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Vassné dr. Figula Erika 
előadása – 10. oldal

Országos Polgárőr Nap
9. oldal

Nyári református hittan- 
tábor – 8. oldal

Iskolai színes hírek
 4. oldal

Hírek önkormányzati beruházásokról

(Folytatás a 2. oldalon.)

Befejeződött az orvosi rendelő felújítása

A Rákóczi utca 16. szám alatti orvosi rendelő 
felújítására és átalakítására 59,4 millió forintot 
nyert önkormányzatunk. A támogatás inten-
zitása 100%, tehát a felújítás teljes egészében 
támogatásból valósulhatott meg. A beruházás 
keretében fűtőberendezés, nyílászáró csere, kül-
ső hőszigetelés, padlásfödém hőszigetelés és a 
helységek kisebb belső átalakítása, nyílászárók 
felújítása, korszerűsítése, bútorzat cseréje, or-
vosi eszközök beszerzése, meglévő kerítés el-
bontása, parkosítás, parkoló, járda, közlekedési 
út, útcsatlakozás építése történt meg. Az ünne-
pélyes átadásra 2014. augusztus 9-én kerül sor, 
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Jó ütemben halad a Polgármesteri Hivatal 
hátsó épületének felújítása

Folyamatban van a Polgármesteri Hivatal hát-
só épületrészének felújítása, melyre 16,4 millió 
forint támogatást (100%-os intenzitással) nyer-
tünk. A pályázat keretében megvalósítható épü-
let külső szigetelésén és nyílászárók cseréjén túl 
önerőből megvalósul az új polgármesteri hivatal 
terveinek megfelelő belső átalakítás is. A felújí-
tás várhatóan augusztus 31-ig fejeződik be. Ter-
veink szerint 2015-ben folytatódik a hivatal új 

épületszárnyának kialakítása, melyre már építé-
si engedéllyel rendelkezünk. 

Elkészültek a műfüves sportpályák
Két műfüves futballpálya került kialakításra 

településünkön a Magyar Labdarúgó Szövetség 
támogatásával. Az egyik az általános iskola ud-
varán, mérete 12×24 méter, a másik a települési 

sportpályán található, melynek mérete 22×42 
méter.  Az újonnan elkészült műfüves focipá-
lyának a sportháztól történő megközelítéséhez 
elkészült az 1,0 m széles és 120 fm hosszú tér-
köves járda is. A műfüves pályák ünnepélyes 
átadására 2014. szeptember 5-én kerül sor.

Elkészült az Ipartelepi út stabilizálása, 
burkolt gyalogjárda építése

A Szepes utca folytatásában a sajtgyár mellett 
elhaladva csatlakozik a meglévő aszfaltozott 
ipartelepi úthoz a korábbi földút.  Az út használ-
hatósága érdekében volt szükség annak stabili-
zálására, profilozására.  Az út mellett párhuza-
mosan készült el 1,5 m széles és az út hosszával 
megegyező 615 m hosszú aszfaltozott gyalog-
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járda. A kialakított makadám út szélessége 5,0 m, az út mellett 
kétoldalt 1-1 m széles földpadka, illetve járda és az út között 
szikkasztó árok készült. 

A munka bekerülési költsége 15 millió Ft volt, melyből 5 mil-
lió Ft-ot Kerekes Ferenc biztosított. Ezúton is köszönjük támo-
gatását!

Elkezdődött a Vadas utca út és csapadékvíz elvezetés 
építése

Útépítési programunkat folytatva ebben az évben a Vadas utca 
teljes hossza (795 méter) aszfaltozásra kerül az utca csapadékvíz 
elvezetésének kiépítésével egyidejűleg. Az elkészülő út főbb jel-
lemzői: 5,0 m széles tetőszelvényes kialakítású aszfaltozott, az 
Alkotmány utcától északra 1-1 m földpadkával és 4,0 m széles, 
szintén tetőszelvényes kialakítással, az Ady–Alkotmány utcák 
közötti szakaszon (terv szerinti rétegrend) útburkolat készül 1-1 
m zúzott kő padkával. 

A vízelvezetés főbb jellemzői: Az út mindkét oldalán végigve-
zetett földmedrű vízelvezető árok készül. A kapubejárók alatt és 
az út alatti átvezetéseknél beton átereszek kerülnek elhelyezésre 
tervszerinti helyen és méretben. A beruházással egy időben elké-
szülnek a kis és nagykapu bejárók a következő módon: A nagy-
kapu bejárók aszfalt burkolatot kapnak amennyiben a beruházás 
előtt azok burkoltak voltak. A korábban földes kapubejárók hely-
reállítása teherbíró zúzottkővel történik.

A beruházás várhatóan 2014. szeptember végére készül el, 
költsége közel 80 millió Ft, melyet az önkormányzat saját költ-
ségvetéséből biztosít. Az utcakép javításának érdekében az ősz 
folyamán a megújuló út mentén fák ültetését is tervezzük.

Hamarosan kezdődik a Gárdonyi utca út és csapadékvíz 
elvezetés építése

Augusztus elején elkezdődik a Gárdonyi utca út és csapa-
dékvíz elvezetés építése. Az elkészülő út főbb jellemzői: 5,0 m 
széles tetőszelvényes kialakítású aszfaltozott (terv szerinti ré-
tegrend) útburkolat készül 1-1 m földpadkával. A vízelvezetés a 
Vadas utcához hasonló módon valósul meg. Az út és vízelvezetés 
építés bekerülési költsége: bruttó 33,1 millió Ft. Tervek szerint a 
beruházás szeptember végére elkészül.

Járda felújítás és építés
Az idei esztendőben is elég jelentős járdaszakaszon végeztetett 

az önkormányzat felújítást és új járda építésére is sor került. A 
közelmúltban új aszfalt réteget kapott a Petőfi utca 550 m hosz-
szon, József Attila utca 440 m és Bocskai utca egy szakasza 120 
m hosszúságban. Új járda épült, szintén aszfaltozott kivitelben a 
Vérvölgy utca Bocskai –Rákóczi közötti szakaszán 177 m hosz-
szúságban és 1,1 m szélességben. A beruházás bekerülési költsé-
ge bruttó 7,5 millió Ft volt.

Kiépült a Nagypark elektromos ellátása
Az elkészült közösségi tér használatát biztosító elektromos 

ellátásához szükséges beruházás során 3x25A teljesítménnyel 3 
db csatlakozó szekrény, ami biztosítja rendezvények elektromos 
szükségletét. Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a Nagy-
parkban családi összejövetelt, rendezvényt terveznek, jelezzék 
az önkormányzatnál és biztosítjuk az áramvételi lehetőséget!

Fóliasátor építése
Az Ebesi Községgondnokság Kft. a Rákóczi u. 13. szám alat-

ti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon található felépít-
mény mögötti területen fóliasátor építésére nyújtott be támoga-
tási kérelmet. A fejlesztés megvalósításához a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal 3.180.000,- forint támogatást biztosít. 
A fejlesztés kivitelezése folyamatban van. 

Hamarosan indul a Platán sori közvilágítás kiépítése
Az újonnan elkészült Platánsori csomópont és annak közvilá-

gítását folytatva megépítjük a Platánsor teljes hosszán (Kossuth 
utcáig) a közvilágítást a csomóponti műszaki tartalom szerint. A 
fejlesztés magába foglalja mindkét oldali buszmegállók megvi-
lágítását is. A kivitelezés hamarosan elindul és várhatóan szept-
ember hónapban el is készül. A beruházás költsége 9,4 millió 
forint.

Használatban a Platán sori buszmegálló 
A településen át-

haladó buszjáratok 
nyomvonalának meg-
változtatása érdeké-
ben új buszmegálló 
építésére volt szükség. 
A meglévő Platán sori 
buszmegállóval szem-
ben eltoltan elkészült 
az új buszmegálló a 
hozzá vezető járdával. 
A buszmegálló forgal-
mi sáv szélesítéssel 
készült, 21 m peron-
hosszal, 7-7 m be-ki 
hajtóval. Az utasok 
védelme érdekében 
fedett utasvárót telepí-
tettünk. 

2014. július 21-től 
megváltozott a buszközlekedés nyomvonala és az újonnan ki-
alakított buszmegállóhelyet használva, a Platánsori és a Fő utcai 
csomópontokon keresztül térnek be az autóbuszok településünk-
re.

Elkészültek a Tavasz, Bartók Béla és a Szoboszlói utcák 
útépítésének tervei

A belterületi utcák aszfaltozása érdekében újabb három utca 
útépítési és csapadékvíz elvezető tervei készültek el. A tervek 
szerint a Szoboszlói utca a kiépítést követően csatlakozik a Pla-
tán sor burkolt útjához. Jelenleg az engedélyezési eljárás van 
folyamatban. A Közlekedési Felügyelőség a Tavasz és a Bartók 
Béla utcák útépítési engedélyezési eljárás keretében 2014. au-
gusztus 14-én 10 órától a Művelődési Házban (Ebes, Kossuth u. 
32-34.) közmeghallgatást tart, melyre minden érintett ingatlantu-
lajdonost ezúton is meghívunk.

Személyszállító kisbusszal gazdagodott Ebes
Önkormányzatunk 2013 novemberében támogatási kérelmet 

nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz a 
vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgálta-
tások fejlesztése keretében az újonnan megszervezésre kerülő 
tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához történő személyszállító 
kisbusz beszerzésére. 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2014 február-
jában pozitív elbírálásban részesítette a beadott pályázatot.  A 
támogatási kérelemnek helyt adó határozat szerint 10.112.000,- 
forint támogatásban részesült az önkormányzat, melyet a gép-
jármű beszerzésére lehetett felhasználni. A gépjármű beszerzése, 
üzembe helyezése 2014 júniusában megtörtént. 

Szabóné Karsai Mária polgármester

(Folytatás az 1. oldalról.)
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Közmeghallgatással egybekö-
tött képviselő-testületi ülést tar-
tott Ebes Község Önkormányza-
tának képviselő-testülete június 
25-én. Döntöttek egyebek mellett 
az óvodavezetői állásra beérke-
zett pályázatról, a civil szerveze-
tek második félévre vonatkozó 
támogatási igényeiről, illetve a 
testület második féléves munka-
tervéről is. A nyílt fórumon az 
érdeklődő lakosok választ kap-
hattak a felmerülő kérdéseikre, 
problémáikra.

Döntés született az 
óvodavezetői állásra beérkezett 

pályázatról
Dr. Hajdu Miklós jegyző el-

mondta, hogy az óvodavezetői 
állásra kiírt pályázatra Czeglédiné 
Herczeg Ildikó nyújtott be írásos 
anyagot, melyet egy három tagú 
szakmai bizottság, a dolgozói, 
valamint a pedagógia közösség, 
továbbá a szülői munkaközösség 
véleményezett. Mind a bizottság, 
mind a véleményező közösségek 
megfogalmazták, hogy a pályázó 
beadványa a szakmai, tartalmi és 

formai követelményeknek megfe-
lel. A pályázat alapján a pályázó 
végzettsége az óvodavezetői állás 
betöltéséhez szükséges jogsza-
bályi követelmények előírásaival 
összhangban van, melyre tekin-
tettel támogatják Czeglédiné Her-
czeg Ildikó kinevezését az intéz-
ményvezetői posztra 2014. július 
07. napjától 2019. július 07. nap-
jáig. A képviselő-testület egyhan-
gú döntéssel bízta meg Czeglédiné 
Herczeg Ildikót az intézményve-
zetői feladat ellátásával.

A jövőben is Nagy Adrienn 
látja el a Községgondnokság 

Kft. vezetését
A Községgondnokság Kft. ügy-

vezetőjének megbízatása 2014. 
július 31. napjáig szól. Nagy Adri-
enn ügyvezetői kinevezését 2014. 
december 31. napjáig a képviselő-
testület egyhangúlag támogatta.

Elfogadta a testület a 
tűzoltóság éves beszámolóját
Dr. Nagy Imre tűzoltó alezredes 

a Hajdú-Bihar Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság Debreceni 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsé-
gének vezetője írásos beszámoló-
ban adott tájékoztatást a szervezet 
2013. évi munkájáról, melyet a 
képviselő-testület elfogadott.

Megvitatta a testület a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi 
Többcélú Társulás 2013. évi 

beszámolóját
Hajdúszoboszlói Kistérségi 

Többcélú Társulás titkára beszá-
molójában arról tájékoztatta a tes-
tületet, hogy a társulás 2013. évtől 
is fennmaradhatott, bár jelentős át-
alakuláson ment keresztül, többek 
között a munkaszervezeti felada-
tok ellátását a 2013. év második 
felétől a székhelytelepülés, azaz 
Hajdúszoboszló polgármesteri hi-
vatala látja el. A képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadta a kistérségi 
társulás beszámolóját.

Tárgyalta a testület az 
Alapszolgáltatási Központ 

2013. évi beszámolóját
Erdei Andrásné az ebesi Alap-

szolgáltatási Központ vezetője az 
intézmény elmúlt évben végzett 
munkájával kapcsolatban arról 
adott tájékoztatást, hogy az in-
tézmény ellátásai iránt nagy az 
érdeklődés a lakosok részéről. A 
szolgáltatások tekintetében el-
mondható, hogy az étkeztetést 
igénybe vevők száma egy fővel 
csökkent, ezzel szemben azonban 
a házi gondozást kérők száma há-
rommal emelkedett. A községben 
a szociális alapellátásokat minden 
lakos számára biztosítják, akinek 
ilyen jellegű segítségre van szük-
sége. A képviselő-testület elisme-
rését fejezte ki az intézményben 
folyó lelkiismeretes munkáért és 
elfogadta a beszámolót.

Tárgyalta a testület a 
gépjárműadó hátralék 

csökkentésével kapcsolatos 
eddigi tapasztalatokat

Dr. Hajdu Miklós jegyző elő-
terjesztésében tájékoztatást adott 
arról, hogy a testület a 2013. évi 
decemberi ülésén döntött arról, 
hogy a helyi adótartozások csök-
kentése érdekében hathatós in-
tézkedéséket eszközöl. Az eddig 
megtett lépések eredményeként 
sikerült valamelyest csökkenteni 
a kintlévőséget. December óta a 
hivatal mintegy 2,8 millió forint 
adóhátralékot érvényesített, to-
vábbá mintegy 920 ezer forint tar-
tozás vonatkozásában részletfize-

tést engedélyezett. Az adóhátralék 
csökkentésére a jövőben is nagy 
hangsúlyt fog fektetni a hivatal – 
fűzte hozzá Dr. Hajdu Miklós. 

Döntött a testület a civil 
szervezetek 2014. évi második 
féléves támogatási kérelmeiről

A képviselő-testület januári 
ülésén elfogadott rendelete alap-
ján az ebesi civil szervezetek 
önkormányzati támogatásra pá-
lyázhatnak minden évben március 
15-ig, illetve június 15-ig. Az így 
beérkező pályázatokat előzetesen 
véleményezte a Mezőgazdasá-
gi, Környezetvédelmi, Turiszti-
kai, Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság valamint a Pénzügyi 
Bizottság. A képviselő-testület 
a pályázatokat megvizsgálta és 
a fenti bizottságok véleménye 
alapján döntött. Ezek szerint az 
Ebesi Gyermekekért Alapítvány 
470.000,- az Ebesi Idős Embere-
kért Közalapítvány 80.000,- az 
Ebes Község Közhasznú Sport 
Egyesület 700.000,- az Ebesi 
Sportbarátok Közhasznú Egyesü-
let 550.000,- az Ebesi Református 
Templomért Alapítvány 200.000,- 
forint pályázati támogatást kapott 
az önkormányzattól.

Megtárgyalták a 2014. 
év második félévének 

munkatervét
Szabóné Karsai Mária polgár-

mester asszony arról tájékoztatta 
a testületet, hogy a második félévi 
munkaterv összeállításánál figye-
lembe vették, hogy 2014. októ-
ber hónapban kerül sor az önkor-
mányzati választásokra, valamint 
azokat a témákat, amelyekben a 
képviselő-testületnek jogszabály 
alapján döntési kötelezettsége van. 
A jelenlévő képviselők a munka-
tervet egyhangúlag elfogadták.

Beszámoló a 
közmeghallgatásról

A képviselő-testület a júniusi 
ülés keretében közmeghallgatást 
tartott, ahol a lakosok és a helyben 
érdekelt szervezetek képviselői 
közérdekű kérdésekkel fordulhat-
tak a helyhatósághoz és javaslato-
kat tehettek. 

A fórumon egyebek mellett 
kérdések hangoztak el a szilárd 
burkolatú utak építésével, a kerék-
párút megvalósításának jelenlegi 
helyzetével, valamint az iparte-
rület értékesítésével összefüggés-
ben.

dr. Borku Csilla

Elfogadták a képviselő-testület második féléves munkatervét
– beszámoló a képviselő-testület júniusi üléséről –

1. Péntek Dr Socol Ilona

2. szombat Dr. Socol Ilona

3. vasárnap Dr. Socol Ilona

4. hétfő Dr. Szerze Péter

5. kedd Dr. Szerze Péter

6. szerda Dr. Szerze Péter

7. csütörtök Dr. Szerze Péter

8. péntek Dr. Szerze Péter

9. szombat Dr. Szerze Péter

10. vasárnap Dr. Socol Ilona

11. hétfő Dr. Szerze Róbert

12. kedd Dr. Csontos Gyula

13. szerda Dr. Csontos Gyula

14. csütörtök Dr. Socol Ilona

15. péntek Dr. Socol Ilona

16. szombat Dr. Szerze Róbert

17. vasárnap Dr. Csontos Gyula

18. hétfő Dr. Békési Zoltán

19. kedd Dr. Békési Zoltán

20. szerda Dr. Békési Zoltán

21. csütörtök Dr. Békési Zoltán

22. péntek Dr. Békési Zoltán

23. szombat Dr. Békési Zoltán

24. vasárnap Dr. Békési Zoltán

25. hétfő Dr. Szerze Róbert

26. kedd Dr. Csontos Gyula

27. szerda Dr. Csontos Gyula

28. csütörtök Dr. Csontos Gyula

29. péntek Dr. Szerze Péter

30. szombat Dr. Szerze Róbert

31. vasárnap Dr. Csontos Gyula

06-30/698-0043
Dr. Varga Tamás 
igazgató főorvos

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2014. AUGUSZTUS
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Új tantárgyak kerültek bevezetésre 
a múlt tanévben

Az elmúlt évben három új tantárgy is in-
dult, ezek közül csak a mi iskolánkban vehet-
nek részt a gyerekek természettudományos 
gyakorlatokon. Ez a tárgy kicsiben kémia, fi-
zika, biológia és földrajz. Felfoghatjuk előké-
szítőnek vagy alapozónak, így talán nagyobb 
kedvvel és eredménnyel fogják később elsa-
játítani a természettudományos ismereteket 
a gyerekek. Ez a gyakorlati tárgy teljes mér-
tékben a tapasztaláson alapuló megismerésre 
épít. Saját kezűleg elvégzett kísérletek során 
eszmélnek rá a természet egyszerű csodáira és 
vonják le a következtetéseket. Ezáltal önálló 
gondolkodásra serkenti tanulóinkat. Megis-
merkednek a kísérletezés alapszabályaival 
és a kísérletek elemzésének folyamatával. 
Ebben a tanévben kimerítően foglalkoztunk 
a levegő, a víz és a talaj összetevőivel, tulaj-
donságaival, szennyezésével és védelmével. 
Nemcsak a füzetüket vezették szépen, hanem 
projektfeladatuk is volt. A vízről kézzel írott, 
rajzolt, nyomtatott és video formátumban is 
készültek szép beadványok. Fontos, hogy kis-
csoportban dolgozunk, így 2-3 gyerek ül egy 
kísérletező tálcánál, ami a hatékonyság érde-
kében elengedhetetlen. Néhány példa egysze-
rű, érdekes kísérletekre: hogyan lélegzik az 
élesztő, miért lyukacsos a kenyér, áttölthető-e 
a szén-dioxid egyik pohárból a másikba, mi-
ért kell gyertyával lemenni ősszel a pincébe? 
Elmondhatom, hogy nagyon élvezték a gyere-
kek ezeket a foglalkozásokat. – Katona Erika

A Sári majorban vendégeskedtek a 
kézműves szakkörösök

Az iskolánk kézműves szakköre a tanév vé-
gén ellátogatott a Sári majorba. 

Sári Antal, a tulajdonos néhány éve önzet-
lenül felajánlotta, hogy eltölthetünk nála egy 
egész napot. Ezúton is köszönöm ezt a szép 
gesztust, amivel a gyerekeknek egy felejthe-
tetlen élményt nyújtott. A Sári major egy igazi 
kikapcsolódás volt látnivalóival. A gyerme-
keknek az önfeledt szórakozást nyújtott. A 
programok között szerepelt állatsimogatás, 
lovaglás, népi- és sportjátékok, népi ételek 
főzése, kóstolása, kemencében kenyérlángos 
sütése és ez a nap sem zárult le kézműves 
foglalkozás nélkül. Elfeledett népi gyermek-
játékokat elevenítettünk fel, hagyományos 
kézműves mesterségekkel is ismerkedtünk. A 
foglalkozások ideje alatt főtt a finom ebéd egy 
szakkörtagunk apukája keze alatt, és az egyik 
nagymama boldogan adta át kézműves tudását 

az érdeklődő gyermekcsapatnak. 
Ez a nap nem jöhetett volna létre a vásárok 

nélkül. Köszönet azoknak a lelkes szülők-
nek, nagyszülőknek, akik a vásári alkalmak-
ra különböző gyönyörű ajándéktárgyakat, 
vásárfiákat készítettek, és segítettek annak 
árusításában. Ezért tudtuk meghívni a nép-
művészeket (Tóth Aranka hímző, Asztalos 
Ferenc népi hangszerkészítő, Porkoláb Ferenc 
szűrrátét készítő). Köszönöm azoknak a szü-
lőknek, akik a nap folyamán a gyermekeket 
szállították a kirándulásunkra, valamint kö-
szönet mindazoknak a szülőknek, akik nem 
csak ezen a napon, hanem egész évben, kü-
lönböző alkalmakra mézest, fánkot, csőrögét, 
pogácsát, kenyérlángost sütöttek, valamint 
azon tüsténkedtek, hogy a szakköri terveimet 
megvalósíthassam. Minden kedves szülőnek, 
nagyszülőnek hálás vagyok az önzetlenségé-
ért. Külön öröm volt számunkra, hogy Szűcs 
Norbert, iskolánk igazgatója is ellátogatott a 
programunk helyszínére az év végi teendői 
mellett. 

Reméljük, hogy hagyományt teremtettünk 
a major látogatásával, meghoztuk a kedvet az 
osztálykirándulások és a gyerekközösségek, 
táborok szabadidős programjához. Köszönjük 
a sok-sok élményt Sári Antalnak! – Kádárné 
Domán Gyöngyi kézműves szakkörvezető

Élvezték a gyerekek a Mézeskalács 
tábort

Alig fejeződött be a tanév, újra gyerekek 
zsivajától lett hangos iskola. Június 16-tól 
26-áig tábort szerveztünk, ami hagyományos 
kézműves mesterségek, gyermekjátékok meg-
ismertetését, felelevenítését tűzte ki célul.

A tábor programjainak összeállításánál fi-
gyelembe vettem, hogy a gyerekeknek nagy 
a mozgásigénye, így idén nagyobb hangsúly 
került a sportolásra is.

A népművészeti tábor keretében a gye-
rekek a délelőtti és délutáni programokon 
szőttek-fontak, megismerkedhettek őseink 
életével, népviseletével, népszokásaival, nép-
művészektől leshették el a régi mesterségek 
„titkait”. Dóróné Balázs Katalin csipkeverő, 
Bagi Ildikó szalaghímző, Tóth Aranka hímző, 
a népművészet mestere, és Porkoláb Ferenc 
szűrrátétes, népi iparművész kézműves fog-
lalkozása emelte táborunk színvonalát. Ellá-

togattunk Hajdúszoboszlóra, Dezsőné Bor-
bély Emma gyapjúsházába. Az idén pályázati 
pénzből vásárolt sporteszközöket, köteleket, 
kosárlabdákat, focikat kaptunk, amelyeket 
nagy örömmel birtokukba vehettek a gyere-
kek, és minden udvari játéknál használták is 
őket. A tábor zárását is a hagyományok és a 
sport jegyében szerveztük. A szülőkkel és a 
gyerekekkel kötélhúzó versenyt rendeztünk, 
és erre az alkalomra meghívtuk a Zsongvölgyi 
Hagyományőrző Haditorna Egyesületet, akik 
bemutatót tartottak nekünk. A finom ebédről 
Tóth József gondoskodott, finom slambucot 
főzött.

Köszönöm mindenkinek, aki a segítségem-
re volt abban, hogy létre jöhessen a gyerme-
kek számára ez a két hét a népművészet és a 
sport jegyében. – Kádárné Domán Gyöngyi, 
szervező

Művészeti iskolások 
Balatonszárszón

Alig fejeződött be a tanítás, s máris felhőt-
len szórakozás várta iskolánk 23 tanulóját, s 
kísérőiket, Bálintné Bagdi Ibolyát és Fézerné 
Kaszás Máriát a Balaton partján. Testvérvá-
rosunk, Balatonszárszó látta vendégül a mű-
vészeti iskolások képviselőit július 19-től 22-
ig. A Balaton partján töltött napok változatos 
programokkal teltek. A jókedvű lubickolás, a 
tihanyi hajókirándulás, a helyi iskola tanuló-
ival folytatott játékos versengés mellett lehe-
tőségünk volt arra is, hogy bemutatkozzunk a 
helyi közönség előtt. Július 21-én este a Mú-
zeumok Éjszakáján a József Attila Emlékház-
ban közel egy órás műsort adtak a dráma-és a 
zeneművészeti tanszakos tanulóink, akik nagy 
sikert arattak. 

Köszönjük a feledhetetlen napokat Do-
rogi Sándor polgármester úrnak, valamint 
Láposiné  Piroska és Fritz Éva  szervező taná-
roknak. – Fézerné Kaszás Mária

Ügyintézés a nyári szünetben
A nyári szünet ideje alatt iskolánk július 30-

án, augusztus 06-án és augusztus 13-án 8.00–
12.00 óra között hivatalos ügyintézést tart.

Tanévnyitó
A 2014/2015-ös tanév tanévnyitójának idő-

pontja 2014. augusztus 29., péntek 17.00.

Összeállította:
Szűcs Norbert intézményvezető

Iskolai színes 
hírek
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A 2013/2014. tanévben  

az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészei Iskola 
ballagásán és tanévzáró ünnepségén jutalomban részesültek

Kitűnők Jelesek (4,71) Közösségi munka, művészeti tevékenység

1.a

Erdős Fanni, Nagy Helka, Orosz Fanni, Pajzos Polla, 
Papp Kende, Pető Zsófia, Sarkadi Balázs, Varga Olimpia

Árva Miklós, Nagy Bence, Sipos 
Péter, Suba Levente, Tóth Gergő

Pajzos Polla, Pető Zsófia, Sipos Péter, Suba Levente – 
kiemelkedő művészeti tevékenységért

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Lengyel Brigitta, Pajzosné Király Marianna Mária, Pappné Mihucz Gyöngyi, Petőné Kiss Judit, Szilágyi 
Anikó, Tóth Sándorné szülőknek

1.b

Fodor Enikő Liza, Forgó Viktória, Kanyó Gréta Anna, 
Kocsis Csaba, Kovács Anna, Makai Botond, Nagy Klau-
dia Kitti, Tóth Kristóf Máté

Deme Nagy Balázs, Szűcs 
András

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Egri Marianna, Kocsisné Hermeczi Ilona, Nagyné Kovács Mária, Szabó István,  Torma Valéria szülőknek

2.a

Balogh Dorottya, Bárczi Elonita, Bodrogközi Janka, 
Galgóczi Zsuzsanna, Pető Boglárka, Szentmiklósi Dorka, 
Pálóczi Imre

Erdei József Rómeó, Erdős Ri-
chárd József, Szatmári Alexandra 
Erzsébet

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Balogh-Barna Boglárka, Biricz Gabriella és Szentmiklósi Tamás, Nagyné Simon Krisztina, Pető László szü-
lőknek

2.b

Enyedi Sára, Fodor Levente, Kovács Alexa, Nagy Már-
ton, Pintyák Róbert

Árva Dominik, Palcsu Nándor, 
Szűcs Réka Zsuzsanna, Tóth 
Fanni Napsugár, Karsai Erika

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Fodorné Szathmári Mónika, Karsai Józsefné,  Kis Csaba,  Léránt Antónia, Pintyák Ildikó szülőknek.

3.a
Ceglédi Péter, Csiha Rebeka, Gyügyei Viktória, Molnár 
Lili, Piskó Gergő, Salánki Zsolt 

Farkas Petra, Nagy Franciska, 
Tóth Eszter Doroti, Varga Tímea

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Szálkai Krisztina,  Nagy Krisztina, Molnár László, Vass Katalin szülőknek.

3.b

Fodor Tamás Levente, Kása Levente Sándor, Mészáros 
Nóra, Nagy Kristóf, Szűcs Krisztina, Sós Anna, Szabó 
Milán, Sipos Katalin, Szabó Dávid, Szabó Laura Dorina

Bernáth Levente Balázs, Misák 
Alexandra, Pócsi Zoé

Sós Anna kiemelkedő művészeti tevékenységért

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Szabó Péterné, Sándor Zsoltné,  Cserepes Ágnes szülőknek.

4.a

Árva Martina, Lajtai Levente, Pintyák Vivien Janik Viktória, Kiss Csenge, 
Kiss László, Kun Alexander, 
Páll Balázs, Truczkai Sára

Ignácz Máté, Janik Viktória kiemelkedő művészeti tevé-
kenységért

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Ignáczné Szoboszlai Szilvia, Jankóné Montlika Beatrix, Kiss Csabáné, Erdős Beatrix, Pintyák Ildikó, 
Truczkainé Kovács Edit szülőknek.

4.b
Lajtai Tímea, Lente Márk, Nagy Gergő Anga Zsanett, Hegedüs Levente, 

Simon Máté
Kovács Lukács Márton, Simon Máté
kiemelkedő művészeti tevékenységért

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Hegedűs Tünde, Horváth Szilvia, Lenténé Szűcs Ibolya, Dudik Ágnes szülőknek.

5.a
Veress Júlia Kiss Zoltán Györfi Bianka Júlia

kiemelkedő művészeti tevékenységért

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Nagy Marianna, Nagyné Vezendi Erzsébet, Szatmáriné Nagy Anita szülőknek.

5.b

Csízi Ildikó, Csorvási Réka, Nagy Vivien Lili, Szobosz-
lai Botond, Szombati Vivien

Nyüvedi Nóra Szabó Orsolya (közösségi munka), Nagy Vivien Lili, 
Szombati Vivien kiemelkedő művészeti tevékenységért

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Csízi Sándorné, Csorvási Sándor és Csorvási Sándorné, Nyüvedi Sándorné, Szabó Ferenc és Szabó Ferencné, 
Szabóné Szabó Szilvia, Szoboszlainé Pellei Szilvia, Németh Adrienn Erika, Nagyné Kovács Mária szülőknek.

6.a

Gali Petra, Kaszás Brigitta Fecskán Janka, Kiss Gergely, 
Misák Veronika, Sós Barnabás, 
Szathmári Dorina

Abai Evelin (közösségi munka), Fecskán Janka, Kovács 
Viktória, Vágner Bálint kiemelkedő művészeti tevékeny-
ségért

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Adorján Csongorné, Bozsó Szilvia, Fecskánné Halasi Ibolya, Gali Mónika, Golenyák Csilla, Szathmáriné 
Komáromy Veronika, Morvainé Szőllősi Szilvia szülőknek.

6.b
Fazekas Bence Tamás

Köszönjük az osztályt segítő munkáját:  Kovácsné Erdős Andrea szülőnek.

7.a

Megyaszai Lili, Lakatos-Tálas Ákos, Pásti Lajos Bárczi Martina, Farkas Hanna, 
Janik Barnabás, Pálffy Mária, 
Piskó Jenő, Rácz Dorina

Harsányi Dóra (közösségi munka), Molnár Péter (közös-
ségi munka), Dézsi Ádám, Pásti Lajos Dávid, Piskó Jenő 
kiemelkedő művészeti tevékenységért

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Farkasné Józsa Erzsébet, Janikné Nagy Beáta, Molnár László és Molnár Lászlóné Árva Jolán, Ráczné Dajka 
Edit, Szántóné Hancsárik Judit szülőknek.

7.b
Vágner Zsuzsa (közösségi munka)), Vágner Zsuzsa 
kiemelkedő művészeti tevékenységért

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Fodor Attiláné, Gere Lajosné, Szondi Éva, Szűcs Péterné, Tokai Lászlóné szülőnek.

8.a Kiss Bence (versenyeredmények), Kovács Zsófia (közös-
ségi munka), Lakatos-Tálas Péter (versenyeredmények)

8.b Marsai Enikő (közösségi munka), Villás Krisztián (kö-
zösségi munka), Villás Levente (közösségi munka))

Köszönjük az Ebesi Gyermekekért Alapítvány támogatását, amellyel a jutalomkönyvek megvásárlásához hozzájárult.
Ezúton is gratulálunk a tanulóknak a szép eredményekhez és köszönjük az osztályokat segítő szülők munkáját!

Szabóné Karsai Mária polgármester, 
Szűcs Norbert intézményvezető
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Ebesi egészségügyi alapellátás fejlesztése
A Rákóczi utca 16. szám alatt lévő orvosi rendelő felújítása
ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0051

 
Ebes Községi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2014. augusztus 9-én 9.30 órai kezdettel a felújított Rákóczi utcai orvosi 
rendelő ünnepélyes átadására.

Az ünnepség helyszíne: 4211 Ebes Rákóczi utca 16.

A vendégeket köszönti: Szabóné Karsai Mária, polgármester
Ünnepi beszédet mond: Bodó Sándor, országgyűlési képviselő

MEGHÍVÓ

Az Édes Szívünk Egészségközpont 

 szeretettel várja Önt teljes körű szív és érrendszeri kivizsgálásra  

Hajdúszoboszlón! 

  

KARDIOLÓGIAI SZAKRENDELÉS 

 DIABETOLÓGIAI SZAKRENDELÉS. 

KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓS PROGRAM. 

PSZICHOLÓGIAI SZAKRENDELÉS. 
(térítésköteles magánrendelések.) 

Szakrendelőink szolgáltatásai: 

-12 elvezetéses nyugalmi EKG vizsgálat, -24 órás EKG vizsgálat (HOLTER), -24 órás vérnyomás 
vizsgálat (ABPM), -Szív-ultrahang vizsgálat, -Hasi és kismedencei ultrahang vizsgálat (máj, lép, vese, 

belek), -Carotis ultrahang vizsgálat (nyaki erek állapota), -Terheléses EKG-vizsgálat, -Laborvizsgálatok 
(vérvétel helyben-komplex laborháttérel.), -Diabetológiai szakrendelés a hétfői napokon, -Kardiológiai 

szakrendelés hétfőtől-péntekig, -Pszichológiai gondozás 
-Egyéni igény szerint kardiológiai rehabilitációs program. 

 

   
A minket megtisztelő kedves pacienseinket előzetes telefonos bejelentkezés után várjuk 

rendelőinkben, előre megbeszélt időpontban, minimális várakozási idővel. 
Szakvizsgálataink a szálloda gyógyászati részlegében kialakított szakrendelőinkben történnek, 

professzionális gépekkel és tapasztalt, klinikai szakorvosokkal. 

BEJELENTKEZÉS ÉS IDŐPONTKÉRÉS:  06/30 9 38-17-38 

RENDELÉSEK HELYE: Édes Szívünk Egészségközpont 

Hunguest Hotel Béke Wellness és Gyógyfürdő 

Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10. 

ÁRLISTA ÉS BŐVEBB INFORMÁCIÓ:   www.edesszivkft.hu 

SZÉCHENYI TERV

_________________________________________________________________________

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2014. július 14.

Befejeződött az Ebesi egészségügyi alapellátás fejlesztése című 
projekt

Ebes Község Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Észak-
Alföldi Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be, és 
támogatást nyert az Ebes, Rákóczi utca 16. szám alatt 
található Orvosi rendelő felújítására. A fejlesztés 
megvalósítását a Humánép Kft. végezte. Az épület műszaki
átadása 2014. július 14-én történt meg. 

Az ünnepélyes átadásra 2014. augusztus 9-én 9.30-kor 
kerül sor. 

A pályázat azonosító száma: ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-
0051. A projekt elszámolható bruttó költsége 59.394.677,- Ft, 
melynek 100%-a az Európai Unió és a Magyar Állam 
támogatása. A fejlesztés megvalósításához az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozása biztosít forrást.

Ebes Községi Önkormányzat
4211 Ebes, Széchenyi tér 1.
E-mail: ebesoffice@t-online.hu
www.ebes.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu                                    A projektek az Európai Unió                                                                                                                                  
                                                                                       támogatásával valósulnak meg.

Kínálatunkból:
• Száraztápok:
  Teljes értékű: 2000 Ft/10 kg-tól 

Minőségi: 399 Ft/kg-tól 
Prémium: 499 Ft/kg-tól

•  f a g y a s z t o t t  t e r m é k e k
•  k o n z e r v e k
•  c i c a e l e s é g e k
•  r á g c s á l ó e l e s é g e k
•  m a d á re l e s é g e k
•  h a l e l e d e l e k 
•   k i e g é s z í t ő k , 

h o r g á s z c i k k e k .
Díjmentes házhozszáll í tás 

nyitva tartási  időn túl ,  
előzetes egyeztetés 

alapján! J
Várjuk kedves 

vásárlóinkat Ebesen, a 
Rákóczi u. 6. sz. alatt 
  a piac üzletsorán!
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8.a osztály. Osztályfőnök: Németi Jánosné
Árva Dávid Tamás, Bernáth Gergely, Fábián Andrea, Gombos Viktória Hajnalka, Kiss Bence Imre, Kiss Nikolett, Kiss Virág, Kocsis Attila, Kovács Zsófia, 

Lakatos-Tálas Péter, Nagy József, Pócsi Máté Zoltán, Szabó Brigitta, Szatmári Zoltán, Urszuly Nikolett, Zoltai Éva

8.b osztály. Osztályfőnök: Dobos Judit
Andirkó Adrienn, Bagi Tímea, Barta János, Egri Csaba, Gombos István, Kovács Krisztián, Lakatos Annamária, Marsai Enikő, Pócsi Erika, Serdült Ferenc, 

Szilágyi Dorina Virág, Szőlősi Melinda, Szűcs Gábor Zoltán, Varga Máté, Villás Krisztián, Villás Levente, Zelenák András , Zsákai Martin
(A tablókat Jakab Attila készítette.)
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Medveles túra – 2014. 07. 05.
A mi kis ebesi „túrakülönítményünk” újra nyakába vette a kilomé-
tereket és egészen a biharfüredi startig meg sem álltunk, ahonnan a 
Medveles Teljesítménytúra indult. Ez volt a második alakalom, hogy 

neveztünk a túrára. A túrázóink a 20 km-es és a 42,5 km-es távokon 
indultak, az Erdélyi – szigethegység csodálatos világával találkozhat-
tunk, mely mindenkit elkápráztatott változó tájképével, hiszen hol a 
hegygerincen, hol az erdőben, hol sziklákon és réteken haladtunk ke-
resztül. A túra nem volt könnyű, a meleg idő sem segített rajtunk, de 
az ebesi sportbarát túrázók 13 óra 30 perc alatt sikeresen teljesítették a 
távokat és gazdag élményekkel, fáradt lábakkal térhettek haza.

Zelizi Krisztina

Nagy Tamásra nagyon 
büszke edzője

Nagy Tamás Ebesről és Fényes” MMA” Zsolt 
(világbajnok) Hutus Team-ből csapott össze a 
2014. május 24-én Hajdúnánáson megrendezett 
K1-MAX versenyen. Sajnos a világbajnoki rutin 
segítette ellenfelét, így a továbbjutás is az övé 
lett, míg Tamás sérüléssel tért haza. Tamás me-
sélt nekünk arról, hogy milyen érzései voltak a 
küzdelem után:

„Ezután nagyon el voltam keseredve és azon 
gondolkodtam, nem bunyózok többet. Őszintén 
mondom, ha nincs az edzőm, ez így is lett volna. 
Mindig azt mondta, hogy büszke rám és nagyon 
bízik bennem bármi is történjen. Ez akkora erőt adott nekem, hogy úgy 
döntöttem mégis folytatom. Legutóbb Debrecenben profi K1 szabályrend-
szerben küzdöttem 3×3 percben egy tőlem jóval magasabb sráccal, aki 
nagyon erős ellenfél volt. Győztem egyhangú pontozással, mert az járt a 
fejemben, hogy bíznak bennem és meg kell mutatnom, hogy soha nem sza-
bad feladni. Köszönettel tartozom az edzőmnek, Kocsis Attilának, hogy 
erőt adott nekem és bízott bennem. Ő a legjobb edző. Nagy Tamás”

Egyesületünket is nagy büszkeséggel tölti el Tamás sorozatosan jó 
versenyeredményei. Sok sikert kívánunk nektek a felkészülésekhez és 
a versenyekhez! Sportra fel!

Ebesi Sportbarátok elnöksége

Augusztus 17. Vasárnap (reggel 4 óra) 

NAPKELTE GYALOGTÚRA
Indulás: Augusztus 17. vasárnap reggel 4 órakor
Gyülekező:  Arany János Ált. Isk. előtt
Hazaérkezés: 7 óra körül
Résztvevők: 6 éves kortól
A túra távja: 8 km földúton és aszfalton
Felszerelés: Időjárásnak megfelelő öltözet
Szervező:  Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület

Debrecenben 42 m2-es zárt udvaros téglaépítésű mért fűtéses lakás el-
adó. Irányár: 7 mFt. Érdeklődni lehet: 20/257-8810 telefonon.

Tevékenyen a Jövőnkért Szociális Szövetkezet az alábbi szolgál-
tatásokat nyújtja: ingatlan értékesítés, kulcsmásolás, késélezés, ipari 
szeletelő gépek késének élezését, konyhai eszközök, edények talpának 
polírozását, kerti szerszámok élezését, nyelezését stb. tudjuk végezni. 
Cipő és bőripari termékek javítása, kisebb ház körüli javítást, kerítés-
festés, fűnyírást, fűkaszálást vállalunk. Nyitva tartás: hétfőtől pénte-
kig 8–18. Ebédidő 12–14.Szombaton 8–12. Rákóczi 12 sz. alatt hátul 
az udvarban.

Lakossági hirdetések

Ebben az esztendőben, immár másod-
szor tarthattuk meg a nyári vakációs hit-
tanos táborunkat. 22 hittanos gyermek 
és sok felnőtt segítő volt együtt 2014. 
június 30. és július 4. között a Refor-
mátus Templomban. Jónás próféta tör-
ténete tanította a kicsiket és a nagyokat 
is arra, hogy bízzunk Istenben, s merjük 
hittel Rá bízni magunkat. 

Az idei tábort az Ebesi református 
Templomért Alapítvány szervezte és 
Önkormányzatunk is támogatta. Vidám, 
játékos, imádságos, énekes napokat, 
órákat töltöttünk együtt! 

Bukáné Zakar Zsuzsanna
lelkipásztor

Nyári református hittan-tábor

Zarándokút
A Debrecen-Ebes-Szepesi Református Egyházközség ebben az esztendőben is, 2014. augusztus 
23-án, szombaton meghirdeti zarándokútját, templomtól-templomig, azaz a Református 
Templomtól a Templomdombig, Ebesfalva elpusztult középkori templomának maradványaihoz. 
Az indulás a Református Templomtól 16 órakor. Érkezés kb. 20 órakor. Minden zarándokot 
szeretettel várunk! 

Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor

Felhívás 
koszorúzásra

Ebes Község Önkormányzata felhívja 
az intézmények, civilszervezetek, párt-
szervezetek, gazdasági szervezetek, vál-
lalkozók és a lakosság figyelmét, hogy

2014. augusztus 15-én 17.30 órakor 
a Szent István parkban 

az elpusztult Ebesfalva tiszteletére 
2011-ben állított  

Emlékkereszt koszorúzási 
ünnepségen lehetőséget biztosít a 

koszorúik elhelyezésére.
Kérjük, hogy az ünnepség tervezése 
érdekében koszorúzási szándékaikat a 
Polgármesteri Hivatalnál jelentsék be 
személyesen vagy telefonon az 565-
048-as számon

2014. augusztus 14-én (csütörtök) 
10 óráig.

Ebes Község Önkormányzat
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Mammográfiás szűrővizsgálat

Ellátogattunk az Országos 
Polgárőr napra, Dánfokra

Ebesen 2014. június 21. és július 18. közötti időszakban egy járműve-
zetés ittas állapotban, egy lopás, egy betöréses lopás kísérlete, három 
betöréses lopás és egy közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett 
rablás bűncselekménye történt. 
1.  Ismeretlen tettes 2014.06.24-én 00:29 órakor a Rákóczi utcán lévő 

Nemzeti Dohánybolt ajtajáról a lakatot lefeszítette, majd az ajtót 
befeszítette és onnan dohányárukat tulajdonított el. Az ügyben be-
töréses lopás bűntett elkövetése miatt büntetőeljárás indult.

2.  2014.06.24-én 22.10 órakor egy ebesi férfi a Rákóczi utcán az ál-
tala vezetett személygépkocsival úgy vett részt a közúti közlekedés-
ben, hogy a járművezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott. 
A járművezetővel szemben járművezetés ittas állapotban vétsége mi-
att büntetőeljárás indult. 

3.  Ismeretlen tettes 2014.06.26-án 12:15 és 12:30 óra közötti időben 
a Rigó utca 29. szám előtt a postai kézbesítőt a földre rántotta, majd 
a nála kézbesítésre kint lévő készpénzt a pénztárcával együtt erő-
szakkal elvette. Az ügyben közfeladatot ellátó személy sérelmére 
elkövetett rablás bűntette miatt büntetőeljárás indult.

4.  Ismeretlen tettes 2014.07.08-án 01:15 óra körüli időben a Rózsa 
utca egyik lakóházának zárt kazánház ajtaját, valamint a garázsajtót 
kinyitotta, valamint a lakásba a szúnyoghálót kivágva és a bukóra 
nyitva lévő ablakot befeszítve behatolt, de mivel a sértett a zajra fel-
ébredt, az elkövető elmenekült. Az ügyben betöréses lopás vétségé-
nek kísérlete miatt büntetőeljárás indult.

5.  Ismeretlen tettes 2014.07.08-ra virradóan a Bocskai utca egyik la-
kóházába ismeretlen módon bement és onnan egy férfi karórát és 
készpénzt tulajdonított el. Az ügyben betöréses lopás vétsége miatt 
büntetőeljárás indult.

6.  Ismeretlen tettes 2014.07.08-ra virradóan a Bocskai utca egyik la-
kóházába a szúnyoghálót kivágva behatolt, majd onnan készpénzt 
és egy Casio típusú, ezüst színű, kis számlapos női karórát eltulaj-
donított el. Az ügyben betöréses lopás vétsége miatt büntetőeljárás 
indult.

7.  2014. 07. 16-án 00.00 óra körüli időben két földesi férfi Ebes kül-
területén, a 4805. számú út melletti területen, a Nyírerdő Zrt. tulaj-
donában és kezelésében álló, teljesen körbekerített présház körül 
lévő gyümölcsöskertből 3 kg őszibarackot szedtek le a fákról az-
zal, hogy azt eltulajdonítsák. A helyszínről történő távozásuk során 
Szántó Erik rendőr zászlós körzeti megbízott és a segítségére siető 
hajdúszoboszlói járőrök az elkövetőket elfogták. Az eltulajdonított 
gyümölcs az elkövetők által használt személygépkocsiban feltalá-
lásra és lefoglalásra, majd a sértett részére visszaadásra került. Az 
elkövetőkkel szemben lopás vétség miatt büntetőeljárás indult.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját, s ameny-
nyiben a fenti eseményekkel kapcsolatban bármilyen információval 
rendelkeznek, a bűncselekmény időpontjában a helyszínen, illetve 
annak közelében jártak, esetleg látták az elkövetőt, avagy részükre 
megvételre kínálták az eltulajdonított tárgyakat, értesítsék a rendőrsé-
get vagy a település körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi 
telefonszámokon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelen-
tő adatait zártan – kezeli:
Mészáros József r. tzls. csoportvezető 06-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls.  körzeti megbízott 06-30/382-6584
Vass Szabolcs r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Szántó Erik r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott 06-30/515-9350
Sági József r. tőrm. körzeti megbízott 06-70/413-4435
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság 06 52/558-510 vagy 
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-
irányítási Központ 107, illetve 112 ingyenesen hívható kap-
csolási 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 Irodá-
ban az Ebes, Rákóczi utca 6. szám alatt tartanak.

Dr. Gali Sándor r. alezredes, kapitányságvezető

K é K  H í r E K

A Fekete- és Fehér-Kőrös össze-
folyásából kialakult Kettős-Kőrös 
szomszédságában, Békés város 
Dánfok üdülőközpontjában ren-
dezte a Békés Megyei Polgárőr 
Szövetség július 5-én a XX. Or-
szágos Polgárőr Napot és az Or-

szágos Polgárőr Véradó Napot. 
Ezen a rendezvényen az Ebesi 
Polgárőr Egyesület tagjai is részt 
vettek. A polgárőrök körében igen 
népszerű szabadidős programra 
való eljutással régi kívánsága tel-
jesült, egy igazán jól szervezett és 
kiválóan működő kollektívának. 
Nem csalódtunk várakozásunk-
ban, hiszen a rendezvény cso-
dálatos környezetben és magas 
színvonalon volt megszervezve. 
A közel 5000 fő polgárőr válto-
zatos programokon vehetett részt 

a nap folyamán. Az egyesületünk 
tagjainak leginkább a Rendőrség 
Fúvós Zenekarának műsora, a 
huszárok és lovasok felvonulá-
sa, Mága Zoltán magával ragadó 
játéka tetszett. Ezen kívül finom 
ebéd, néptánc, hastánc bemutató, 

Ayala humoros történetei, örök-
zöld dallamok, fürdés a szabadtéri 
standon, tombola és egyéb prog-
ramok szórakoztatták a kikap-
csolódó polgárőröket. Utazásunk 
megszervezésében köszönjük a 
segítségét Erdei Andrásnénak, az 
Alapszolgáltatási Központ veze-
tőjének, mivel rendelkezésünkre 
bocsátotta a tanyagondnoki buszt, 
és Miklós Leventének, aki a hely-
színre szállította az egyesület tag-
ságát.

Ebesi Polgárőr Egyesület

2014. június 27-én szervezett mammográfiás vizsgálaton vettek 
részt az ebesi asszonyok, akiket az önkormányzat által biztosított busz 
szállított a szűrővizsgálat helyszínére.
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Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúszoboszlói Tankerülete
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján pályázatot hirdet
Ebesi Arany János Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és 

Alapfokú Művészeti Iskola

angol-földrajz szakos tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2014.09.01 - 2015.06.30-ig tartó közalkalmazotti 

jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4211 Ebes, Széchenyi tér 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: angol nyelv oktatása, földrajz tantárgy oktatása angol nyelven.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint 
a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:

•  Főiskola, Angol szak mellett földrajz, vagy testnevelés, vagy informatika 
szakos tanár,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét 

igazoló okiratok másolata
•  90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet 

igazolására
•  szakmai önéletrajz
•  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályá-

zattal összefüggő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2014. 
szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 8. A pályázati ki-
írással kapcsolatosan további információt Szűcs Norbert intézményvezető 
nyújt, a 06-52-565-023 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Hajdúszoboszlói Tankerülete címére történő megküldésével (4211 Ebes, 
Széchenyi tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 89-40/2014/KLIK/087. , valamint a munka-
kör megnevezését: angol- földrajz szakos tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati anyag elbírálását kö-
vetően, az elbírálás alapján értesített pályázók személyes beszélgetésen vesz-
nek részt. Az alkalmazásról a véleménynyilvánításra jogosultak véleményé-
nek kikérése után a KLIK Hajdúszoboszlói Tankerületének igazgatója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 14.

Az agresszióról tartott előadást Vassné dr. Figula Erika 
Az ebesi Gyermekjóléti Szol-

gáltató kezdeményezésében, 
2014. június 24-én megszervezés-
re került, a gyermekekkel foglal-
kozó és a velük kapcsolatban lévő 
szakemberek számára, iskolai ag-
resszió és zaklatás témában, Vass-
né Dr. Figula Erika, a Nyíregyhá-
zi Főiskola Pszichológiai Intézeti 
Tanszék intézetigazgató főiskolai 
tanárának előadása az iskolában. 
Napjainkban azzal szembesülünk, 
hogy az élet minden területén je-
lentősen erősödik az agresszió, 
az erőszak, a gyűlölködés, az 
ellenségeskedés mindenféle for-
mája. Külföldi kutatási eredmé-
nyek, tudományos elemzések is 
alátámasztják, hogy az agresszív 

viselkedés, az erőszakos maga-
tartás, a zaklatás legkülönbözőbb 
formái, eszközei jelen vannak az 

intézményes nevelés közössége-
inek, szereplőinek életében is, 
és hatásukkal, következményük-

kel számolni kell. Az előadáson 
résztvevő szakemberek, peda-
gógusok, óvodapedagógusok és 
családgondozók igen széleskörű 
tájékoztatást, hasznos információ-
kat kaphattak a gyermekek között 
kialakuló agresszív viselkedés 
megelőzéséről, kezeléséről. A 
Gyermekjóléti Szolgáltató intéz-
ménye, az érintett szakemberek és 
az érdeklődő szülők bevonásával, 
a továbbiakban is szeretne foglal-
kozni a témával.

Ezúton szeretnénk megköszön-
ni Szűcs Norbert intézményvezető 
úrnak, hogy biztosította az előadás 
megvalósulásához szükséges fel-
tételeket.

Gyermekjóléti Szolgáltató

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúszoboszlói Tankerülete
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján pályázatot hirdet
Ebesi Arany János Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és 

Alapfokú Művészeti Iskola

tanító 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2014. 09. 01–2015. 06. 30-ig tartó közalkalmazotti 

jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4211 Ebes, Széchenyi tér 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada-
tok: tanítói feladatok ellátása (angol nyelvű oktatás).
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint 
a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:

•  Főiskola, tanító szak (angol műveltségi területtel).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•  hasonló területen szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•  az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét 
igazoló okiratok másolata

•  90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet 
igazolására

•  szakmai önéletrajz
•  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályá-

zattal összefüggő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2014. 
szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 8. A pályázati ki-
írással kapcsolatosan további információt Szűcs Norbert intézményvezető 
nyújt, a 06-52-565-023-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

•  Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Hajdúszoboszlói Tankerülete címére történő megküldésével (4211 Ebes, 
Széchenyi tér 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 89-41/2014/KLIK/087., valamint a munkakör 
megnevezését: tanító.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati anyag elbírálását kö-
vetően, az elbírálás alapján értesített pályázók személyes beszélgetésen vesz-
nek részt. Az alkalmazásról a véleménynyilvánításra jogosultak véleményé-
nek kikérése után a KLIK Hajdúszoboszlói Tankerületének igazgatója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 14.
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Az Ebes KKSE hírei

Az Ebes KKSE kispályás bajnokságot 
szervez a műfüves pályán!

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
Felelős kiadó: Eignerné Bartusz Andrea 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: ebeskultkft@gmail.com  

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

Az Ebes KKSE csapata a 2014-
2015 szezont a Hajdú-Bihari Me-
gye I. osztályban fogja folytatni 
egy teljesen újjá alakult együttes-
sel, ahol a csapat és a vezetőedzői 
pozíció is megváltozott.

Az új vezetőedző – a korábban 
U21-es csapatunknál volt edző – 
Bak Attila vette át a felnőtt csapat 
irányítását. A felnőtt csapat júli-
us 10-én, csütörtökön 18:00-kor 
kezdte meg a felkészülést.

Az Ebes KKSE Egyesülete ez-
úton is szeretné megköszönni Sza-
bó Lászlónak az elmúlt években 
való elért sikereit és munkáját csa-
patunk vezetőedzőjeként, ugyanis 
vele kezdődött el egyesületünk 
történelme megye I. osztályban 
való 4. helyezéssel, az ezt követő 
évben 1. helyezést értünk el a téli 
felkészülési tornán Nyíradonyban. 
A bajnokságban, az országban 

egyedülálló rekorddal lett csa-
patunk a megye I. osztályban 
bajnok csapat, Hajdú-Bihari Ku-
pagyőztes, és a kiemelt NBIII-as 
osztályozót is sikeresen megvív-
ta csapatunkkal, ezt követően az 
NBIII. Keleti csoportjába jutott és 
a tavaszi szezont tisztességgel vé-
gigmenetelte csapatunkkal. Egye-
sületünk megalakulása óta először 
szerepelt a kiemelt NBIII-as baj-
nokságban.

A Soltvadkerti TE – Soltacél 
lesz az ellenfelünk a Magyar Kupa 
főtábláján, amely csapat a Bács-
Kiskun Megye I. osztályban szere-
pel és legutóbb a 10. helyen zárta a 
bajnokságát.

A mérkőzés 2014. augusztus 
9-én vagy 10-én kerül megrende-
zésre Soltvadkerten.

Nagy István Zsombor 
KKSE elnök

Amit tudni érdemes:
•  létszám a pályán: 5+1 fő (nevezhető játékosok személyi igazolvány-

nyal rendelkező 14/fő maximum), és az annak megfelelő szabályai.
•  Oda-visszavágó
•  játékidő: 2×20 perc
•  1 játékvezető
•  pálya mérete:40×20,
•  pálya talaja: műfű, villanyvilágítással (Ebes)
•  Díjazások: 1. hely: Serleg, Érem, Oklevél, Pénzdíj
 2. hely: Érem, Oklevél, Pénzdíj
 3.hely: Érem, Oklevél, Pénzdíj
•  Különdíj: Gólkirályi cím
•  nevezési díj: 30.000 Ft.
•  A díjazás és a mérkőzések heti száma és több egyéb dolog a csapa-

tok létszámától függ.
•  A Liga eseményeit az ebesikse@gportal.hu oldalon lehet majd kö-

vetni és természetesen a Facebookon.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését és szeretne többet is megtudni 
az Ebesi Kispályás Liga bajnokságáról, akkor kérjük, mihamarabb je-
lentkezzen a megadott elérhetőségeken.
Kapcsolat: e-mail: leiter.balint@t-online.hu, vagy nagyizs5@gmail.
com email címeken. Telefon:06 30 698 65 97, vagy a 06 70 984 69 27 
telefonszámokon.

Az elmúlt szezon makulátlan sikere – a csapat minden mérkőzését 
megnyerte – és a kiváló csapatszellem eredményeként, az elnökség 
egyhangúan támogatta a labdarúgó szakosztály kérelmét, miszerint a 

következő szezont a megyei bajnokság másodosztályában folytatnák. 
A döntés mellett nem csak a kellő motiváció szólt, hanem az ebesi lab-
darúgásban tevékenykedő ifjúsági játékosok aktív érdeklődése, vala-
mint a szülők bátorítása is. Kovács Lajos szakosztályvezető beszámolt 
arról, hogy a Hajdú-Bihar megyei labdarúgó szövetség elfogadta a ne-
vezésüket, így az elmúlt hetekben Nagy Sándor (Capello) és Kovács 
Imre irányításával megkezdődhetett a szakmai munka. A nyári felké-
szülés során felnőtt és ifjúsági játékosaink együtt edzenek, remélhető-
leg így sikerül zökkenő mentesebbé tenni a barátkozást, egymás megis-
merését.  A szakosztály tervei között szerepel még a Bozsik programba 
való bekapcsolódás U8-U10-es gyermek csapattal. Ez a törekvés még 
egyeztetés alatt áll, de a szeptemberi rajtig szeretnénk, ha a program-
ban ESBE-s gyerek csapat is ott lenne az indulók listáján.  Szakosztá-
lyunk nem titkolt célja tehát, hogy egy osztállyal feljebb bizonyítson 
és a mezőny első harmadában végezzen. A körülmények, hála az Ebesi 
Önkormányzatnak és az MLSZ-nek, műfüves pályákkal és tervezhető 
támogatási rendszerekkel javultak. Egyesületünk továbbra is színvona-
las, megbízható munkával segíti az ebesi labdarúgást.

Ebesi Sportbarátok

Magasabb osztályban folytatja a szereplést 
az ESbE labdarúgó szakosztálya
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