
hát nem kötelező, azonban idő-
közben elrendelték a kötelező 
szűrést is a megyében A nemré-
giben kapott hivatalos információ 
alapján a kötelező tüdőszűrést 
a területi ellátásra kötelezett tü-
dőgondozónak kell elvégeznie, 
amely az ismertettetek szerint 
Ebes esetében a Hajdúszoboszlói 
Járóbeteg-ellátó Centrum.

A tüdőszűrés(ek) lebonyolítá-
sáról, helyéről, idejéről a közeljö-
vőben külön tájékoztatni fogjuk a 
lakosságot. 

Bursa Hungarica Ösztöndíj 
pályázat

Idén is kiírásra került a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztön-
díjpályázat. A pályázati kiírás 
letölthető a www.ebes.hu honlap-
ról. A pályázat benyújtási határ-
ideje: 2013. november 15.

Települési értéktárral 
kapcsolatban felhívás 

javaslattételre!
Az Országgyűlés a ma-

gyar nemzeti értékekről és 
hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvényben tette lehetővé 
úgynevezett települési értéktár 
létrehozását. A települési értéktár 
egy olyan gyűjtemény, amelyben 
megjelenhetnek a települési ön-
kormányzat területén fellelhető 
nemzeti értékek.

Ilyen települési nemzeti ér-
tékeket szakterületenként kell 

kategorizálni. A jogszabály a 
következő kategóriákat állapítja 
meg: agrár- és élelmiszergazda-
ság, egészség és életmód, épített 
környezet, ipari és műszaki meg-
oldások, kulturális örökség, sport, 
természeti környezet, turizmus és 
vendéglátás.

Fontos feltétel, hogy a törvény 
alapján a természetes személyek, 
jogi személyek és jogi személyi-
séggel nem rendelkező társasá-
gok nem lehetnek sem nemzeti 
értékek, sem hungarikumok.

A települési, a megyei, a táj-
egységi, ágazati és külhoni ér-
téktárakat összesítő gyűjtemény 
a Magyar Értéktár. A nemzeti 
értékek köréből kerülhetnek ki a 
hungarikumok. A hungarikummá 
minősítést megelőzi egy egye-
di értékelési eljárás, amelyet a 
Hungarikum Bizottság végez.

A képviselő-testület legutóbbi 
ülésén úgy döntött, hogy a tele-
pülési értéktár létrehozása előtt 
kikéri a lakosság véleményét és 
javaslatát a települési értéktárba 
felvehető helyi értékekről.

Kérjük, hogy amennyiben van 
javaslatuk olyan a településen 
meglevő, illetve fellelhető érték-
ről, amely belekerülhetne a tele-
pülési értéktárba, akkor az ezzel 
kapcsolatos javaslatot, ötletet, 
információt 2013. november 06-
ig juttassák el a polgármesteri hi-
vatalba írásban, vagy e-mail-en. 
(ebesoffice@t-online.hu).

A segítő közreműködésüket ez-
úton is köszönjük! 

Dr. Hajdu Miklós jegyző
Szabóné Karsai Mária  

polgármester

Önkormányzati hírek

Az Ebesi Községgondnokság Kft.  
tevékenységét érintő változások

Tisztelt Ebesi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. november 1-jétől a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. fogja ellátni településünkön a 
vízszolgáltatás mellett a szennyvíz csatorna üzemeltetését is. Ehhez 
kapcsolódóan az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:
•  2013. október 27-28-29-30-31-én az egész községre kiterjedő 

vízóra leolvasást végzünk, mely az október hóra kiállított szám-
la alapját adja. Ezt követően a vízdíjjal együtt fog megjelenni a 
szennyvíz csatorna díja, amit csekk vagy átutalás segítségével le-
het majd kiegyenlíteni.

•  Az új szolgáltató fogyasztónként új szerződést készít, melyet az el-
következő hetekben juttat el a fogyasztókhoz. Az aláírt szerződést 
Ügyfélszolgálati időben vagy az Ebesi Községgondnokság Kft. 
vagy az Ebesi Vízmű telep irodájában lehet leadni.

Ezzel párhuzamosan az Ebesi Községgondnokság Kft. profilbővítés-
ként Kertészeti termékek-virágok forgalmazását kezdte meg a Rákó-
czi u. 12. szám alatti telephelyén.
Ha a változásokkal kapcsolatban kérdése lenne, kérjük, keressen 
bennünket az ebes.gondnok@gmail.com email címen, vagy a 06-
30-985-49-97 telefonszámon. 

Nagy Adrienn ügyvezető



Ebesi Hírlap Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u

4 5Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

4

Egyszínes oldal

A megyei önkormányzatok 
feladata jelentősen átalakult az 
elmúlt időszakban. A korábbi, 
zömében intézményfenntartó 
szerep megszűnt. Az egészség-
ügyi, szociális, oktatási, kultu-
rális intézmények egy része az 
államhoz, egy másik része pedig 
a települési önkormányzatokhoz 
került.

A megyei önkormányzat hi-
vatali struktúrája megváltozott. 
Fő feladat a megyei fejlesztési 
ügyek lebonyolítása, amelynek 
része az  előző időszak nyertes 
pályázatainak nyomon követé-
se, ellenőrzési folyamatok el-
végzése, illetve a 2014–2020-as 
tervezési időszak előkészítése, 
későbbi megvalósítása. 

A feladat nem egyszerű. A 
tervezés időszakában át kell 
gondolni, hogy a megye gazda-
sági szereplői, önkormányzatai, 
közösségei milyen fejlesztési 
elképzelésekkel bírnak. Eze-
ket a terveket be kell illeszteni 
egy összetett megyei fejlesztési 
rendbe, olyanba, amit a magyar 
kormány és az Európai Unió is 
támogat. 

2014–2020 közötti időszakban 
mintegy 7 300 milliárd forint 
Európai Uniós fejlesztési forrás 
érkezhet Magyarországra. A leg-
több forrás, várhatóan mintegy 
1.200 milliárd forint a foglalkoz-
tatás ösztönzésére jut. A kis- és 
közepes vállalkozások verseny-
képességének javítására több 
mint 1.100 milliárd forint áll 
rendelkezésre. A kormány 708 
milliárd forintot szán innováció-
ra, 870 milliárd forintot a közle-
kedés fejlesztésére, 830 milliárd 
forintot az alacsony szén-dioxid-
kibocsátás megvalósítására, és 
mintegy 500 milliárd forintot az 
energia-felhasználás hatékony-
ságának javítására. 

A nagyobb horderejű fejlesz-
tések ágazati forrásból valósul-
hatnak meg, amely a szakmi-
nisztériumok aktív közreműkö-
désével történik, de ezek is része 
kell, hogy legyenek a megyei 
fejlesztési dokumentációnak.

A területi programok a megye 
közvetlen fejlődését szolgálják. 
2014–2020 között külön forrás 
áll rendelkezésre megyei szinten 
(33 milliárd forint). A városok 
és térségeik külön alfejezet-
ből is pályázhatnak fejlesztési 
forrásra (22 milliárd forint). A 
megyei jogú város területi fej-
lesztési kerete 10 milliárd forint. 
Ezen konkrét összegek mellett, a 
még országosan nem felosztott 
CLLD kategória is rendelkezés-
re áll, amely a korábbi LEADER 
néven futó támogatási lehetősé-
geket tartalmazza. 

A láthatóan jelentős források 
minél hatékonyabb felhaszná-
lása teljes körű együttműködést 
kíván a megye lakóitól. Új sza-
bályokat kell megtanulnunk a 
következő Európai Uniós pénz-
ügyi ciklus világáról. A támo-
gatásokat komplex pályázatok 
formájában lesz lehetőség a leg-
hatékonyabban lehívni. 

Mit is jelenthet ez? Egy sarkí-
tott példával szeretném a komp-
lexitást bemutatni. 

A pályázó önkormányzat, 
amennyiben összegyűjti a terü-
leten keletkező mezőgazdasági 
hulladékot – megfelelő tech-
nológiával energia-előállításra 
fordítja – az energiát az általa 
fenntartott intézményekben fel-
használja – a költségvetésében 
megtakarítást ér el – a megspó-
rolt összegből a település lakói 
számára különböző képesítések 
(szakmai, nyelvi, számítástech-
nikai stb.) megszerzését bizto-
síthatja. Ez egy komplex pályá-
zati csomag, amire forrást lehet 
igénybe venni. 

Fontos információ, hogy a 
rendelkezésre álló források 
60%-a gazdaságélénkítésre, a 
gazdaság fejlesztésére lesz fel-
használva. A korábbi időszak-
ban a források felhasználásának 
aránya 80–20% volt a nem gaz-
dasági szféra javára. Így aztán 
az elnyert összegekből megszé-

pültek a települések, megújul-
tak az intézmények, csodálatos 
településközpontok jöttek létre, 
de viszonylag kevés munkahely 
keletkezett, hiszen ez az ágazat 
kevesebb forrást kapott. Tény, 
hogy az önkormányzati világ 
„kiéhezett” volt a fejlesztések-
re, hiszen hosszú időn át alig 
volt lehetőség, illetve a saját 
forrás is korlátozottan állt ren-
delkezésre. Lényeges feladat 
a vállalkozók olyan tevékeny-
ségének a segítése, amelyből 
munkahely keletkezik, ami így 
közvetetten szintén segítség a 
településeknek. 

Nagyobb támogatási arányú 
programok megjelenése is vár-
ható, de megjelennek a vissza-
térítendő támogatások körébe 
sorolható kiírások is. Érthető, 
ha van olyan élethelyzet, ahol az 

önrész megteremtése is gondot 
okoz, de arra is van gyakorlati 
példa, hogy kamatmentes támo-
gatás is óriási segítség lehet. 

A megyei önkormányzat mun-
katársai felkeresik a települési 
önkormányzatokat, majd a tele-
püléseken tevékenykedő vállal-
kozásokat is. A kapcsolattartás 
módja a későbbiek során kerül 
végleges kimunkálásra. Minden 
településre el kell jutnia minden 
lényeges információnak, hiszen 
egész Hajdú-Bihar megye fej-
lesztése fontos. 

A tisztességes együttműködés 
alapja lehet annak, hogy 2014. 
januárjától egy megújult, a teljes 
lakóközösség fejlődését szolgá-
ló fejlesztési időszak kezdődjön 
Hajdú-Bihar megyében. 

Ebben a munkában Hajdú-
Bihar megye minden lakójának 
együttműködésére számítunk!

Bodó Sándor
a megyei önkormányzat  

elnöke

Hajdú-Bihar megye fejlesztése 
2014–2020 között

Az ebesi Arany János Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

Szülői Munkaközössége és az Ebesi Gyermekekért Alapítvány 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

az iskola támogatására rendezett

SULI-BÁLRA.
A bál ideje:  2013. november 16. (szombat) 19–04 óráig
 Vendégvárás: 18.30-tól
A bál helyszíne: Arany Oroszlán Étterem és Panzió
 4211 Ebes, Széchenyi tér 2.
A bált az iskola tanulóinak és a meghívott fellépőknek a műsora 
nyitja. A svédasztalos vacsora után tánc, majd tombolasorsolás 
következik. A zenét Zsupos Zsolt szolgáltatja, az éjszaka folya-
mán egy meglepetés produkciót is  láthatnak  kedves vendégeink.
Belépőjegy:  3.500 Ft/fő, amelyet az SZM vezetőinél valamint az 

iskola aulájában november 7-én és 12-én 16-19 óráig 
lehet megvásárolni.

A terem befogadó képessége korlátozott, ezért kérjük, hogy 
mindenki időben váltsa meg belépőjegyét!

Pártolójegy:  200 Ft, 500 Ft, 1.000 Ft, 5.000 Ft címletekben vásá-
rolható az osztályfőnökökön keresztül.

Tombola:  100 Ft-ért vásárolható a helyszínen
Fődíj:  Samsung Galaxy Ace GT S 5830 típusú okostelefon
Belépőjegyeket lehet vásárolni az alábbi SZM vezetőségi tagok-
nál:
Ráczné Dajka Edit 4211 Ebes Nyugati u. 23. 06-30/370-0104
Fodor Attiláné 4211 Ebes Vadas u. 11. 06-70/362-5880
Szoboszlainé Pellei  
 Szilvia 4211 Ebes Iskola u. 11. 06-30/555-7818

Ráczné Dajka Edit a Szülői Munkaközösség elnöke
Szoboszlai Csaba az Ebesi Gyermekekért Alapítvány

kuratóriumának elnöke
Szűcs Norbert iskolaigazgató

Kérjük, hogy részvételükkel és felajánlásaikkal továbbra is 
legyenek az iskola segítői! Köszönjük!
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A Debrecen-Ebes-Szepesi Refor-
mátus Egyházközség Presbitériu-

ma 2013. október 12-én 14 órára 
egy rendkívüli alkalomra hívott 
meg bennünket az Ebesi Refor-
mátus Templomba. Ünnepi isten-
tiszteletre invitáltak abból az al-
kalomból, hogy egyházközségünk 
idén január 1-től anyaegyház lett, 
és az immár áprilisban megvá-
lasztott Bukáné Zakar Zsuzsanna 
lelkipásztorunk beiktatására került 
sor. Az egyházi szertartást meg-
tisztelte jelenlétével és igét hirde-
tett Vad Zsigmond nagytiszteletű 
úr, a Debreceni Református Egy-
házmegye Esperese, Derencsényi 
István Főtiszteletű úr, a Tiszántúli 
Református Egyházkerület Fő-

jegyzője, valamint az Egyházme-
gye lelkipásztorai, Szabóné Karsai 

Mária, községünk polgármestere, 
a képviselő-testület tagjai, sokan a 
gyülekezetből és településünkről. 
A Templomunk a szorgos kezek-
nek köszönhetően díszbe öltözött, 
hogy méltóképpen ünnepeljünk 
és fogadjuk a hozzánk látogató 
vendégeket, egyházi vezetőinket. 
Az ünnepi istentiszteleten hálát 
adtunk Istennek a 16 éves temp-
lomunkért, valamint lelkipásztor 
asszonynak 20 éves lelkiismeretes 
szolgálatáért. A Presbitérium az 
ünnepi alkalomra egy új palásttal 
lépte meg tiszteletes asszonyt, aki 
hálája jeléül egy Beregi motívu-
mokkal díszített térítőt ajándéko-

zott a híveknek, amely ezek után 
az Úr Asztalát lesz hívatott díszíte-
ni. Az ünnepi istentiszteletet köve-
tően a kedves megjelenteket meg-

hívták egy kis szeretetvendégség-
be az Arany Oroszlán étterembe. 

Balogh László 
gyülekezeti tag

Egyszínes oldal

„Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szeretnek.”

Tóth Árpád

MEGHÍVÓ!
Tisztelettel meghívjuk Önt és Szeretteit az Ebesi Köztemetőben

2013. november 1-jén, pénteken 11 órakor 
a történelmi egyházak képviselőinek ökumenikus, halottak napi ke-

gyeleti megemlékezésére! 
Várjuk a méltósággal emlékezni kívánó hozzátartozókat, érdeklődőket!

Ebesi Községgondnokság Kft.

1. Péntek Dr. Szerze Róbert

2. Szombat Dr. Szerze Róbert

3. Vasárnap Dr. Szerze Péter

4. Hétfő Dr. Socol Ilona

5. Kedd Dr. Csontos Gyula

6. Szerda Dr. Csontos Gyula

7. Csütörtök Dr. Csontos Gyula

8. Péntek Dr. Socol Ilona

9. Szombat Dr. Socol Ilona

10. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

11. Hétfő Dr. Socol Ilona

12. Kedd Dr. Csontos Gyula

13. Szerda Dr. Csontos Gyula

14. Csütörtök Dr. Szerze Péter

15. Péntek Dr. Szerze Péter

16. Szombat Dr. Socol Ilona

17. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

18. Hétfő Dr. Szerze Róbert

19. Kedd Dr. Szerze Róbert

20. Szerda Dr. Szerze Róbert
21. Csütörtök Dr. Szerze Péter
22. Péntek Dr. Szerze Péter
23. Szombat Dr. Békési Zoltán
24. Vasárnap Dr. Békési Zoltán
25. Hétfő Dr. Békési Zoltán
26. Kedd Dr. Békési Zoltán
27. Szerda Dr. Békési Zoltán
28. Csütörtök Dr. Békési Zoltán
29. Péntek Dr. Békési Zoltán
30. Szombat Dr. Socol Ilona
Dec. 1. Vas. Dr. Csontos Gyula

Összeállította: 
Dr. Békési Zoltán  

Kistérségi háziorvos

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2013. november 1–december 1-ig

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy a korábbi évek gyakorlatához ha-
sonlóan november elsején, Halottak napján a helyközi autóbuszok té-
rítésmentesen szállítják a debreceni és a hajdúszoboszlói köztemetőbe 
utazókat. 

Debrecenbe 08.00-kor, 09.00-kor, 12.00-kor, és 14.30-órakor indul-
nak buszok, míg visszafelé 10.00-kor, 11.00-kor, 13.30-kor, és 17.00 
órakor indulnak a járatok.  Hajdúszoboszlóra 12.00 órakor indul, és 
14.30 órakor jön vissza a Volán buszjárata.  

A buszok minden esetben a Gyógyszertár előtti buszmegállóból in-
dulnak. 

Ebesi Polgármesteri Hivatal

Temetői járatok

„De nekem olyan jó Isten közelsége!” (Zsolt. 73)

Legyőzhető távolságok
–  A Nagyatádon megrendezett Ironman 

triatlon versenyt sikeresen és kiváló 
időeredménnyel teljesítette Enyedi 
Attila (Enyő), aki 14 óra 22 perc alatt 
ért célba a 3,8 km úszásból, 180 km 
kerékpározásból és a végén egy 42 
km-es maratoni futásból álló verse-
nyen. 

–  A szeptember 8-ai Budapest Nemzet-
közi Félmaratonon 5 ebesi verseny-
ző: Sebestyén Tamás, Szoboszlai 
Csaba, Vargáné Tünde, Kiss Róbert 
és Varga Sándor álltak rajthoz. Mind-
annyian jóval 2 órán belül futották 
le a 21 km-es távot. Varga Sándor 

nagyszerű 1 óra 22 perces ideje, 
minden idők 2. leggyorsabb ebesi 
félmaratonja. 

–  Szeptember 21-én Debrecenben ren-
dezték meg a 24 órás futóversenyt. 
Enyediné Dobai Henriett 4 fős csa-
pata ezüstérmes lett. 1 nap alatt 225 
km-t futottak. A 6 órás egyéni verse-
nyen pedig Varga Sándor aranyérmet 
szerzett, 69 km-t teljesítve. 

–  Az október 13-ai Budapest Nemzet-
közi Maratonon Kiss Róbert 4 órán 
belül, Varga Sándor pedig 3 óra 7 
perc alatt futotta le a 42 km-es távot.
Elismerésünk teljesítményükért!

Sós Barnabás
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Tisztelt ebesi nyugdíjasok, kedves 

nagymamák, nagyapák! Az Ebe-
si Idős Emberekért Közalapítvány 
2013. október 05-én tartotta az „Idő-
sek köszöntése Ebesen” című ünnep-
ségét, melyet az Idősek Világnapja 
alakalmából rendeztünk. Műsorunk 
első részében verssel köszöntöttük az 
időseket, majd Szabóné Karsai Má-
ria Polgármester Asszony mondta el 
ünnepi beszédét, ezután az óvodások 
műsorával folytatódott ünnepségünk. 
Első alkalommal lépett fel nálunk 
Tarnai Kiss László nóta- és daléne-
kes, aki nagyon nagy sikert aratott a 
műsorával. A szünet után szintén ma-
gyar nóták következtek, a kabai és a 
sárrétudvari nóta körök előadásában, 
akiket Jeremiás Béla prímás és Tordai 
Jenő billentyűs kísért. Ezt követően 
rendezvényünk fénypontja követke-
zett, községünk szép korú lakosait 
köszöntöttük. Legidősebb lakosunk 

Dalmi Sándorné, aki 92 éves, Daku 
Józsefné 91 éves, Kiss Mihályné és 
Ökrös Béláné 90 éves, Pribilinszky 
Sándorné novemberben tölti be 90. 
életévét. Ünnepségünket az általános 
iskolánk drámatagozatos tanulóinak 
fellépésével folytattuk, akik a Tojás-
mese című darabot adták elő, mellyel 
nagy sikert arattak, felkészítő tanáruk 
Bagdiné Bálint Ibolya. Műfajt váltva 
népdalok következtek a hajdúszováti 

Derűs Alkony Nyugdíjas klub népdal 
köre, majd az ebesi Piros Rózsa Nép-
dalkör lépett fel.

A három órás műsorunkkal remél-
jük egy feledhetetlen napot tudtunk 
szerezni a jelenlévőknek. Jó volt lát-
ni és hallgatni, hogy az előadókkal 
együtt énekelt a közönség, így bizto-
sak lehetünk abban, hogy a magyar 
nóta és népdal szeretete továbbra is 
meg marad az emberekben, melyet 
átadhat a felnövekvő fiatalabb nem-
zedéknek. Az ünnepség után jó volt 
beszélgetni és közben elfogyaszta-
ni a sok finom süteményt. Ahhoz, 
hogy ilyen magas színvonalú műsort 
tudtunk rendezni, annak köszön-
hető, hogy pályáztunk az Európai 
Unió és a Magyar Kormány által az 
Új Magyarország Vidékfejlesztési 

programja kertében nyújtott támoga-
tásra, melynek összege 900.000 Ft. 
Köszönöm mindenki munkáját, aki 
részt vett az ünnepség szervezésé-
ben, megvalósításában, a kedves kö-
zönségnek pedig, hogy jelenlétükkel 
megtiszteltek minket.

Ezúton is kívánunk minden ked-
ves idős lakosunknak nagyon jó 
egészséget, sok boldogságot és örö-
möt.

 Erdei Andrásné az Ebesi Idős 
Emberekért Közalapítvány elnöke

Szabóné Karsai Mária  
polgármester

Idősek ünneplése

Visegrádon jártunk
2013 október 10-én a MÁV-

START szervezésében Visegrádra 
utazhattunk, hogy részt vegyünk a 
„Kispalotajátékok” programon. Ko-
rán reggel gyermekzsivajjal telt meg 
az ebesi vasútállomás, 130 óvodás, 
szülő, óvodapedagógus várta a kü-
lönvonatot. A kicsit hosszúra nyúlt 
utazás jókedvvel, várakozással telt 

el, nem szegte kedvét egyetlen óvo-
dásnak sem.

Hajóval átkeltünk Nagymarosról 
Visegrádra, majd rövid sétával fel-
értünk a Salamontoronyba. Az elénk 
táruló meseszép táj sokáig az emlé-
kezetünkbe marad. Magyarország 
legnagyobb folyójára – a Dunára 
– nézhettünk le a toronyból, mely 
az őszi természetben varázslatos lát-
ványt nyújtott.

A Szent György Lovagrend ha-
ditorna bemutatója mindannyiónkat 
remekül szórakoztatott, megnevet-
tetett. A solymászbemutatót ámulva 
figyeltük. Szinte észre sem vettük az 
idő múlását.

Ezt követően reneszánsz táncta-
nuláson vehettünk részt, majd kipró-
bálhattuk az évszázadokkal ezelőtti 
játékokat és vidám ügyességi felada-
tokat oldhattunk meg. A középkori 
mesterségek kínálatában – kőfaragó, 
nemezes, szövő, fazekas, kovács, 
bőrműves, gyertyaöntő – olyan al-
kotásokat készíthettek gyerekek-
felnőttek egyaránt, melyeket haza-
vihettek maguknak, otthon maradt 
családtagjaiknak.

Elérkezett a hajókirándulás ideje, 
melyet nagy izgalommal vártunk, 

hisz több gyermek, felnőtt első ízben 
szállhatott vízre. Szinte észrevétle-
nül siklott a sétahajó a Duna kanyar-
ban. 40 percen át gyönyörködhet-
tünk a táj szépségében, élvezhettük 
a hajózást.

Egy hosszú Visegrádi séta után 
újra vonatra szálltunk és egy órányi 
késéssel, milliónyi élménnyel gaz-
dagodva érkeztünk haza.

Czeglédiné Herczeg Ildikó Óvo-
davezető

Almaszüret Derecskén
Október 16-án a Benedek Elek 

Óvoda valamennyi óvodása útra 
kelt, hogy ismereteket szerezzen a 
Derecskei almáskertről. Az időjárás 
sajnos nem kedvezett a – hetekkel 
előtte egyeztetett- kirándulásnak, 
így gumicsizmába, esőkabátba in-
dultunk útnak. Az autóbuszos utazás 
több gyermeknek óriási élmény volt, 
hisz először ülhettek ilyen közleke-
dési eszközön.

Ahogyan megérkeztünk, almával 
és alma lével kínáltak meg bennün-
ket vendéglátóink. Ezt követően 
az oktatóteremben hallgathattuk 
meg, hogy, hogyan lesz az almából 
alma lé és milyen állatok élnek az 
almáskertben. Majd végig sétáltunk 
a tanösvényen. A három állomás-
helyen újabb és újabb ismeretekkel 

gazdagodtunk „idegenvezetőnk” él-
ményszerű előadása nyomán. Lát-
hattunk madárodúkat, róka csapdát, 
mosolygós almákkal roskadásig 
tele ágakat, almafák fölé épített 
napvédőket, konténereket szállító 
traktort.

Miután elég sok tudást magunkba 
szívtunk, büszkén hallgattuk ven-
déglátóink dicséretét, visszatértünk 
az ajándékba kapott almával az óvo-
dánkba. 

Czeglédiné Herczeg Ildikó 
óvodavezető

Mi is részt vettünk –
Mobilitási Hét az óvodában

A községünkben meghirdetett 
EURÓPAI MOBILITÁS HÉT prog-
ramjaihoz ebben az esztendőben is 
csatlakozott óvodánk .

A „Zöld óvoda” cím jelzi, hogy 
nagy hangsúlyt helyezünk az egész-
séges életmód magvalósítására, 
gyermekeink testi és lelki fejlődésé-
re, a környezettudatosság  megala-
pozására.

Lelkesen készültünk a „Tiszta 
levegő – Mozdulj érte !” rajzpályá-
zatra.

Az alkotó gyerekek jobbnál-jobb 
ötletei kerültek papírra, melyből ki-
állítást rendeztünk az óvodában.

A résztvevők – azon kívül, hogy 
mindenki megcsodálhatta művei-
ket– kis ajándékkal is gazdagabbak 
lettek.

Szeptember 20-án óvodánk min-
den tagja aktívan kapcsolódott be 
az Autómentes nap programjába. 
Óvodavezetőnk, Czeglédiné Her-
czeg Ildikó és Sós Barnabás köszön-
tötték az óvoda minden tagját. A jó 
hangulatú megnyitó után az előző 
évhez hasonlóan a két keréken biz-
tonsággal közlekedő gyerekekkel 
egy hosszabb bicikli túrára indul-
tunk, melynek során egy kört tettünk 
az Óvoda – József Attila utca- Áfor 
útja – Alállomás útja – Béke utca 

– Óvoda útvonalon. Szemet gyö-
nyörködtető volt a sok kerékpáros 
óvodás látványa, ahogy hősiesen és 
nagyon ügyesen tekerték végig a 
nem könnyű távot. Utunk során is-
merkedtünk környezetünkkel, gya-
koroltuk a biztonságos közlekedést, 
örömmel integettünk a vonatoknak 
és a pihenőknél nem maradt el a 
hátizsákba hozott enni és innivalók 
elfogyasztása sem. Nagyon büszkék 

voltunk minden egyes résztvevő 
gyerekünkre, akik között nem csak 
nagycsoportosok, de középsősök 
és még kiscsoportosok is voltak! A 
nagy kaland végén mindenki emlék 
„érmet” vehetett át .

Azok a gyerekek, akik még nem 
annyira ügyesek a kerékpározásban, 
az óvoda és iskola parkolójának asz-
faltját díszítették ki szebbnél szebb 
rajzaikkal. 

A helyszíneket erre az alkalomra 
forgalom-korlátozással tették szá-
munkra biztonságossá a szervezők.

Óvodásaink kis alkotásait min-
denki megcsodálhatta, amire nagyon 
büszkék voltak a gyerekek.

Bízunk benne, hogy az ilyen 
programok maradandó emlékekkel 
gazdagítják gyermekeinket és ez 
hozzájárul a környezettudatos ma-
gatartásuk formálásához.

Nagy Sándorné és Leiter Márta
Zöld munkacsoport

Óvodai hírek
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Iskolai színes hírekTúl az első szülői értekezleten

Az idei tanév első szülői értekezle-
tei és fogadó órái rendben lezajlottak. 
A szülők részéről 78%-os volt a rész-
vételi arány, mindezeken felül 327 
megkeresés érkezett a pedagógusok 
felé. Köszönjük a szülők részvételét, 
érdeklődését.

Ügyesek voltak a házi labdarúgó 
bajnokság résztvevői

A 7-8. osztályosok között lezajlott 
a házi labdarúgó bajnokság, melyet 
a 8.a. nyert meg. Második lett a 8.b. 
osztály, míg a harmadik helyezést 
a 7.b. osztály tudhatja magáénak. A 
negyedik helyen a 7.a. osztály csapa-
ta végzett. Természetesen nincs foci 
gólkirályok nélkül. A bajnokságon 
Szatmári Zoltán (8.a.) és Árva Dá-
vid (8.a.) bizonyultak a legeredmé-

nyesebb játékosoknak. Mindketten 
hétszer lőttek túl a gólvonalon, ami-
vel hozzájárultak az osztály sikeres 
szerepléséhez. A focibajnokság szer-
vezője: Kása Sándor. Gratulálunk a 
srácoknak!

Ellátogattunk a Kutatók 
éjszakája programsorozatra
Kissné Lantos Éva és Szűcs Nor-

bert kíséretében a 7. osztályosok kö-
zül 17 gyermek tett látogatást a debre-
ceni Atommagkutató Intézetben, ahol 
egy kísérletekkel érdekessé varázsolt 
délutánt tölthettek el.

Ezzel párhuzamosan az iskola Ro-
botika szakkörösei a National Instru-

ments által szervezett Robotszumó 
versenyen mérettettek meg, és állhat-
tak fel a dobogó legfelső fokára.

Megünnepeltük  
a Zene világnapját

A hagyományoknak megfelelően 
idén is megünnepeltük október else-
jén a Zene világnapját, melyen meg-
hívásunkra a debreceni Helyőrségi 
Zenekar tagjai szórakozattak minket. 
A hűvös idő ellenére is sikerült azon-
ban forró hangulatot varázsolniuk az 
iskola udvarára. Ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani a nagyszerű han-
gulatért a zenekarnak, valamint dr. 

Hende Csaba honvédelmi miniszter 
úrnak, hogy engedélyével feledhetet-
len pillanatokat okozott gyermeke-
inknek.

A Zene világnapjához kapcsoló-
dóan október 3-án Asztalos Ferenc 
népi hangszerkészítő látogatott el is-
kolánkba. Kádárné Domán Gyöngyi 
népi játszóház vezető elmondta: „A 
meghívott vendégünk emlékezetes, 
jó hangulatú délutánt teremtett és 
mosolyt varázsolt minden kis diák 
arcára. A gyerekek és az érdeklődők 
kukoricaszárból készítettek hangsze-
reket maguknak, amit a foglalkozás 
végén ügyesen meg is szólaltattak. 
Azt gondolom, a foglalkozás elérte 
a célját, hiszen sikerült megmutatni a 
gyerekeknek, hogy a ház körül talál-
ható természetes anyagokból is lehet 
„csoda” dolgokat készíteni. A hang-
szerkészítő önzetlenül segített nekünk 
feledhetetlenné tenni ezt a délutánt, 
melyért hálánk jeléül cserébe tökö-
ket adtunk neki. Reméljünk, fel tudja 
használni a munkája során. Ezúton is 
köszönetet mondok minden résztve-
vőnek ezért a hangulatos délutánért!”

Októberi öko-napok a suliban
Ökoiskolánkban a hagyományos 

papírgyűjtés mellett, októberben két 
olyan rendezvény is volt, amivel a 
tudatos, természetre figyelő élet-
módot népszerűsítettük. Az Állatok 
világnapján „Kisállat kiállítást” szer-

veztünk, ahova 37 gazdi hozta el a 
kedvenceit. Volt itt kutya, cica, hüllő, 
tengerimalac, sün, papagáj, nyuszi, 
sőt még egy liba is. A legaranyosabb-
ra szavazni lehetett, de nagyon nehéz 
volt választani a sok nyugodt, gazdája 
biztonságában lévő állatka közül. 

Október 10-e a Komposztálás ün-
nepnapja. Most mi is csatlakoztunk 
ehhez az országos megmozduláshoz. 
A szünetekben a kompomata nevű, 
vicces automatával megtudhattuk, ho-
gyan kell a zöldhulladékokat helyesen 
komposzttá változtatni. A kartonból 
készült játékban egy tanuló bújt meg, 
aki a kompomata oldalán bedobott 
dió koppanására egy kérdést mutatott 
fel a kíváncsi diáknak. A játékos be-
dugta a kezét az általa helyesnek vélt 

válasz nyílásába, és ha jól válaszolt, 
akkor apró ajándékot kapott. Nagy si-
kere volt ennek a játékos tanulásnak. 
A két rendezvényt Tóthné Leiter Júlia 
tanár néni szervezte a gyerekek segít-
ségével. – A Kapocs suli újság szer-
kesztősége

 „Összeköt az energia”
Október 17-én a hagyományok-

nak megfelelően ismét részt vettünk 
„Öko-iskola” révén a TIGÁZ által 
szervezett, „Összeköt az energia” 
elnevezésű rendezvényen, melyen 
Budaházi Réka tartott előadást a sze-
lektív hulladékgyűjtés fontosságáról. 
Idén a 3., 4., és 6. osztályosok vettek 
részt a szituációs játékokkal színesí-
tett „öko” órán.

Érdekességek a kaktuszok 
világáról

Október 14–15-én kaktusz kiállítás 
és vásár várta az érdeklődőket az is-
kola aulájában, ahol a csodálatosabb-
nál csodálatosabb növények mellett 
érdekes előadás hangzott el a kaktu-
szok élőhelyével, valamint a bennük 
élő állatokkal kapcsolatosan.

Bors nénivel mindenki jól 
szórakozott

Az előző évek hagyományaihoz 
híven Fézerné Kaszás Mária szer-
vezésében október 08-án 1-2. osztá-
lyosaink 60 fővel színházlátogatáson 
vettek részt a debreceni Csokonai 
Színházban, ahol Nemes Nagy Ágnes 
„Bors néni, bors” című zenés előadá-
sát tekintették meg. A legendás hírű, 
varázslatos Bors néni „szupernagyi” 
és csapata csodálatos mesékkel, da-
lokkal, versekkel okoztak örömet 
gyermekeinknek. Legkisebb tanuló-
ink ámulattal léptek be a színház tit-
kos, rejtélyes világába, a szünetben 
rajzos ajándékot készíthettek Bors né-
ninek. Az előadás szórólapjáról meg-
tanult dal még ma is felcsendül szüne-
tekben, és „Bors nénis” rajzok díszítik 
a tantermeket. Szeretettel fogadjuk az 
ilyen képzeletet megmozgató, játékos 
előadásokat és alig várjuk, hogy lát-
hassuk a következő színdarabot. Kö-
szönjük! – Zelízi Mária

Ismét remekül szerepeltek 
diákjaink a tanulmányi 

versenyeken
A Bolyai Matematika Csapatver-

seny megyei fordulóján iskolánkat 
6 csapat képviselte, és a rövid felké-
szülési idő ellenére, jól helyt álltak a 
megmérettetésen. Kiemelkedő ered-
ményt ért el az ötödikes csapatunk, 

akik az induló 80 csapat közül a 7. 
helyen végeztek. A csapat tagjai: Kiss 
Zoltán, Nagy Vivien Lili, Szoboszlai 
Botond és Szombati Vivien. Felké-
szítő tanárok: Kissné Lantos Éva, Ba-
logh Éva, Komócsinné Soós Judit, Dr. 
Rácsai Lajosné és Orjákné Kurczina 
Zsuzsanna.

Október 17-én iskolánk 3 tanulója 
képviseltette magát Hajdúszoboszlón 
a Pávai Iskolában a városi hangos ol-
vasási – szövegértési versenyen.

Eredményeink:
–  2. évfolyamon: Pálóczi Imre 2.a  

– 3. helyezés, felkészítő tanár: 
Nagy Anita

–  3. évfolyamon: Szabó Laura Do-
rina 3.b – 4. helyezés, felkészítő 
tanár: Dzsudzsák Natália

–  4. évfolyam: Truczkai Sára 4.a – 
1. helyezés, felkészítő tanár: Bá-
lintné Bagdi Ibolya

Gratulálunk a sikeres szereplésért!

A Bükkben túráztunk
Ha október, akkor Less Nándor 

emléktúra a Bükkben. Idén is 35-en 
választották október 12-én, szomba-

ton lustálkodás helyett a csodálatos 
őszi erdőt. Voltak köztünk olyanok, 
akik már ötödik alkalommal vettek 
részt a túrán. Fáradtan ugyan, de cso-
dálatos élményekkel tértünk haza 
Cserépfaluról. Köszönjük a szerve-
zést Katona Erika tanár néninek.

Megalakult az intézményi tanács
A törvényi előírásoknak megfelelő-

en iskolánkban is megalakult az intéz-
ményi tanács október 16-án, melynek 
tagjai a nevelőtestület, a diákok, a 
szülők, a fenntartó, a települési ön-
kormányzat és a történelmi egyházak 
delegált képviselői. Az intézményi 
tanács véleményt nyilváníthat a neve-
lési-oktatási intézmény működésével 
kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
Mindezeken túl ki kell kérni az intéz-
ményi tanács véleményét a pedagógi-
ai program, az SZMSZ, a házirend, 
a munkaterv elfogadásakor, továbbá 
a köznevelési szerződés megkötése 
előtt.

Munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Továbbra is javaslatokat várunk!
Szeretnénk az iskolában egy úgy-

nevezett Büszkeség falat létrehozni, 
amelyhez kérjük a kedves lakosok 
segítségét. Olyan egykori és jelenle-
gi diákok nevét juttassák el hozzánk, 
akik Önök szerint méltóak arra, hogy 
szerepeljenek ezen a falon. Javaslata-
ikat a következő e-mail címre várjuk: 
iskolatitkar@arany-ebes.sulinet.hu. 
Köszönjük eddig beérkezett javasla-
taikat, továbbra is várjuk azoknak a 
nevét, akikre büszkék lehetünk Önök 
szerint!

Szűcs Norbert
intézményvezető

A sün, akit meg lehetett simogatni

Érdeklődők és kiállítók a kisállat 
kiállításon
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Egyszínes oldal

Az ebesi Idősek klubjában 2013. 
október 09-én, 10 órától vendégünk 
volt Karácsony Béla a hajdúszo-
boszlói Rendőrkapitányság szá-
zadosa, aki az időskorúak részére 
bűnmegelőzési tanácsokat adott. Az 
idős emberek életkori, fizikai, men-
tális sajátosságaikból, helyzetükből, 
állapotukból adódóan, az átlagnál 
sérülékenyebbek, kiszolgáltatottab-
bak, fokozottabban veszélyeztetet-
tek a bűncselekményekkel szemben. 
Ebből adódóan a Rendőrség számá-
ra kiemelten fontos az időskorúak 
védekezési képességeinek növelése, 
a figyelem felhívása, az áldozattá 
válás veszélyére. 

Az idősek elsősorban vagyon el-
leni bűncselekmények, ezen belül, 
pedig elsősorban lopások (trükkös, 
besurranásos, betöréses lopások, 
zsebtolvajlás) továbbá csalások 
és rablások áldozatává válnak. Az 
időskorúak és egyedülállók sérel-
mére elkövetett bűncselekmények 
esetén az elkövetők gyakran az e 
csoportba sorolt személyek segí-
tőkészségét, hiszékenységét hasz-
nálják ki ahhoz, hogy lakásukba, 
házukba, különböző trükkökkel 
bejussanak, és onnan elsősorban 
készpénzt, takarékbetétköny-
vet, ékszert tulajdonítsanak el. 
A rendőrség elemzése szerint, az 
időskorúak nagyon sok esetben a 
részükről természetesen felmerülő 
segítségnyújtás következtében vál-
nak áldozattá. Viszonylag könnyen 
kötnek ismeretséget, megbíznak 

idegen emberekben, örülnek, hogy 
beszélgetnek, ezáltal az elkövetők 
nagyobb nehézség nélkül bizalmuk-
ba férkőzhetnek. 

Előadónk, a következő jó taná-
csokat adta a hallgatóságnak:
•  Ne nyisson ajtót, kaput idegennek, 

ismeretlen személynek!
•  Ajtaját lássa el biztonsági zárral, 

szereltessen fel biztonsági láncot!
•  Ne bízzon meg ismeretlenben, még 

akkor sem, ha kedvesnek és jó mo-
dorúnak tűnik!

•  Alkalmi munkát ne vállaltasson fel 
idegenekkel (pl. favágás, hóseprés, 
kerti munkák)!

•  Ne hagyja nyitva a kapuját, házát, 
lakásának ajtaját, még akkor sem, 
ha az udvarban vagy a kertben tar-
tózkodik, mert bárki észrevétlenül 
is bemehet!

•  Ne hagyja a kapujának, házának, 
lakásának kulcsát a lábtörlő, vi-
rágcserép alatt és egyéb helyeken! 
Ha elmegy otthonról, inkább vigye 
magával!

•  Ne engedjen be a házaló árusokat, 
gáz- vagy áramszolgáltató, Vörös-
kereszt és más hivatalos személy-
nek álcázott embereket, bármeny-
nyire erőszakosak is!

•  Kérje igazolványukat! Tartsa 
kapun kívül őket! Amennyiben 
mégis úgy érzi, hogy elfogadná 
ajánlatukat, beszéljen meg velük 
másik időpontot, míg ellenőrizni 
tudja őket, illetve hozzátartozóit 
tudja értesíteni!

•  Ne vegye elő megtakarított pénzét 
idegenek jelenlétében, mert kifi-
gyelhetik, hogy hol tartja, és vala-
milyen trükkel eltulajdoníthatják 
Öntől! Lehetőség szerint ne tartsa 
egy helyen az Ön által megtakarí-

tott pénzt, hanem kisebb összege-
ket helyezzen el a lakás különböző 
részein!

•  Ne nyisson ajtót éjszaka bármilyen 
zajt hall, ha lehetősége van rá, hív-
ja a RENDŐRSÉGET (telefon-
szám: 107)!

•  Fizikai támadás esetén lehetőség 
szerint saját élete, testi épsége 
megóvása érdekében ne tanúsít-
son ellenállást, inkább teljesítse a 
támadó követeléseit, hiszen ezzel 
saját életét mentheti meg!

•  Folyamatosan tartson kapcsolatot 
a „közelében” élőkkel, valamint 
a postással, polgárőrrel, orvossal, 
szociális gondozóval. Lehetőség 
szerint állapodjanak meg abban az 
előbb felsorolt személyekkel, hogy 
hetente vagy havonta mely időpon-
tokban látogatják meg Önt!

•  Az ablakokon lévő redőnyt azon 
helységekben, melyeket nem hasz-
nál, napközben húzza fel, ezzel 
is azt a látszatott keltve, hogy a 
lakás valamennyi helyiségét lak-
ják. Lehetőség szerint az előkertet 
művelje, mert az elhanyagolt kert 
látványa is arra enged következtet-
ni, hogy a ház tulajdonosa egyedül 
élő, gyenge fizikumú, beteg ember, 
aki segítségre szorul, ezáltal védte-
lenné és célponttá válhat!

•  Nyugdíjfolyósítás időszakában – 
ha lehetősége van rá – kérje meg 

valamelyik családtagját vagy a 
családgondozót, hogy legyen jelen 
az átvételkor, illetve a pénz bizton-
ságba helyezésekor!

•  Érdeklődjön az önkormányzatnál a 
jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tás, illetve a vészhelyzeti segélyhí-
vók beszerelésének lehetőségéről, 
ezek hiányában szereltessen be 
S.O.S segélyhívó jelzőberendezést 
(vezeték nélküli kapucsengő) rosz-
szullét, betörés esetére!

•  Ha az anyagi lehetőségei megen-
gedik, akkor vásároljon mobiltele-
font, amellyel bármikor segítséget 
tud hívni szükség esetén!
Tisztelt lakosság, kedves nyug-

díjasok, idősek és hozzátartozóik! 
Kérem, fogadják meg, a sok jó taná-
csot, mivel csak így lehet megelőz-
ni a bűncselekményeket, melyeket 
az idős emberek ellen követnek el, 
kihasználva jóindulatukat, segítő-
készségüket. Amennyiben mégis 
bűncselekmény áldozatává válna 
valaki, kérjük, azonnal értesítse a 
Rendőrséget a 107-es illetve a 112-
es segélyhívó számon, valamint 
forduljon segítségért a területi ál-
dozatsegítő szolgálathoz, melynek 
elérhetősége: KOMP Egyesület 
4025 Debrecen, Széchenyi u. 8. 
I/5-6. Telefon: 52/955-345. Akinek 
ez ügyben bármilyen segítségre van 
szüksége kérem, bizalommal fordul-
janak hozzánk.  

 Erdei Andrásné
Alapszolgáltatási Központ

intézményvezető

A hagyományoknak megfelelően 
szeptemberben a kis polgárőrök 
is kivették részüket a forgalom-
irányításban. Célunk az iskolások 
és óvodások biztonságos közle-
kedésének biztosítása volt az in-
tézmények közelében lévő közúti 
kereszteződésekben. A Zebraszol-
gálatban részt vettek: Villás Krisz-
tián 8.b, Villás Levente 8.b, Zsákai 
Martin 8.b a legtöbb alkalommal, 
az ötödikesek közül a legügyesebb 
Mészáros István 5.a, Vattai Le-
vente 5.a, Szoboszlai Botond 5.b, 

Fodor Norbert 5.b volt. A 3 hétig 
tartó reggeli szolgálatokban részt 
vett még egy-egy alkalommal Ju-
hász Patrik 7.b, Balogh László 6.b, 
Sánta Márk 5.a, Takács Gergő 5.a, 
Vágner Bálint 6.a, és nem utolsó 
sorban Bordás Fanni 5.a és Nagy 
Viktória 5.a osztályos tanulók. Ez-
úton is szeretnénk megköszönni 
mind az ifjú polgárőröknek, mind 
azon polgárőröknek a munkáját, 
akik segítették a Zebraszolgálat 
munkáját!

Ebesi Polgárőr Egyesület

Zebraszolgálaton voltunk

Ebesen 2013. szeptember 20. és 2013. október 18. közötti időszakban két 
bűncselekmény, egy ittas állapotban elkövetett járművezetés és egy lopás 
történt. 
1.  2013. 09. 22-én egy hajdúszoboszlói lakos a Vérvölgy utcán az általa 

vezetett segédmotor-kerékpárral úgy vett részt a közúti közlekedésben, 
hogy a vezetés megkezdése előtt szeszesitalt fogyasztott. Az ügyben ittas 
állapotban elkövetett járművezetés miatt büntetőeljárás indult. 

2.  2013. 10. 12-re virradóan ismeretlen személy a 4-es számú főút mellett 
a Nádas csárda és a Sári major között a betonút végén található tanya 
udvarára bement, majd onnan egy kézikocsit, egy villanymotort, három 
(Atlas Copco, Bosch, Metabo) sarokköszörűt, kettő (Flex, Makita) nagy 
sarokköszörűt és 50 liter gázolajat tulajdonított el. Az ügyben lopás elkö-
vetése miatt büntetőeljárás indult.

Kérem a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját, s amennyiben 
a fenti eseménnyel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, 
esetleg a bűncselekmény időpontjában a helyszínen, illetve annak közelé-
ben jártak, esetleg látták az elkövetőket vagy részükre megvételre kínálták 
az eltulajdonított tárgyakat, értesítsék a rendőrséget 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

Kék hírek

Legyünk óvatosak!
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Élménybeszámoló Kiss Zoli tollából
A sárospataki kirándulás nagyon jó volt. A buszon órákon át ide-oda ka-

nyarogva utaztunk. Amikor Tokajba érkeztünk elhatároztuk, hogy megnéz-
zük a kilátóból a Bodrog és a Tisza találkozását, de sajnos zárva volt, ezért 
csak a Tisza-hídról néztük a folyókat. Jó érzés volt látni, ahogy az emberek 
csónakokban ülve horgásztak, vagy egyéb módon szórakoztak. Aztán egy 
kis ajándékvásárlás után újra buszra pattantunk. Megérkeztünk Sárospatakra, 
ahol először királyi oklevelet csináltunk. Régies írással írtunk és viaszból 
még pecsétet is tehettünk rá. Az oklevél készítésekor mindenki a saját ki-
rályságában érezhette magát. Aztán a Rákóczi Múzeumba mentünk, ahol egy 
csomó régi, és csodálatos tárgy volt kiállítva. Megcsodálhattunk ott berende-
zési tárgyakat, öltözékeket, kardokat, puskákat, pénzeket.

Feltöltődésként a múzeum kertjében található játszótéren várvédő háborút 
játszottunk. Sajnos indulni kellett haza, de előtte még Szabolcs település felé 
vettük az irányt. Egy kicsit nehéz és fárasztó volt végigmászni a szabolcsi 
földvár falain, de megérte, mert az úti cél három zászló volt. A kimerítő séta 
után, új élményekkel gazdagodva hazaindultunk. Így telt az 5.a osztálynak a 
sárospataki kirándulása.

A TÁMOP 3.2.8.B-12/1. „Múzeumok Mindenkinek” Programon belül 
megvalósuló  múzeumi órasorozat egyik elemeként  2013. október 13-án a 
sárospataki Rákóczi Múzeumot kerestük fel az általános iskola 5. osztályos 
tanulóival. 

A magyar 500 forintos papírpénz hátoldalán látható sárospataki vár- mely-
ben ma a Rákóczi Múzeum található- egykor a hatalmas Rákóczi-birtok ré-
sze volt. A mai várkastélyt és a hozzákapcsolódó város erődítéseit eredeti 
alakjukban 1534 és 1542 között Perényi Péter építtette.  Halála után a Dobó, 
a Bocskai család, majd 1608-ban Lorántffy Mihály lányai vették örökségük-
ként birtokukba az uradalmat. 1616-ban Lorántffy Zsuzsanna hozománya-
ként Patak Rákóczi-birtok lett,  összekötő híd a Királyi Magyarország és 
Erdély között.

A vár 1945-től a magyar állam tulajdona, s a benne lévő Múzeum 1950 óta 
gondozza kiállításaival, tudományos munkásságával a Rákóczi- örökséget. 

Sárospataki programunk a „Rákócziak dicső kora” című állandó kiállítás 
megtekintésével kezdődött. Az egész emeleti palotaszárnyat elfoglaló kiállí-
tás témája nem csak II. Rákóczi Ferenc és az általa vezetett szabadságharc, 
de áttekintést ad a magyar történelemben oly jelentős szerepet vitt Rákóczi-
családról is, s egyben felvillantja a város XVII–XVIII. századi történelmé-
nek azon szakaszát, mely országos, sőt, nemzetközi hírűvé tette a vidéket és 
Patakot.

A kiállítás megtekintése után múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk 
részt, melyen megismertük a XVII–XVIII. század írásbeliségét, a  latin be-
tűs szépírás kalligrafikus kezdőbetűit, az iniciálék elkészítését. Végül levelet 
hajtogattunk, s pecsétviasszal zártuk le.

Sárospatak után, a haza felé vezető úton Szabolcs település felé tettünk 
kitérőt, ahol a szabolcsi földvárat néztük meg. 

Erről a földvárról a magyar közvélemény jóformán semmit sem tud, pe-
dig nemzeti kincseink közé tartozik. Az alföldi földvárak csaknem mind el-
enyésztek, s hogy ez ma is megvan, megbecsülhetetlenné teszi ezt a különös 
építményt. A szabolcsi földvár Magyarország egyik legnagyobb földvára, 
általa a magyar államiság első századainak jellemző vártípusát ismerhet-
jük meg. Anonymus szerint a Csák nemzetséghez tartozó Szabolcs vezér 
emelte a várat a honfoglalás idején. Az első írásos emlék 1067-ben említi. 
Egykori építői a vaskos fatörzseket rácsos szerkezetű oszlopokba ácsolták, 
majd a térközeit agyagos földdel töltötték meg, külső oldalát tapasztották, 
így védekeztek felgyújtása ellen. Elsősorban védelmi szerepe lehetett az erő-
dítménynek, ahová háború idején behúzódhattak a környék lakosai. 1241-
ben a mongol seregek megostromolták és elfoglalták ezt a várat is, majd 
fölgyújtották, s többé nem is építették újjá.  A sorsára hagyott földfalakat az 
évszázadok időjárása és az esőzések alakították a napjainkban látható for-
májukra, melyek még ma is rendkívül impozánsak, több, mint 10 méterrel 
emelkednek a környező falu fölé.

A várfalak megmászása után, kellemesen elfáradva ültünk vissza a buszra 
és indultunk haza Ebesre.

Reméljük, mindenki kellemes élményekkel tért haza erről a kora őszi ki-
rándulásról.

Összeállította: Kiss Zoltán 5. a osztály tanuló
Eignerné Bartusz Andrea múzeumvezető

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

TÁMOP 3.2.8.B-12/1

Egyszínes oldal

Különlegesnek ígérkezett az idei Szent Mihály-napi hétvége mind a 
Magyarországon élők, mind a külhoni magyarok számára. 

Itthon vagy – Magyarország, szeretlek! címmel kétnapos program-
sorozaton fesztiválok, szüreti bálok, forgatagok egész dömpingje vette 
kezdetét azzal a céllal: bárhol is éljünk a világban, kerekedjünk fel és 
látogassunk el szülőhelyünkre; ünnepeljünk azon a helyen, ahol igazán 
jól, igazán otthon érezzük magukat

Ehhez az országos rendezvényhez csatlakozott idén településünk is, 
mely programsorozat első napján, szeptember 28-án a Művelődési ház-
ban Szép Ernő Tűzoltó című egyfelvonásosos vígjátékát tekinthették 
meg az érdeklődők. A kisvárosi tűzoltó és az özvegyasszony rövid sze-

relmi története kínált egy kel-
lemes szombat esti kikapcso-
lódást az ebesi közönségnek a 
nagyváradi Szigligeti Társulat 
színészeinek tolmácsolásában.

A rendezvény másnapján, 
szeptember 29-én a Széché-
nyi Ferenc Tájmúzeumban 19 
órától Reschofsky György a 
debreceni Vojtina bábszínház 
társulatának tagja zenés elő-

adó estjén nosztalgiázhattak a résztvevők, ahol jól ismert dalok mellett 
saját szerzemények és feldolgozások is felcsendültek, melyet a közös 
éneklés tett jó hangulatúvá.

Ezt követően vette kezdetét a táncház, ahol Kiss Józseffel és párjával, 
Kissné Ádám Zsuzsannával rophatták együtt a táncot táncos lábúak.

Az este zárásaként őrtűz lángjai gyulladtak fel a múzeum udvarán 
szimbolizálva az egykori pásztortüzeket. Hiszen hagyományosan szep-
tember végén fejezték be a betakarítást, lezárva ezzel a mezőgazdasági 
évet. Eleink a „Tűz angyalának” napján pásztortüzeket gyújtottak, je-
lezve a kinti legelőkről hazatérők útját, s azt, hogy hamarosan a nyáj és 
a pásztor is megpihenhet az otthoni világban. Örömünnepek sora vette 
kezdetét; ilyenkor mindenki hazatalált.

Fellobbant hát Ebesen is Szent Mihály tüze – összetartozásunk szim-
bólumaként!

A sárospataki kirándulás
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
 adomány gyűjtésére az Ebesen élő, 

nehéz sorsú családok részére
Tisztelt Lakosság!

Az Ebesen élő, nehéz sorsú, önhibájukon kívül létfenntartásukat veszé-
lyeztető körülmények között élő családok megsegítésére megkezdjük év 
végi adománygyűjtésünket.

Örömmel fogadjuk az alábbi felajánlásokat:
•  Tartós élelmiszerek
•  Fölöslegessé vált vagy használaton kívüli berendezési tárgyak, háztar-

tási kisgépek
•  Tüzelőanyag, hulladék fa
•  Ruha és cipőadomány, lakástextil
•  Gyerekek részére tankönyv, papír-írószer, játék

Sajnos, egyre többen vannak Ebesen, akik külső segítség nélkül nem tud-
ják megoldani lakhatási, létfenntartási problémáikat, pedig becsületesen 
dolgoznak, illetve nagyon sokan szeretnének dolgozni, de nem találnak 
munkát, így nagyon kevés jövedelemből kell megélniük. Szolgálatunk 
ezt minden nap tapasztalja, mivel egyre többen keresnek meg minket, 
hogy segítsünk nekik valamilyen formában.    

Amire sürgősen szükség lenne:  
ágy, gyerekágy, játékok, elektromos háztartási gépek (vasaló, TV, por-

szívó, mosógép), kályha, tűzifa. 

Kérjük, ne dobják ki, illetve ne tegyék ki az őszi lomtalanításkor a 
felsorolt tárgyakat, hanem ajánlják fel az intézményünk részére!

Az összegyűjtött adományok decemberben kiosztásra kerülnek a rászo-
rulók között. Nagyobb tárgyak, tüzelőanyag szállításához kérje segítsé-

günket.

Köszönettel:

A Családsegítő Szolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgáltató munkatársai.

4211 Ebes Rákóczi u. 13. Tel.: 52/788-494 és 52/788-495

„Amit minden falusi gyereknek 
tudnia kell!”

címmel harmadik  alkalommal rendezte meg a Széchényi Ferenc Táj-
múzeum a Haja István helytörténeti vetélkedőt az általános iskola felső 
tagozatosai számára.

2013. október 10-én nyolc csapat gyűlt össze a művelődési házban, 
hogy játékos formában bizonyítsa, mindent tudnak, amit egy falusi gyerek 
tud. A feladatok között volt kép és tárgyfelismerő, „Okos paraszt totó”, 
activity. Időre kellett kukoricát morzsolni, majd zárásul a fonallal körbe-
tekert csapatagot kellett kiszabadítani.

A vetélkedő eredménye: 1. helyezés 8.a – Kovácsok – A vas gyűrők 
(Árva Dávid, Kiss Bence, Lakatos-Tálas Péter, Nagy József), 2. megosz-
tott helyezés 8.b – Kovácsok (Kovács Krisztián, Villás Levente, Egri 
Csaba, Varga Máté) és 7.a – Cipészek (Pásti Lajos, Rácz Dorina Pet-

ra, Lakatos-Tálas Ákos, 
Megyaszai Lili), 3. he-
lyezés – 6.a Kosárfonók 
(Abai Evelin, Misák Ve-
ronika, Szathmári Dorina 
Viktória, Kaszás Brigitta), 
4. helyezés – 7.b Kovács 
műhely (Vágner  Zsuzsa, 
Szűcs Gabriella Judit, To-
kai-Kiss Krisztián, Szat-
mári Klaudia), 5. helyezés 

– 6.b Kovács (Fazekas Bence, Szabó Barbara, Magyar Krisztián, Kiss 
Viktória), 6. helyezés – 5. b Csizmadia (Szabó Orsolya, Palcsu Zalán, 
Szabó Péter, Fodor Norbert), 7. helyezés – 5.a Mészáros (Dér Zsombor, 
Kiss Zoltán, Mészáros István, Szőke Zoltán) 

Az első három helyezett jutalma egy debreceni mozi látogatás.
Gratulálunk a csapatoknak! 
Köszönjük a zsűri tagoknak Prepuk Jánosnak, Szűcs Norbertnek és 

Varga Erikának a közreműködést, Fodorné Irénkének pedig a vetélkedőn 
felhasznált kukoricát!

Eignerné Bartusz Andrea  
múzeumvezető

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

TÁMOP 3.2.8.B-12/1

 A könyvtárunkban évről évre 
megrendezésre kerülő Népmese 
Hete című rendezvényünket idén 
szeptember 30. és október 4-e kö-
zött tartottuk. Ez alkalomból me-
sefoglalkozásokon, papírszínházi 
előadásokon, kreatív foglalkozá-
son vehettek részt az érdeklődő 
gyerekek és szüleik. Napközben 
óvodai és iskolás csoportok láto-
gattak el hozzánk papírszínházzal 
egybekötött mesefoglalkozásokra. 
Míg délután egyéni programok-

kal vártunk kicsiket és nagyokat. 
Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani az együttműködésért 
az Arany János Magyar-Angol 
Kéttannyelvű Általános Iskola 
igazgatójának, pedagógusainak 
valamint a Benedek Elek Óvoda 
vezetőségének, óvodapedagógu-
sainak, hogy biztosították a gye-
rekek számára a programjainkon 
való részvételt. 

Varga Erika 
könyvtáros 

Népmese Hete a Községi Könyvtárban 
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Az elmúlt bő egy hónap igazán tartalmas, változatos időszak volt 
egyesületünk életében. A felnőtt csapataink és utánpótlás gárdáink egy-
aránt hétről-hétre szorgalmasan készültek az aktuális ellenfeleik ellen. 
A legkisebbjeink is elkezdték saját kis bajnokságukat a Bozsik Torna 
keretein belül. Ezek a megmérettetések pedig nem az eredményesség 
miatt fontosak egyesületünk számára, hanem mert mindenképp tanul-
ságosak és segítik a fejlődésünket. Nemcsak az ifjú játékosaink számá-
ra lehetőség, hanem edzőinknek is, mert találkozhatnak kollégáikkal 
és megbeszélhetik gondolataikat, elképzeléseiket a labdarúgásról. Min-
denképpen sokat profi-
tálhatunk belőle.

U14-es és U15-
ös csapataink kisebb 
megingásokkal ugyan, 
de minden mérkőzé-
sükön megmutatták 
ellenfeleiknek, hogy 
számolni kell velük az 
idei szezonban. U17-
es gárdánk nem foglal 
el ugyan valami előkelő helyezést, de mérkőzésről-mérkőzésre látszik 
a fejlődésük. U21-eseink pedig amennyiben sikerül végig ugyanolyan 
tűzzel és alázattal végezni az edzéseket, mint ahogy eddig is tették, ak-
kor igen szép eredményeket érhetnek el. Szóval jó látni, hogy utánpót-
lás csapataink – edzőink munkájának is köszönhetően – eredményesek 
és a játékuk is közönségszórakoztató.

Felnőtt csapataink közül a Hajdú-Bihar megyei harmadik vonalban 
szereplő gárdánk még nem kapott ki és ismerve a csapatok játékerejét, 
egy igazán sikeres bajnokság előtt állnak, amennyiben végig hasonló 
elánnal teszik a dolgukat edzéseken és mérkőzéseken egyaránt. NB III-
as csapatunk számára viszont kevésbé volt sikeres az elmúlt időszak 
és ebből fakadóan a vezetőedzői poszton cserélt egyesületünk. Feczkó 
Tamás helyére Bücs Zsolt került. Reméljük ezzel a döntésünkkel is si-
kerül felrázni csapatunkat az utóbbi időszak sikertelenségéből és újra 
győzelmekkel, illetve jó játékkal örvendeztetjük meg szurkolóinkat. 
Örömteli pillanat volt ebben az időszakban, amikor Egervári Sándor 
Hajdú-Bihar megyei látogatása során egyesületünkhöz is ellátogatott és 
volt alkalmunk hosszabban beszélgetni a labdarúgásról. Haladunk tehát 
tovább az utunkon és remélem a céljainkat sikerül együtt elérnünk. 

Sportbaráti üdvözlettel: 
Kis Sándor, elnök

Ebes KKSE

Az Ebes KKSE októberi hírei

„Számoljuk a kilométereket” díjátadó

Egyesületünk 2013. október 11-én, 
pénteken tartotta meg a „Számoljuk a 
kilométereket” sportakciónk díjátadó-
ját. A sportakció célja az volt, hogy 
felmérjük, hogy mennyien és mennyit 
futnak az ebesi sportpálya futókörén. 
Az eredmény magáért beszél: egy hó-
nap alatt 160 sportoló rótta a köröket 
és szorgalmasan gyűjtötte a kilométe-
reket. 

Összesen 8000 kört, azaz 4000 ki-
lométert futottunk le a futókörön egy 
hónap alatt. Minket is meglepett, hogy 
milyen óriási verseny alakult ki a vé-
gére.

A díjátadóra a női és férfi kategória 
első 15 futójának küldtünk meghí-
vót. Az első 10 sportoló emléklap és 
ESBE póló díjazásban részesült, az 
első három helyezett érem díjazásban 
is, a második helyezettek még ajándék 
utalványt kaptak, az első helyezettek 
pedig megkaphatták a jól megérdemelt 
futócipőt.

A férfi mezőny első helyezettje Mé-
száros István lett, aki a legtöbb kilomé-
tert futotta, nem sokkal lemaradva tőle 
Kiss Partik végzett. A győztes – Patrik 
és a megjelentek legnagyobb meglepe-
tésére – felajánlotta futócipőjét a má-
sodik helyezettnek. Partik meghatódva 
fogadta el a futócipőt, az egyesület 
pedig Mészáros Istvánt „Ebesi Sport-
barát Fair Play” díjjal ismerte el. A 
férfiaknál a harmadik helyezett Leiter 
Bálint lett.

A női mezőnyben igen szoros és 
kemény küzdelemben győzött Illyésné 
Pócsi Gyöngyi, második lett Tóth Edi-
na, míg a harmadik helyezést Pintyák 
Ildikó érte el.

A családias és sportbarát légkörben 
zajlott díjátadón résztvevő futóknak 
köszönjük a jelenlétet, a versenyen 
való részvételt és a kilométer-gyűjtést. 
Reméljük, sok örömüket lelik ezután is 

a futópályán köröket számolva és ön-
magunk legyőzésével a sportok király-
nőjének segítségével, a futással.

A további helyezettek:
Hölgyek:
 1.  Illyésné Pócsi  

Gyöngyi  469 kör=235 km
 2. Tóth Edina   456 kör=228 km
 3. Pintyák Ildikó   279 kör=140 km
 4.  Magyarné  

Hermann Sára  233 kör= 117 km
 5. Kovács Dolli  199 kör=100 km
 6.  Nagyné Deczki  

Irma  179 kör=90 km
 7. Katona Erika  171 kör=86 km
 8. Gali Petra  163 kör=82 km
 9. Fecskán Janka 163 kör=82 km
10. Kovács Imréné  160 kör=80 km
11.  Nagy Alexandra  

Cintia  146 kör=73 km
12. Sós Anna 124 kör=62 km
13. Mészáros Nóra 80 kör=40 km
14. Cserepes Ági 79 kör=40 km 
15.  Adorján  

Csongorné 59 kör=30 km

Urak:
 1.  Mészáros  

István  534 kör=267 km
 2. Kiss Patrik  497 kör=249 km
 3. Leiter Bálint  330 kör=165 km
 4. Dr. Gali Sándor  250 kör=125 km
 5. Rácz András  188 kör=94 km
 6. Ifj. Sós Barnabás  174 kör=87 km
 7. Kiss Róbert  148 kör=74km
 8. Magyar Bence  144 kör=72 km
 9. Szoboszlai Csaba  128 kör=64 km
10.  Csák Zoltán  

Máté  101 kör=51 km
11. Tokaji János  98 kör=49 km
12. Magyar Dávid 76 kör=38 km
13. Bernáth Gergely 73 kör=37 km
14. Fodor Tamás 62 kör=31 km
15. Beke Béla 56 kör=28 km

 Ebesi Sportbarátok

Vekeri-tó túra

7 érmet nyertek az ebesi 
futópalánták Debrecenben 

A szeptember 22-én megrendezett debreceni Fórum futásról fényes érmek-
kel és szép helyezésekkel tértek haza sportolóink. Egri Kincső, Enyedi Sára és 
Kiss Patrik győzött, Enyedi Luca és Sós Barnabás ezüstérmes lett, Sós Anna és 
Fodor Enikő pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A hazai szurkolók 
nagy örömére további értékes helyezéseket értek el a gyerekek. Makai Botond, 
Mészáros Nóra, Gali Petra és Magyar Zoltán a negyedik helyen értek célba. Fo-
dor Levente, Fodor Norbert, Egri Csenge és Fodor Szabolcs az ötödik, Fecskán 
Janka pedig az előkelő hatodik helyen végzett az erős mezőnyben. Gratulálunk 
minden ebesi versenyzőnek és köszönjük a szurkolók lelkes buzdítását!

Sós Barnabás

Szeptember 28-án, gyönyörű őszi napsütésben közel 60-an kerekeztünk ki a 
Vekeri tóra, hogy kellemesen eltöltsünk egy napot. Kiss Róbert barátunk futva 
tette meg a 2x23 km-es távot. Oda és hazafelé is igazán jó hangulatú volt a túra, 
a pihenőkön pedig akadt bőven szervízelni való kerékpár. Köszönet Bíró Gyu-
lának és kedves feleségének, Anna néninek, valamint Fodorné Irénkének, hogy 
gondoskodtak a finom ebédről. 

Sós Barnabás
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Színes oldal

Szeretettel várjuk régi és új kedves vendégeinket 
az Arany Oroszlán Panzió és étterembe

Ízletes napi menüvel ● Variálható állandó napi 
ajánlattal ● Széles ital és étlapkínálattal

Előrendelést felveszünk: helyben sütött pogácsára ● 
Hidegtálakra már 1.150 Ft-tól ● Különböző sültekre

Vállaljuk: esküvők, bálok, céges rendezvények, 
termékbemutatók, állófogadások, garden party-k, 

születésnapok teljes körű lebonyolítását a megye teljes 
területén.

Nyitva tartás:
hétfő: 9.00–16.00; kedd–szombat: 9.00-20.00

vasárnap: zárva
Elérhetőségeink: 52-366-129, 20-662-9040

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

Tevékenyen a Jövőnkért Szociális Szövetkezet megkezdte munkáját a Tsz 
udvarban. Szolgáltatásaink: ingatlan adásvétel, cipőjavítást, késélezést, 
asztalos munkát, kertek kaszálását, fűnyírását kisebb házkörül végezhető 
munkákat vállalunk. Elérhetőségünk: Adorjánné Vali +3670334-5407

Lakossági hirdetés

Köszönet az Adományozóknak!
Köszönetemet szeretném kifejezni mindazon ebesi lakosoknak, akik 
támogatásaikkal igyekeztek hozzájárulni Andika gyógyulásához. Na-
gyon hálás vagyok és szeretném Önökkel tudatni, hogy az adományok 
összege segítségünkre szolgált a kislányom számára kialakított szoba 
létrejöttéhez. Tisztelettel: Csendes József


