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Iskolai színes hírek
4–5. oldal

Az Ebesi Hírlap 
mellékletében  
a képviselők  

2015. évi  
önkormányzati 

munkájáról 
olvashatnak.

Gyereknap
7. oldal

Nyári Esték Ebesen
9. oldal

Az Ebesi Gyermekekért 
Alapítvány hírei 9. oldal

Május 25-én és június 22-én – ekkor köz-
meghallgatással egybekötve – tartotta soron 
következő üléseit Ebes Községi Önkormány-
zat képviselő-testülete.

Mérlegbeszámolók megtárgyalása 
Megvitatta és elfogadta a testület az Ebesi 

Községgondnokság Kft., illetve az Ebesi Arany 
Oroszlán Zrt. 2015. évi mérlegbeszámolóit, va-
lamint az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit 
Kft. 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámoló-
ját.

Beszámoló a települési gyermekvédelmi 
rendszer elmúlt évi tevékenységéről 

Dr. Hajdu Miklós jegyző beszámolt a képvise-
lő-testületnek az önkormányzat 2015. évi gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. 
A napirendi ponthoz kapcsolódóan elhangzott, 
hogy a község gyermekvédelmi rendszere jól 
működik, az önkormányzat a szociálisan hát-
rányos helyzetben lévő családokban nevelkedő 
gyermekek és családjaik részére széleskörű ellá-
tási formákat és jelentős támogatási összegeket 
biztosít. A gyermekvédelem terültén tevékeny-
kedők elkötelezetten látják el feladataikat. A 
testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta. 

Tárgyalta a testület a képviselők 
tiszteletdíjáról szóló előterjesztést

Az elfogadott rendelet módosítás értelmében 
július 01-jétől a képviselők, a bizottsági tagok 
tiszteletdíját csökkenteni szükséges az üléseken 
való részvételi arány figyelembe vételével, me-
lyet három havonta kell összesíteni. 

Pályázat benyújtásáról döntött a testület
Futókör kialakításának létrehozására nyújtott 

be pályázatot a képviselő-testület. A projekt ki-
alakításának összköltsége mintegy 9,9 millió 
forint, melyhez az önkormányzatnak a pályázat 
pozitív elbírálását követően 4,9 millió forintot 
szükséges biztosítani.

Előterjesztést fogadott el a testület 
közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan
A meghozott testületi határozatok alapján 

megindulhat a közbeszerzés a bentlakásos Idősek 

Otthona (I. ütem) és a feltételes közbeszerzési el-
járás az „Ebes Iparterületi utak út és csapadékvíz 
elvezető létesítés” projektekre vonatkozóan. 

Döntött a testület a civil szervezetek második 
félévi támogatásáról 

A beérkező pályázatok hivatal által elvégzett  
vizsgálatát követően, két bizottság véleményét 
is figyelembe véve döntött a képviselő-tes-
tület, hogy – utólagos elszámolás mellett – a 
második félévben az Ebesi Sportbarátok Köz-
hasznú Egyesületnek 900.000,- Ft, az Ebesi 
Gyermekekért Alapítványnak 200.000,- Ft, az 
Ebesi Református Templomért Alapítványnak 
50.000,- Ft, a Zsongvölgyi Hagyományőrző 
Haditorna Egyletnek 200.000,- Ft, az Ebesi Pi-
ros Rózsa Népdalkörnek 80.000,- Ft, az Ebes 
Fejlődéséért Közalapítványnak 400.000,- Ft, 
míg a Turizmus Természetesen Egyesületnek 
90.000,- Ft támogatást nyújt az erre a célra lét-
rehozott Civil Alapból. 

Képviselői fogadóóra tartásáról döntöttek
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 

lakossággal való kapcsolattartás egyik intézmé-
nyes formájaként a képviselői fogadóóra intéz-
ményének bevezetését. Eszerint a képviselők 
július 01-jétől negyedévenként, előre meghatá-
rozott időpontban fogadóórát tarthatnak

Döntöttek a testület második félévi 
munkatervéről 

A képviselői javaslatokkal kiegészítve elfo-
gadta a képviselő-testület a következő félévre 
vonatkozó munkatervét. A munkaterv csak az 
előre tervezhető napirendeket tartalmazza, az 
egyes ülések napirendjei a döntést igénylő aktu-
ális témákkal bővülni fognak majd. 

Elfogadták az Alapszolgáltatási Központ  
2015. évi beszámolóját 

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta 
az Alapszolgáltatási Központ beszámolóját az 
intézmény 2015. évben elvégzett feladatairól. A 
képviselő-testület és az Egészségügyi és Szociá-
lis Bizottság kiemelte, hogy az intézmény kima-
gaslóan teljesíti az általa elvégzendő feladatokat, 
így ellátatlanul senki sem marad a településen. 

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
XV. évf. 6. szám • 2016. június

A második félévben is támogatja a 
testület a civil szervezetek munkáját

– beszámoló a testület májusi, júniusi üléseiről –
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Mint arról az Ebesi Hírlap áprilisi számában 
tájékoztattuk az olvasókat, feljelentés alapján 
rendőrségi eljárás volt folyamatban, amely az 
önkormányzatot érintette. Az eljárást a rend-
őrhatóság bűncselekmény hiányában meg-
szüntette.

A feljelentő a megszüntető döntés ellen jog-
orvoslattal élt, melyet a Hajdúszoboszlói Járá-
si Ügyészség bírált el. 

Az Ebesi Hírlap megkereste a Hajdú-Bihar 
Megyei Főügyészséget a panasz elbírálásának 
állásáról. Az ügyészség az alábbi tájékoztatást 
adta:

„A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Vizs-

gálati Osztálya a lefolytatott nyomozást kö-
vetően a nagyobb vagyoni hátrányt okozó 
hűtlen kezelés bűntette miatt büntetőügy-
ben a nyomozást bűncselekmény hiányában 
megszüntette. Ezen megszüntető határozat 
ellen érkezett panaszt a Hajdúszoboszlói 
Járási Ügyészség elutasította. Megállapí-
totta, hogy a Nyíregyházi Rendőrkapitányság 
Vizsgálati Osztálya az ügyben a feljelentés 
egészét érintően a szükséges és lehetséges 
nyomozati cselekményeket elvégezte és a 
beszerzett adatok, bizonyítékok értékelését 
követően megalapozottan szüntette meg a 
fenti ügyben a nyomozást bűncselekmény 

hiányában. A széles körűen lefolytatott nyo-
mozás során a feljelentésben megjelöltek 
kapcsán – az ismeretlen elkövető az Ebe-
si Önkormányzat vagyonával történő sza-
bálytalan gazdálkodás során termőföldek, 
ingatlanok értékesítésével, bérbeadásával, 
csatornaberuházás ellenértékének idő előtti 
kifizetésével nagyobb vagyoni hátrányt oko-
zott volna – bűncselekmény gyanújára utaló 
konkrét adat vagy körülmény nem merült 
fel.”

Az ügyészségi döntés alapján az önkor-
mányzatot érintő eljárás jogerősen megszün-
tetésre került.

Településünk 2015-
ben pályázott a Bel-
ügyminisztérium által 
meghirdetett Magyar-
országi Falumegújítá-
si Díjra. A pályázatot 
meghirdetők célja, 
hogy felkutassák, dí-
jazzák azokat a tele-
pülési közösségeket, 
amelyek kimagasló és 
példaszerű színvonalon 
végzik jövőbemutató 
fejlesztési munkájukat.
A beadott pályázati 
anyag (szöveges és 
képes bemutató), va-
lamint a településünk 
személyes megtekinté-
se alapján a szakmai zsűri „Magyarországi Falumegújítási Díj a fenn-
tartható falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért – 2015.” 
elismerésben részesítette községünket. A díjak átadására színvonalas 
ünnepség keretében 2016. május 27-én került sor a 2014. évi első 
helyezést elért kis 200 lelkes településen, Komlóskán. Településünk 
képviseletében Szabóné Karsai Mária polgármester vette át az elis-
merő oklevelet és díjat.

Tájékoztatás az önkormányzatot érintő rendőrségi  
eljárás megszüntetéséről

Elismerést vett át 
településünk Komlóskán

Házszámrendezés 
Tisztelt Ebesi Lakosok !
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Ebes község közigazgatási területén 2016. 
évben házszámrendezés zajlik, mivel a központi címregiszter létreho-
zásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények mó-
dosításáról szóló 2014. évi XCIII. Törvény alapján jelenleg folyik a 
központi címregiszter létrehozása, mely adatbázis az egész ország te-
rületére kiterjed. Célja, hogy a címnyilvántartás egységes, hiteles és a 
valóságnak megfelelő legyen, így a lakosság mindennapi életét segítse. 
Ennek érdekében Ebes Község területén a címek felülvizsgálatát kell 
elvégezni, melynek során – amennyiben szükséges – a címek módosí-
tására kerülhet sor.

A terület felmérése folyik, és ez évben a hivatal megkezdi a feltáró 
utcákban a házszám megállapításról szóló határozat meghozatalát, ja-
vításra kerülnek a rossz házszámok.

Mivel a házszámrendezés hivatalból történik, az önkormányzat el-
végzi az alábbi feladatokat: a közigazgatási címváltozásról értesíti az 
okmányirodát, postát, a rendőrséget, a tűzoltóságot, a mentőket, vala-
mint a közműszolgáltatókat.

Az állampolgárnak személyesen kell intézni: a házszámozással 
érintett lakosok a lakcímváltozás átvezetését személyes okmányaik-
ban (lakcímkártya, forgalmi engedély stb.); a lakcímváltozásról szóló 
jogerős határozat bemutatásával tudnak ez ügyben eljárni az Okmány-
irodában; bejelentett vállalkozás esetén az adatok módosítását a Cég-
bíróságnál; az egyedi fogyasztó vagy felhasználó azonosítása alapján 
történő lakcím átvezetést a közműszolgáltatónál.

A jogerős határozatot 3 példányban postázzuk, kérésére több (az 
ügyintézéshez szükséges) példányt is biztosítunk. 

Az átlátható és következetes házszámozás fontos a közigazgatás 
szempontjából, de legfontosabb a lakosság mindennapi életében, ezért 
megértésüket és türelmüket kérjük a felülvizsgálat során!

Szabóné Karsai Mária polgármester
Dr. Hajdu Miklós jegyző

Felhívás mammográfiás szűrésre
Július 21-én, csütörtökön reggel az Önkormányzat által finanszíro-

zott busz indul mammográfiás vizsgálatra Debrecenbe, a behívó levél-
lel rendelkező nők számára. Előzetesen jelentkezni kell a védőnőknél, 
mert a busz 60 nőt tud elszállítani. Indulás: 7 órakor az Egészségház 
elől, hazaérkezés: kb. 12 órakor.

A jelentkezéshez hozni kell a behívólevelet és a TAJ számot. Az uta-
zás előtt összegyűjtjük az iratokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, 
TAJ kártya, behívólevél).
Jelentkezni 2016. július 19-ig (kedd) lehet az Egészségházban (Kos-
suth utca 12.) vagy a 366-821-es telefonszámon, munkaidőben.

a Védőnők

Lakossági hirdetések
Talpmasszázs – reflexológia! A reflexzóna masszázs serkenti 
a vér és nyirokkeringést, amivel a test öntisztulási képességét 
megtöbbszörözhetjük. Mivel erősíti az immunrendszert, így az 
öngyógyító folyamatokat beindítja. Oldja a feszültséget, relaxál 
és kellemes közérzetet ad. A reflexológia világszerte elismert 
természetgyógyászati módszer. Masszázs időpontok: szerda: 
10.00–14.00 óráig, csütörtök: 14.00–18.00 óra között. Előzetes 
időpont egyeztetés a 06/70-334-5407 telefonszámon.

Eladó ingatlanokat keresünk a meglévő ügyfélkörünk részére 
a megye egész területén. Telefon: 06/30-407-4335

Energiatanúsítvány kiállítása rövid határidőre, tapasztalt 
szakembertől, olcsón. Tel. 30/429-9064.
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1. Péntek Dr. Socol Ilona

2. Szombat Dr. Csontos Gyula

3. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

4. Hétfő Dr. Socol Ilona

5. Kedd Dr. Csontos Gyula

6. Szerda Dr. Csontos Gyula

7. Csütörtök Dr. Socol Ilona

8. Péntek Dr. Socol Ilona

9. Szombat Dr. Socol Ilona

10. Vasárnap Dr. Socol Ilona

11. Hétfő Dr. Socol Ilona

12. Kedd Dr. Csontos Gyula

13. Szerda Dr. Szerze Péter

14. Csütörtök Dr. Szerze Péter

15. Péntek Dr. Szerze Péter

16. Szombat Dr. Szerze Péter

17. Vasárnap Dr. Szerze Péter

18. Hétfő Dr. Szerze Péter

19. Kedd Dr. Szerze Péter

20. Szerda Dr. Szerze Róbert

21. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

22. Péntek Dr. Szerze Róbert

23. Szombat Dr. Szerze Róbert

24. Vasárnap Dr. Békési Zoltán

25. Hétfő Dr. Szerze Róbert

26. Kedd Dr. Békési Zoltán

27. Szerda Dr. Szerze Róbert

28. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

29. Péntek Dr. Szerze Róbert

30. Szombat Dr. Békési Zoltán

31. Vasárnap Dr. Szerze Róbert

Telefonszám: 06-30/698-0043

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2016. július

Ebesen 2016. május 18 és június 22. közötti időszakban bűncse-
lekmény elkövetésére vonatkozó információ nem jutott a rendőrség 
tudomására. Az említett időszakban közlekedési baleset bekövetke-
zéséről sem érkezett bejelentés.

Felhívom a lakosság figyelmét, a telefonon elkövethető csalások-
ra. Az ilyen módon bűncselekményt elkövetők módszereinek tárháza 
kifogyhatatlan. Előfordul, hogy a közeli hozzátartozó ismerőseként 
bemutatkozó elkövető elmondja, a jellemzően időskorú sértettnek, 
hogy hozzátartozója bajba került, külföldi kórházba került autóbal-
eset miatt, valamilyen bűntény elkövetése miatt, a rendőrség tartja 
fogva stb., ezért neki sürgősen pénzre van szüksége. A kicsalt pénz-
összegért egy ismeretlen személy jelentkezik, aki magához véve az 
esetenként komoly összegeket, nyomtalanul távozik. Mielőtt bár-
milyen ismeretlen személynek bármit átadnának, ellenőrizzék le a 
telefonon jelzett káresemény valódiságát akár úgy is, hogy a bajba 
jutott hozzátartozót, vagy más családtagot felhívnak.

Kérem, hogy ne engedjenek be ismeretlen személyeket a lakásuk-
ba, és erre hívják fel idős, egyedül élő hozzátartozóik figyelmét is. 
Itt említem meg azokat a csalókat, akik személyesen jelentkeznek 
pénzvisszatérítés miatt a lakásukon. Különböző szolgáltatók mun-
katársainak adják ki magukat, és valamilyen ürüggyel pénzváltásra 
próbálják rávenni áldozatukat. Az ilyen személyek általában rend-
kívül megnyerő modorúak, esetenként jól öltözöttek, így próbálnak 
meg az idős, gyanútlan áldozataik bizalmába férkőzni.

Az ismeretlenek egy óvatlan pillanatban eltulajdoníthatják ál-
dozataik esetenként több év alatt összegyűjtött pénzét. Az idősek 
általában nem tudják jól megfigyelni az elkövetőket, nem tudják 
feljegyezni az autó rendszámát, esetleg hosszabb idő is eltelik, mire 
észreveszik, hogy megkárosították őket. Az elkövetők kilétének ki-
derítése szempontjából rendkívül értékes percek, napok, hetek tel-
nek el, ami jelentősen megnehezíti a nyomozók munkáját. 

A csalók különböző sorsolásokra hivatkozva, nagy nyeremény át-
vételével is kecsegtethetik gyanútlan áldozatukat. Ahol más dolga 
nincsen a busás összeg megnyeréséért, csak vásárolni egy nagyobb 
összeget tartalmazó telefon feltöltő kártyát, amely aktiváló számait 
bediktálva veheti át nyereményét. Természetesen erről szó sincsen, 
hiszen a kódok bediktálásával a csalók telefonjait töltjük fel pén-
zünkkel. Amennyiben ilyen telefonhívást kap, akkor mielőtt bármi-
lyen pénzt utalna, tájékozódjon a szerencsejátékok szervezőinél arra 
vonatkozóan, hogy van-e ilyen telefonos nyereményjáték.

Kérjük a lakosságot, hogy legyenek figyelmesek, bármilyen csa-
lásra utaló gyanú esetén értesítsék a rendőrséget, illetve kérjenek 
segítséget a település körzeti megbízottjaitól, vagy polgárőreitől az 
alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – 
a bejelentő adatait zártan – kezeli.
A körzeti megbízottak elérhetősége:
Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok 06-30/382-6565
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Pásti Gyula c. r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Vass Szabolcs r. ftőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Szabó Zsolt c. r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510 vagy
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenységirányítási Központ  112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület +36-30/621-6976

Segítségüket köszönjük!

A körzeti megbízottak fogadóórát minden hónap első szerdáján 
16 és 17 óra között a Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, Széche-
nyi tér 1. szám alatt tartanak.

Karácsony Béla
r. százados, sajtószóvivő

Kék hírek Nevezési felhívás a „Tiszta, virágos 
lakóház 2016.” programra

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az önkormányzat
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, Turisztikai, Oktatási, Kulturális 

és Sport Bizottsága
ez évben is meghirdeti a

„Tiszta, virágos lakóház” programot.
A verseny jelentkezési lapja az Ebesi Hírlap jelen lapszámának 
melléklete.
A bizottság előre meghatározott pontrendszer alapján fogja értékelni 
a legszebb lakóházakat és kerteket.
Az értékelés és díjazás két kategóriában történik:
 1. Családi ház gazdasági udvarral,
 2. Családi ház pihenőkerttel
Mindkét kategóriában az 

  I. helyezett: 15.000.- Ft, 
 II. helyezett: 10.000.- Ft, 
III. helyezett:   5.000.- Ft-os vásárlási utalványban részesül. 

Valamennyi pályázó, résztvevő emléktáblában részesül, aki eléri 
az egységes pontozási rendszerben a maximálisan adható pontok 
70%-át. A díjak és emléktáblák átadására az augusztus 20-i községi 
ünnepségen kerül sor. 
A nevezési lapokat 2016. július 15. napjáig a Polgármesteri Hivatal 
folyosóján elhelyezett „Tiszta, virágos lakóház 2016.” dobozba 
kérjük bedobni.

Minden résztvevőnek sok sikert kívánunk!
Csiszárné Józsa Emma

bizottsági elnök



Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
4

Tudásbajnokság Szegeden
A Szegeden megrendezett országos Tudás-
bajnokság döntőjében Palcsu Nándor (4.b) 
az angol nyelvi kezdő versenyen XI., míg 
Kiss Zoltán (7.a) a matematika versenyen 
a IX. helyen végzett. Felkészítő tanárok: 
Tamássy Zoltán és Csiha László.

I. helyen végeztünk a Kövy-Olimpián

Nádudvaron, a Kövy Sándor Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskolában került meg-
rendezésre a Kövy-Olimpia. Az alapos fel-
készülést után tanulóink elsősegélynyújtás-
ból, gyógynövény ismeretből, az olimpiák 
történetéből, illemtanból, egészséges élet-
módra vonatkozó ismeretekből és társas-
tánc ismeretéből adtak számot tudásukról 
(szamba, slowfox alaplépések). Mindezek 
mellett kemény erőnléti feladatok, ügyes-
ségi pályák nehezítették a dolgunkat. Ezek 
ellenére magabiztos versenyzéssel I. he-
lyezést értünk el. A csapat tagjai: Mészáros 
Nóra 5.b, Kiss László 6.a, Takács Tamara 
7.a, Gali Petra, Sós Barnabás és Magyar 
Dávid 8.a osztályos tanulók. Köszönet Bár-
czi Martinának, iskolánk volt tanulójának a 
táncok betanításáért. Felkészítő tanár: Kása 
Sándor.

Szép eredmény a TITOK történelem 
versenyen

A TITOK Országos Történelmi Verseny 
szeptembertől májusig tartott. Iskolánkból 
öt csapat és egy egyéni versenyző indult. A 
legjobb eredményt a csapatok közül az 5.b 
osztály érte el, akik VII. helyen végeztek. 
A csapat tagjai: Mészáros Nóra, Sós Anna, 
Szabó Laura Dorina, Szűcs Krisztina. Egyé-
ni kategóriában Fazekas Bence lelkiismere-
tes munkáját kell kiemelni. Felkészítőjük: 
Tálas Enikő.

Megrajzolták diákjaink a kedvenc 
állataikat

Play Kid „Kedvenc állatom” címmel or-
szágos rajzpályázaton vett részt iskolánk 
40 tanulója. Az alsósoknak meghirdetett 
versenyben Érckövi Nikolett (2.a) IX. he-
lyen végzett. A felsős korcsoportban Gyü-
gyei Viktória (5.a) IV., Lente Márk (6.b) V., 
Nagy Franciska (5.a) VI., míg Tóth Eszter 
(5.a) a VIII. helyen végzett. A pályázaton 
részt vevő valamennyi gyerek 2 darab je-

gyet kapott a Play Kid gyermeknapi ren-
dezvényére, melyet a debreceni Főnix Csar-
nokban rendeztek meg. Felkészítő tanár: 
Komócsinné Soós Judit.

IX. helyen végeztünk a József Attila 
versenyen

A 2. osztályosoknak megrendezett József 
Attila versenyen a Szöllősi Lara, Pálóczi 
Borbála és Gergely Kristóf Gábor alkotta 
csapat a IX. helyen végzett. Felkészítő ta-
nárok: Bálintné Bagdi Ibolya és dr. Rácsai 
Lajosné.

Az egyetem Agrártudományi karán 
jártunk

2016. június 10-én látogatást tettünk az 
5.b osztály néhány tanulójával a Debreceni 
Egyetem Agrártudományi karán. Ezen al-
kalommal betekintést nyertünk egy induló 
élelmiszertechnológiai központ működésé-
be, mely során kiderült számunkra, hogy 
egy épületen belül lesz a húsipari üzem, a 
pékség, a gyümölcsfeldolgozó, valamint 
egy mini malom. Érdekes gépeket, berende-
zéseket láttunk, a sütödei részlegben kipró-
bálhatták a gyerekek a kekszsütés minden 
mozzanatát. A csoportot meghívta és ka-
lauzolta: dr. Sipos Péter szülő, az egyetem 
tanára. Kísérő tanár Katona Erika.

Sikeresen vettük az akadályt a célnyelvi 
mérésen 

A két tanítási nyelvű iskolákban idén ismét 
országos célnyelvi mérést tartottak, melyen 
iskolánk tanulói nagyon jól teljesítettek. 
Ennek köszönhetően iskolánk a jövőben is 
folytathatja a kéttannyelvű képzést. A cél-
nyelvi mérés eredményei megtekinthetők 
az iskola honlapján.

Újraélesztés felsőfokon

Elsősegélynyújtó foglalkozáson vettek részt 
felsőseink Gadóczy Györgynek, a Hajdú-
szoboszlói Mentőállomás parancsnokának 
vezetésével. Ezen a foglalkozáson a gyere-
kek megismerkedhettek az elsősegélynyúj-
tás alapjaival, illetve azzal, hogy bizonyos 
vészhelyzetekben mit kell tenniük. Ez-
úton is köszönjük Gadóczy Györgynek az 
együttműködést.

Tűzoltó verseny Hajdúszoboszlón
Jó hangulatban, a gyermeknappal egybeköt-
ve került megrendezésre a tűzoltó vetélkedő, 
melyet a Hajdúszoboszlói Tűzoltóság fenn-
állásának 140. évfordulója alkalmából a Haj-
dúszoboszlói Önkéntes Tűzoltó Közhasznú 
Egyesület és a Hajdúszoboszlói Katasztró-
favédelmi Őrs általános iskolás gyermekek 
részére. A vetélkedőn az alábbi versenyszá-
mokban mérettettek meg a diákok: egy 4 
részből álló 140 méteres ügyességi pályán 
versenyeztek diákjaink, melynek vezérmo-
tívuma a tűzoltás és hagyományőrzés. A 
feladatok egyik állomása egy teszt kitöltése. 
A teszt az 1996. évi XXXI. Tv. (tűzvédelmi 
törvény), iskolai tűzvédelmi szabályzat (tűz-
riadó terv), égési sérülésekkel kapcsolatos 
elsősegély nyújtási feladatok, egyszerűbb 
égés-oltás elméleti kérdések, Hajdúszobosz-
lói Önkéntes Tűzoltó Egyesület történelme 
témakörökből állt össze. A csapat az 5. he-
lyezést érte el, melynek tagjai: Abai Evelin, 
Szathmári Dorina, Morvai Milán, Ötvös Jó-
zsef, Kiss Viktória és Fecskán Janka. Kísérő 
tanár: Katona Erika.

A Sári majorban jártak a kézműveseink
Kádárné Domán Gyöngyi vezetésével idén 
a Sári majorban töltöttek el egy tartalmas 
napot a kézműves szakkör tanulói és a szü-
lők. Ezen a napon a kézműveskedés mellett 
ügyességi vetélkedőkön is szórakoztak a 
gyerekek. Ezúton is köszönjük a lehetősé-
get Sári Antalnak, valamint a szülőknek és 
mindazoknak, akik ezt a napot felejthetet-
lenné tették számunkra.

Színvonalas gálával zárták a tanévet  
a művészetiseink

Az idei évben is a Művelődési Ház adott 
otthont a Művészeti Gálaműsornak. A közel 
kétórás rendezvényen több, mint nyolcvan 
diákunk lépett a világot jelentő deszkákra és 
adott számot év végi tudásáról. Mindezeken 
túl 34 képzőművészünk alkotása is kiállítás-
ra került. Felkészítő tanárok: dr. Demeter 
Lajosné, Nánai Zsuzsanna, Bálintné Bagdi 
Ibolya, Batta Katalin, Komócsinné Soós 
Judit, Balogh Tamás és Bagossy Sándor. A 
képzőművészeti oktatásban részt vevő ta-
nulóink nagy megtiszteltetésben részesültek 
azáltal, hogy az Ebesen élő Pro Villa-díjas 
Kádár Nagy Lajos művész úr létrehozta 
az Év Képzőművészeti Tanulója Díjat. A 

Iskolai színes hírek
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gyerekek kiállított alkotásait szakmai zsűri 
értékelte, a helyezettek a tanévzáró ünnep-
ségen kapták meg jutalmukat, nevezetesen: 
I.: Tóth Eszter Doroti (5.a), II.: Papp Zsófia 
(1.a) és III.: Ravai Anikó (3.b).

„Szívem csücske” rajzpályázat
„IV. Szívem csücske” országos minősítő 
rajzpályázaton vettek részt diákjaink, mely-
re Szeghalmon került sor. Bronz minősí-
tést kaptak: Balogh Dorottya (4.a), Bárczi 
Elonita (4.a), Beke Lilla (2.a), Erdős Fanni 
(3.a), Galgóczi Zsuzsanna (4.a), Gyügyei 
Viktória (5.a), Hanyu Imre (1.a), Kanyó 
Gréta (3.b), Kun Alexander (6.a), Lajtai 
Levente (6.a), Lente Márk (6.b), Molnár 
Maja( 2.a), Nagy Klaudia (3.b), Orosz Fan-
ni (3.a), Pinczés Jázmin (3.b), Sipos Katalin 
(5.b), Szentmiklósi Dorka (4.a – kétsze-
resen), Tóth Eszter (5.a), Török Levente 
(4.b) és Varga Olimpia (3.a). Ezüst minő-
sítést kaptak: Janik Viktória (6.a – külön-
díjas), Kovács Anna (3.b), Nagy Franciska 
(5.a) és Pető Zsófia (3.a). Felkészítő tanár: 
Komócsinné Soós Judit.

Kapcsolat a testvértelepülésekkel
Idén is ápoltuk két testvértelepülésünkkel, 
Poličkával és Balatonszárszóval a kapcso-
latot, hiszen sok gyerek ellátogatott hoz-
zánk június elején. A gyerekeket elvittük a 
hajdúszoboszlói strandra, a Hortobágyon 
pusztakocsizáson vettek részt, ellátogattunk 
Debrecenbe, valamint megismerkedhettek 
Ebes látnivalóival. Jövőre az ebesi gyerekek 
tesznek majd látogatást Poličkára és Bala-
tonszárszóra. Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani Ebes Községi Önkormányzatnak a 
támogatásért.

Pedagógusnapi ünneplés 
Meghitt műsorral köszönték meg a peda-
gógusok munkáját a Pedagógusnap alkal-
mából rendezett ünnepségen, ahol mind az 
iskola, mind az óvoda dolgozói részt vettek. 
Ezúton szeretnénk megköszönni a megem-
lékezést az önkormányzatnak, valamint a 
szülői munkaközösségnek.

Az utolsó iskolai nap a gyerekeké volt az 
iskolában

Jó hangulatúra sikeredett idén is az év utol-
só napja, vagy ahogyan nevezzük, a DÖK 
nap. A reggeli iskolagyűlést és kulcsátadást 
követően a bolondballagás és a tanár-diák, 

cseh-magyar sportmérkőzések vették kez-
detüket, melyet zsíros kenyér- és palacsin-
ta partival tettünk emlékezetessé. Emelte a 
nap fényét az Ady Endre Gimnázium 10. 
osztályos dráma tagozatosainak műsora, 
nevezetesen Petőfi: János vitéz című műve  
újragondolva. Ezt a fergeteges előadást is-
kolánk volt tanulója, Kanyó Kata rendezte. 
Köszönet a csodás dalért Mechle Christi-
annak, valamint valamennyi adys diáknak. 
A nap végén a gyereknapi jégkrém után a 
szokásos ballagási próbával zártuk a napot. 
Felelősök: Tálas Enikő és Katona Erika, va-
lamint a 8. évfolyam tanulói.

Erdei iskola Bogácson
A 4. évfolyamos tanulóinkkal június 6-9-e 
között Bogácson jártunk erdei iskolában. 
A gyerekek a barátságos táborban faházak-
ban és egy lánycsapatunk a kőházban ka-
pott szállást. A programok változatosak, az 
időjárás pedig kitűnő volt. A GPS-es falu-
túra, egész napos strand, hegyi gyalogtúra, 
szafari buszozás színesítette a programot. 
Betekinthettünk Szomolyán egy igazi faze-
kasműhelybe, láttuk a barlanglakásokat és a 
híres kaptárköveket is. Mindenhová elkísért 
bennünket a tábor kutyája: Füles. Mindenki 
remekül érezte magát. Kísérő tanárok: Fo-
dor Barbara, Nagy Anita és Szabó Zsolt.

Madarak és Fák Napja iskolánkban
Bár az időjárás nem volt kegyes hozzánk 
és a nagyparkba tervezett Madarak és Fák 
Napját elmosta az eső, mégis sikerült az is-
kolában egy tartalmas délutánt eltöltenünk. 
A rendezvényen különféle vetélkedők és 
sportprogramok voltak. Köszönetünket 
fejezzük ki Pajzosné Király Mariannának, 
Agárdiné Zseni Hildának, Heidumné Szar-
ka Veronikának, Kulcsár Enikőnek, Szabó 
Mártának és Domokos Gergelynek. Alsó-
sok eredményei: 1-2. osztályosok: I. az 1.b, 
II. a 2.b, III. az 1.a és a 2.a. A 3-4. osztályo-
sok: I. a 3.b, II. a 4.b, III. a 3.a,, IV. a 4.a 
osztály. A felsősöknél az 5-6. osztályosok 
versenyében I. az 5.b, II. a 6.b, III. az 5.a, 
IV. a 6.a. A 8. osztályosok közül I. helyen 
a 8.a, míg II. helyen a 8.b osztály végzett. 
Köszönetünket fejezzük ki az Arany Orosz-
lán Étteremnek, hogy a slambuchoz szük-

séges alapanyagokkal támogatta rendezvé-
nyünket.

„Nem vagyunk mi kispályások”  
1. évfolyam

Király Nóra Újbuda alpolgármestere ál-
tal kiírt „Nem vagyunk mi kispályások” 
szurkolói pályázatra az EbesTV közre-
működésével elkészítettük a 3 perces kis-
filmünket. 2016. május 5-én beküldtük 
a szurkolói videónkat, majd május 9-én 
értesítettek minket, hogy a beküldött 100 
pályázat közül a legjobb 24-be kerültünk. 
Ez automatikus részvételt jelentett a 2016. 
május 22-én megrendezett újbudai focima-
jálisra. 33 elsős gyerekkel és Gali Petra 8. 
osztályos tanulóval képviseltük iskolánkat. 
Sok szülő mellett elkísért minket Mezei 
László alpolgármester úr és Szűcs Norbert 
igazgató bácsi, akik lelkesen szurkoltak a 
focicsapatunknak és meghatódva hallgatták 
a színpadon előadott produkciónkat. A szer-
vezők felkérésére a műsor zárásaként újból 
előadhattuk a dalunkat. Ekkor már több száz 
néző tapsolta végig a műsorunkat. A gyere-
keknek felejthetetlen élmény volt ez a nap, 
melyhez az Ebesi Gyermekekért Alapítvány 
anyagilag hozzájárult. Ezúton is köszönjük 
az önkormányat és az alapítvány támogatá-
sát. A pályázat értékelése utólag eltért a kiírt 
feltételektől, így sajnos minket nem sorsol-
tak ki, de számunkra nagyobb elismerést 
jelentett, hogy a pályázatunk híre több hír-
portálon is megjelent. Felkészítő pedagógu-
sok: Dzsudzsák Natália, Orjákné Kurczina 
Zsuzsanna, Jakab Attila és Kiss József

Nyári ügyintézés időpontjai
A nyári szünetben is ügyeletet tartunk, 
melynek időpontjai az alábbiak: július 07., 
július 14., július 21., július 28., augusztus 
04., augusztus 11 és augusztus 18. Ügyinté-
zés a fenti napokon 8:00–16:00 óra között. 

Köszönetünket fejezzük ki Ebes Községi 
Önkormányzatnak a gyerekek verseny-
helyszínre történő szállításában való köz-
reműködéséért. 

Összeállította: 
Szűcs Norbert intézményvezető

Kása Sándor intézményvezető-helyettes

London Téged is vár!
A szeptemberi angliai kirándulásra, amit az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Student Lines 
Diákutazási Irodával együttműködve szervez még korlátozott számban lehet jelent-
kezni. 
Az érdeklődők további felvilágosítást a 20/401-7991 telefonszámon kaphatnak.
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Osztályfőnök: Tálas Enikő. 8.a – Abai Evelin, Bari Barbara, Beke Béla, Csízi Hajnalka, Fecskán Janka, Gali Petra, Heveli Adrián, Kaszás 
Brigitta, Kiss Gergely, Kovács Viktória, Magyar Bence, Magyar Dávid, Misák Veronika, Morvai Milán Róbert, Ötvös József, Sós Barnabás, 

Szathmári Dorina Veronika, Vágner Bálint, Varga Ferenc

Osztályfőnök: Katona Erika. 8.b – Bagoly Imre, Balogh László, Bardovics Péter, Bíró Bianka Nelli, Bodnár Zsófia, Fazekas Bence Tamás, Hegedüs 
László, Herman Balázs György, Horváth Bence, Kiss Viktória Laura, Kovács Mátyás Zoltán, Kovács Milán Bendegúz, Loós Zoltán, Magyar 

Krisztián, Molnár Mariann, Molnár Zita, Ranyholczki Dávid, Szabó Barbara, Szőlősi József István, Tóth Benedek Attila, Tőzsér Zoltán Tamás

Búcsúznak a nyolcadikosok

A tablókat készítette: Jakab Attila
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Gyereknap képekben  TÜZIFA ELADÓ! 
  
Akác, tölgy kuglizva, hasítva és parketta 
hulló ömlesztve vagy raklaposan egyedi 

kiszállítással. 
Érd.:  Szotákné Kata 

tel: 06-30-487-6555,  06-30-562-2490 
www.tuzifa-debrecen.hu 

Debrecenben a Monostorpályi úton. 
 

 
 
 
 
 

Az Acsádi úton nem mi vagyunk!!! 
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A 2015/2016-os tanévben az Ebesi Arany János Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános és Művészeti Iskola ballagásán és tanévzáró ünnepségén jutalomban részesültek

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

1.a Balczó Boglárka, Csiha Bálint, Hanyu Imre, Herczeg 
Tímea, Krivács Zsófia, Luczi Alexandra

Árva Dominika, Szondi Boglárka, Szolnoki 
Szintia, Villás Viktória

Köszönjük az osztályt segítő munkáját:  Krivácsné Dóró Zsuzsa, Kujbus Edit, Luczi Mónika, Papp László, Salánkiné Zsányi Anikó, Szabadné Szabó 
Katalin 

1.b Kiss Dániel, Kovács Viktória, Szabó Zsigmond
Balogh Zsombor, Burai Menyhért, Csombordi 
Kitti, Fábián Alexa, Fodor Szabolcs, Nagy 
Sándor, Szabó Barnabás, Tóth Amina

Szabó Zsigmond,
Tóth Amina Zulejka, Fodor 
Szabolcs Lázár (jó sportoló)

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Horváth Ernő, Fodor Barbara, Kissné Lantos Éva, Megyaszai Judit, Szabó Rita, Szabó Tibor

2.a
Árva Szabina, Dávid Tamás, Érckövi Nikoletta, Pál 
Roland, Papp Luca, Piskó Péter, Szombati Kristóf, 
Szöllősi Lara, Vágner Zoltán, Varga Ágota

Györfi Nóra, Kanyó Dorina, Koós Máté Milán, 
Molnár Maja, Piskó Péter

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Ércköviné Gali Krisztina, Pappné Seres Erika, Rácz Sándor, Szöllősiné Nemes Ágnes, Vágner Zoltánné

2.b
Erdei Adrienn Jázmin, Gergely Kristóf Gábor, Pálffy 
Anna Boglárka, Pálóczi Borbála, Tarcza Vivien, Tóth 
Olivér Benjámin

Borsos Balázs, Brátovics Petra, Enyedi Luca, 
Földi Dávid Mihály, Galgóczi Mihály, Herman 
Márton, Kovács Leona, Mészáros Erik, Nagy 
Zsuzsanna, Palcsu Hédi, Tóth Gergő Tibor

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Horváth Szilvia, Kovács Szilvia, Szabóné Bisi Anita, Sándorné Kerekes Szilvia

3.a Erdős Fanni, Orosz Fanni, Pajzos Polla, Papp Kende, 
Pető Zsófia, Varga Olimpia

Nagy Helka, Sarkadi Balázs, Sipos Péter, Tóth 
Gergő Kun Viktória

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Krivács Brigitta, Pajzosné Király Marianna, Zsákainé Tanka Erika, Petőné Kiss Judit

3.b Fodor Enikő Liza, Forgó Viktória, Kanyó Gréta Anna, 
Kovács Anna, Nagy Klaudia Kitti, Tóth Kristóf Máté

Kocsis Csaba, Makai Botond, Szabó Rebeka, 
Szűcs András

Kocsis Csaba, Makai Botond,
Fodor Enikő Liza (jó sportoló)

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Kocsisné Hermeczi Ilona, Torma Valéria, Nagyné Kovács Mária, Pinczésné Radics Ilona

4.a Balogh Dorottya, Bodnár Lilla, Galgóczi Zsuzsanna, 
Pálóczi Imre, Pető Boglárka, Szentmiklósi Dorka Bárczi Elonita Balogh Dorottya, Szentmiklósi 

Dorka (jó sportoló) Pető Boglárka

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Balogh-Barna Boglárka, Biricz Gabriella, Dr. Négyesi Anna, Mészáros Istvánné, Nagyné Simon Krisztina

4.b Enyedi Sára, Kovács Alexa, Fodor Levente Karsai Erika, Nagy Márton, Palcsu Nándor
Enyedi Sára, Fodor Levente, 
Kovács Alexa (jó sportoló)
Palcsu Nándor (jó sportoló)

Palcsu Nándor

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Fodorné Szathmári Mónika, Léránt Antónia, Olejár-Hovanyeczné Czuczi Mónika, Pintyák Ildikó Edith, Gajdos 
Imréné

5.a Gyügyei Viktória, Tóth Eszter Csiha Rebeka, Farkas Petra 
(Közösségi munka)

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Becskerekiné Szálkai Krisztina, Gyügyeiné Nagy Krisztina, Salánki Zsoltné

5.b Mészáros Nóra, Kása Levente Sándor, Szabó Laura 
Dorina, Sós Anna, Szűcs Krisztina

Misák Alexandra, Nagy Kristóf, Sipos Katalin, 
Szabó Milán

Mészáros Nóra, Sós Anna (jó 
sportoló)
Sipos Katalin (Közösségi 
munka)

Horváth Eszter

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Vágner Zoltánné, Fazekasné Abai Erika Éva, Morvainé Szőllősi Szilvia

6.a Janik Viktória Árva Martina, Kiss Csenge, Kiss László, Lajtai 
Levente, Pintyák Vivien, Truczkai Sára Jankó Ivett (Közösségi munka) Janik Viktória

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Jankóné Montlika Beatrix, Kiss Csabáné, Truczkainé Kovács Edit, Erdős Beatrix

6.b Lajtai Tímea, Nagy Gergő Lente Márk, Hegedűs Levente Szabó László (Közösségi 
munka)

Dudik Alexandra 
Zsófia

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Dudik Ágnes, Hegedüs Tünde, Kovács Szilvia, Lente Mihályné, Nagyné Kondor Julianna, Vajda Anita, Zsákainé 
Tanka Erika

7.a Kiss Zoltán Mészáros István, Takács Tamara 
(Közösségi munka)

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Nagyné Vezendi Erzsébet. Szathmáriné Nagy Anita, Thuriné Szabad Tünde

7.b Csízi Ildikó, Csorvási Réka, Nagy Vivien Lili, 
Nyüvedi Nóra Palcsu Zalán

Fodor Norbert (Jó tanuló, jó 
sportoló)
Szabó Orsolya (Közösségi 
munka)

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Csízi Sándorné, Csorvási Sándorné, Nagyné Kovács Mária, Szabó Ferenc, Szabó Ferencné

8.a Gali Petra, Misák Veronika Beke Béla, Fecskán Janka, Kaszás Brigitta, Kiss 
Gergely, Sós Barnabás

Abai Evelin (Közösségi munka)
Kovács Viktória (DÖK)
Sós Barnabás (jó sportoló)

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Adorján Csongorné, Biró Judit, Csízi Zoltánné, Fecskánné Halasi Ibolya, Gali Mónika, Kissné Lantos Éva, 
Komáromy Veronika

8.b Fazekas Bence
Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Kovácsné Erdős Andrea

Köszönjük az Ebesi Gyermekekért Alapítvány támogatását, amellyel a jutalomkönyvek megvásárlásához hozzájárult.
Szűcs Norbert intézményvezető
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Mozgalmas hónapokon van 
túl az alapítvány. Májusban két 
nyolcadikos diákunk – Gali Petra 
és Kaszás Brigitta – sikeres kö-
zépfokú nyelvvizsgáját támogat-
hattuk angol nyelvből. Júniusban 
újabb négy tanuló vizsgázott. Re-
méljük, folytatódik a sikerszéria, 
izgatottan várjuk az eredményt!

Június 14-én reggel közel ötven 
szorgalmas kisdiák vidám hang-
jával telt meg István bácsi busza. 
Poroszlóra utaztunk, hogy az 
egész éves kiváló munkát egy ki-
rándulással jutalmazhassuk meg. 
Megtekintettük az Ökocentrum 

egyedülálló állatvilágát, 3D-ben 
élvezhettük a Tisza-tavat bemu-
tató természetfilmet. Ezt követő-
en motorcsónakkal barangoltuk 
be a tó zegzugos vízi útjait, ahol 
a szikrázó napsütésben élvezhet-
tük a tó páratlan madárvilágának 
és panorámájának látványát, mi-
közben a kormányosok érdekes 
történetein szórakoztunk. Egye-
dül a fürdés sikerült rövidre a 
szabadstrandon, mivel hamaro-
san leszakadt az ég, és a buszban 
kellett menedéket keresnünk a 
zivatar elől. Szárítkozás közben 
egy fagyival vigasztalódtunk a 

Tavirózsa Étterem teraszán. Júni-
us 18-án a tanévzárón került első 
ízben átadásra a Kádár Nagy La-
jos művész úr által alapított az Év 
Képzőművészeti Tanulója-Díj, 
melyet idén Tóth Eszter Doroti 
5.a osztályos tanuló nyert el. Ju-
talma – az elismerő oklevélen és 
a művész úr kisplasztikáján kívül 
– egy 10.000 Ft értékű képzőmű-
vészeti kellékekből összeállított 
csomag. A második helyen Papp 
Zsófi 1.a, a harmadikon Ravai 
Anikó 3.b osztályos diákunk vég-
zett.  

Csiha László elnök

Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány júniusi hírei

„Az óvodás korosztály a termé-
szetes mozgások mellett már 
képes gazdaságos energiafel-
használással a bonyolultabb 
mozgáskombinációk, mozgás-
készségek végrehajtására is.” 
(V.I.– B.L.) Ezt kihasználva ismét 
megszerveztük a játékos vízhez 
szoktatást és úszásoktatást 10 na-
pon keresztül, az ebesi ovisoknak 
a hajdúszoboszlói Árpád uszodá-
ba. Az 5-6 éves korosztály ese-
tében e folyamat leglényegesebb 
eleme az idegen közeghez – a 
vízhez – való szoktatás. A vizes 
környezettel való barátkozást 
játékos formában kezdtük meg, 
különböző színes, vidám segéd-
eszközök használatával, melyek 
elterelték a gyermekek figyelmét 
a félelemtől, és az egyes feladatok 

végrehajtását is megkönnyítették. 
Türelmesen, sietség nélkül gyako-
roltuk a vízhez szoktató feladato-
kat, amelyek elsajátítása lehetővé 
tette, hogy a gyermekek merje-
nek a vízbe bújni, beleugrani. A 
program végére elértük, hogy a 
gyermekek ugyanolyan otthono-

san mozogjanak a vízben, mint a 
szárazföldön, bár eleinte nem volt 
egyszerű megszokniuk az idegen 
közeg eltérő viszonyait. A bátrab-
bak Torday Gábor oktatóval igye-
keztek úszómozdulatokat tanulni 
és igazi aranyhalként vagy éppen 
cápaként úszni a medencében. Ju-

talomként az Aqua park gyermek 
vízi vár világát vehettük birtokba. 
Ezúton is köszönjük a Volán és a 
Hungarospa dolgozóinak segítsé-
gét. 

Kovácsné Jóni Andrea   
óvodapedagógus

Ha nyári ovi, akkor vízhez szoktatás…

Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy

2016. augusztus 23-án 10 
órakor szülői értekezletet

tartunk a 2016/2017 nevelési évre 
újként beiratkozott gyermekek 

szüleinek.
Téma:

– Amit az óvodáról tudni kell
– Házirend

Megjelenésükre feltétlenül 
számítunk!

Czeglédiné Herczeg Ildikó
óvodavezető

Rekkenő hőség várt minden-
kit, aki a Múzeumok Éjszakáján 
a Széchényi Ferenc Tájmúzeum 
programját választotta. A délután 
a Bütyköldével vette kezdetét, 
ahol az ügyes kezűek varázstar-
solyt készíthettek és a monotípia 
rejtelmeibe pillanthattak bele. 
Vendégeinkkel, a hajdúsámsoni 
Öltögetők Klubjával közösen le-
hetett falvédőt hímezni, mialatt a 
Piros Rózsa Népdalkör szatmári 
és galgamenti népdalokat énekelt. 
A Debreceni Forgórózsa Tánc-
együttes tagjaival vette kezdetét a 
Táncház, amit Zajácz Györgynek, 
a Magnitúdó Csillagászati Egye-
sület vezetőjének előadása köve-
tett a Naprendszerről,  melyet a 
szokásos távcsöves szemlélődés 
zárt.

A rendezvényen került sor a 
harmadjára meghirdetett „Nagy-

anyáink süteményei” című re-
ceptverseny eredményhirdetésé-
re, és a beérkezett sütemények 
vásárára.  A jobbnál-jobb süte-

mények közül a vendégek által 
legfinomabbnak talált Molnár 

Istvánné Marika kókuszos desz-
szertje érdemelte ki idén az Arany 
habverő díjat, melyhez még egy-
szer gratulálunk!

Köszönjük mindenkinek, aki a 
szombat délutánját-estéjét velünk 

töltötte, illetve támogatónknak, 
Ebes Községi Önkormányzatnak, 
a helyi vállalkozóknak: Nagy 
Sándornénak (a Reál Pont Üzlet-
lánc hálózat tagja), Harsányiné 
Marikának (Jupi-Mix Kft.), Szán-
tó Györgynek (zöldség-,gyümölcs 
kereskedés), illetve Halászné Eri-
ka, Kiss Mihály és Józsa Lajos 
ebesi lakosoknak, hogy rendez-
vényünk megvalósulásához évről- 
évre hozzájárulnak! 

Köszönjük Tóth Józsi bácsi-
nak a slambuc elkészítését, a 
Hagyományőrző Klub tagjainak 
és Tóvizi Jenőné Ica néninek a 
sütivásárban nyújtott segítséget, 
az ebesi Piros Rózsa Népdalkör-
nek a rendezvényen való közre-
működést!

Jövőre együtt, ugyanitt!
Eignerné Bartusz Andrea 

 múzeumvezető

Nyári Esték Ebesen – 8. Szent Iván éji vigadalom
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Az Ebesi Idős Emberekért Közalapítvány és az Alapszolgáltatási Köz-
pont Nosztalgia Klubjának szervezésében, 2016. június 11-én 32 fő 
számára szerveztünk buszos kirándulást Bükkszentkeresztre és a Szo-
molyai Cseresznyefesztiválra. Kirándulásunkat a Bükki Füvesember, 
Szabó Gyuri bácsi gyógynövényházában kezdtük, ahol vásárolhattunk 
az üzlet gyógynövény termékeiből, és csapatunkból kilencen vehet-
tek részt Gyuri bácsi egyéni tanácsadásán. Ezt követően, túravezetés 
keretében megtekintettük a gyógynövénykertet is, ahol nagyon sok 
hasznos, új információt kaptunk számos gyógynövényfajtáról. Az idő 
ugyan borongós volt, ennek ellenére nagyon jól éreztük magunkat, és 
finom ételeket kóstoltunk a Bükkszentkereszti Kemencés Napok étke-
iből. Délután, hátrahagyva a zuhogó esőt, Szomolyára indultunk, ahol 
gyönyörű napsütéssel fogadott minket a Cseresznyefesztivál mozgal-
mas, sokszínű forgataga. Kóstoltunk fekete cseresznyét, házi rétest, el-
töltöttünk néhány kellemes órát a szép kis falu vendégszeretetében. Jó 
társaságban az út is hamar eltelt, a nótaszó, a jókedv nem hiányozhatott 
a programunkból. Az Ebesi Idős Emberekért Közalapítvány és a kirán-

dulás résztvevői nevében ezúton is köszönjük az Önkormányzat által, a 
kirándulás szervezéséhez nyújtott támogatását. 

Erdei Andrásné intézményvezető

Szikrázó napsütésben volt részük azoknak, akik június 4-én kilátogattak 
a Nagyparkba. Igaz, fél négytől egy kis zápor kerekedett, de ez nem 
szegte kedvét a jó hangulatú, népes családoknak. Büszkék vagyunk erre 
a napra, s reméljük, a résztvevők is így gondolják. Az est fénypontja: 
Reschofski Gyuri gitárral kezében énekelte velünk a „régi csibészeket”. 
A Hagyományőrző Klub jövőre újra ugyanitt szeretné megrendezni ezt 
a családi napot. Köszönjük a zenét Hüse Károlynak és családjának, 
illetve minden közreműködőnek, résztvevőknek.

Tóvizi Jenőné  
Ebesi Hagyományőrző Klub vezetője

Az I. Családi Juniálisról

2016. május 21-én első alkalommal került megrendezésre az I. Tavaszi 
Egészségnap az VII. Sportmaraton társrendezvényeként. A résztvevők 
egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokon, főzőbemutatón, étel-
kóstolón és különböző sport tevékenységeken, illetve masszázson, vér-
nyomás-vércukor- és koleszterin-mérésen vehettek részt. Köszönjük a 
közreműködőknek, együttműködőknek, hogy az ebesi lakosok ingye-
nesen „kóstolhattak” bele az egészségtudatos életmódba.

I. Egészségnap Ebesen„Polgárőr község” kitüntető 
címet vettünk át

Az Országos Polgárőr Szövetség XXII. alkalommal rendezte meg az 
Országos Polgárőr Napot, melynek idén Sopron adott otthont. Ezen a 
jeles eseményen az egyesület az áldozatos és önkéntes munka elismeré-
seként a „Polgárőr Község” kitüntető címet vehette át. Balogh László, 
az egyesület elnöke elmondta, hogy az Önkormányzat és az Ebesi Pol-

gárőr Egyesület szoros és hatékony együttműködést folytat annak ér-
dekében, hogy az ebesi lakosok, valamint a településre látogatók minél 
nagyobb biztonságban érezhessék magukat. Balogh László kiemelte, 
hogy példa értékű az Önkormányzat és a polgárőrség együttműködése. 
Az elismerő címet, mely 100.000,- Ft pénzjutalommal is jár, Balogh 
László és Ebes alpolgármestere, Mezei László vette át. 

Ebesi Polgárőr Egyesület

Kemencés Napok és Cseresznyefesztivál a Bükkben!

Üzlethelyiség kiadó
Ebes Rákóczi u. 12. szám alatti irodaházban  

2016. július 1-től 11,5 m2 alapterületű, továbbá július 15-től utcafronti 
bejárattal 24,83 m2, valamint 12,42 m2 alapterületű fűtött  

üzlethelyiség kiadó.
Érdeklődni: Ebesi Községgondnokság Kft. 4211 Ebes Széchenyi tér 1.

06-52/366-992, 06-30/985-4997
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Az idei évben két ebesi csapattal is beneveztünk az Ultrabalatonra. A 
S-Ebes Reloaded és az ELEVENek tagjainak is a rekkenő hőség volt 
a legnagyobb kihívás, sokkal inkább, mint az emelkedők vagy a fá-
radtság. Mindkét csapatunk tagjai becsületesen lefutották a rájuk mért 
távokat és kihozták magukból a maximumot. Futó kilométereink után 
levezetésként nyeregbe pattantunk, és tovább kísértük futótársainkat, 

buzdítva őket a következő váltópontig. A folyamatos utazgatások, a 
monotonitás, a kialvatlanság és az izomfájdalmak ellenére rengeteg 
élménnyel gazdagodtunk. Olyan lelki és közösségi élményekkel, me-
lyek felejthetetlenné tették ezt a májusi hétvégét. A verseny hevében 
nem tudtunk rácsodálkozni a Balaton szépségére, de tervezzük, hogy 
hamarosan körbebiciklizzük a „magyar tengert”, és hagyunk időt a lát-
ványosságok megtekintésének is.

Sós Barnabás – Ebesi Sportbarátok 

„Nem lehet olyan álom, amelynek az 
átélésére nincsen elegendő erőd” 

(Richard Bach)

Enyediné Dobai Henriett: Nem baj hogy fájt, fájjon csak. A 221 km 
közben ezt éreztem, át kellett élnem, mert tudnom kell, hogy képes va-
gyok rá. Próbára kellett tennem magam újra, meg kellett tapasztaljam, 
hogy túl tudok lépni a nehézségeken. Ment, vitt a szívem, a hitem, de 
nem ment végig egyedül!

Amikor a rossz közérzet, a fáradtság felerősödött, a kétely felmerült, 
s a szó legszorosabb értelmében meginogtam. Hogyan fogok végigér-
ni a körön? Ott állt mellettem és visszahúzott a realitásba Enyő, Sára 
és Lucus, a szerető családom. Támogattak, velem meneteltek, velem 
kocogtak. Tudom, miért zokogtam annyit! Mert olyan hajszál vékony 
jégen táncolunk,” feladni, vagy sem?” Sosem szabad feladni! 

Heni, az Ebesi Sportbarátok büszkesége 30 órán belül körbefutotta a 
Balaton és ismét bebizonyította, hogy az emberi akarat csodákra képes. 
Hitte, hogy a tavalyi siker után ismét képes lesz teljesíteni a távot és 
akár az időeredményén is javítania. Folyamatosan figyelemmel kísér-
tük futását, hogy melyik állomásponton van túl és milyen állapotban 
van. Aggódtunk, mert ez a verseny most sokkal küzdelmesebb, fájdal-
masabb volt számára, mint a tavalyi. 120 km megtétele után találkoz-
tunk vele és talán egyikünk sem hitte volna, hogy a maradék 100 km-t 
az a hihetetlenül szívós, de nagyon fáradt test és lélek, teljesíteni tudja. 
190 km-nél, a cél előtt 30 km-rel aztán elfogyott minden erő, megállt 
az idő. A család közelsége és támogató biztatása azonban újra hitet és 
energiát pumpált Heni lábaiba és végül sikeresen célba ért, mindannyi-
unk nagy örömére.

Sós Barnabás – Ebesi Sportbarátok

Ultrabalaton, a felejthetetlen élmények színhelye
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Ebesi Hírlap12
Középkori Forgatag 

A Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet nyílt 

haditorna versenyt rendez Ebesen a Művelődési Háznál 
2016. július 16-án reggel 8.00 órától. 

Versenyszámok: 

 Kardvívás 

 Íjászat  

 Kelevézpárbaj  

 Övbirkózás  

A versenyre nevezni e-mailben, telefonon vagy legkésőbb a helyszínen 

lehet.  

Bővebb felvilágosítás: 06-30-9431-267, cornailles@freemail.hu vagy 
www.zsongvolgyihaditorna.hu. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

 
Egyesületünk működését Ebes Község Önkormányzata támogatja. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Forduljanak bizalommal hozzám jogi ügyeikkel. 
 

Elérhetőségeim: Tel.: 06-30/2200432; Fax: 06-52/788-649; 
Email: info@drkovacsbrigitta.hu 

 

Tisztelettel:  Dr. Kovács Brigitta Ügyvéd 
 

DR. KOVÁCS BRIGITTA ÜGYVÉD 
 

Kedves Ebesi Lakosok! 
 

Ügyfélfogadásom időpontja megváltozott. 
Csütörtökönként 13 óra és 17 óra 30 perc között 

várom a kedves ügyfeleimet előre egyeztettet 
időpontokban a Polgármesteri Hivatalban. 

 

 

MASSZÁZS 
 
Egész test masszázs  (60 ’ 3.000,- Ft) 
Reflexmasszázs  (40 ’ 2.500,- Ft) 
Lávaköves masszázs  (60 ’ 4.000,- Ft) 
Méz masszázs   (40 ’ 3.000,- Ft) 
Köpölyözés   (30 ’ 2.000,- Ft) 
Peeling   (40 ’ 3.000,- Ft) 
 

Különböző masszázskezelések által a szervezet aktivizálható, 
frissíthető teljesen ellazítható. Ez a test és a lélek harmóniája. 

Szeretettel várom régi és új vendégeimet! 
Időpont egyeztetése: 06-20/5485-863   

Farkas Lajosné 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretteik körében ünnepelték  
2016. május 28-án 

50. házassági évfordulójukat 
Zakar László és Zakar Lászlóné 

(Mezei Margit) 
Ebes,Fő utca 46.szám alatti lakosok. 

Köszönti őket lányaik, vejeik, és 
unokáik! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. éves osztálytalálkozót tartottunk  
2016. június 04-én. 

Jó volt újra látni egymást ennyi idő után, nagyon jól 
éreztük magunkat. Köszönjük minden résztvevőnek. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetetett Ha-
tártalanul pályázat (HAT – 15-05 – 0605) keretén belül iskolánk 
34 hetedikes diákjával „Királyok és fejedelmek útján Erdély szí-
vében” címmel erdélyi körúton vettünk részt június 2-4. között. A 
kirándulásra 930.000,- forint támogatásban részesültünk. Kirán-
dulásunk során megismerkedtünk Erdély kulturális, történelmi és 
természeti értékeivel. Ellátogattunk Érmihályfalvára, Szalacsra, 
Nagyváradra, Kolozsvárra, a Tordai-hasadékhoz, Nagyenyedre, 
Vajdahunyadra és Gyulafehérvárra. Déván a Böjte Csaba ferences 

szerzetes által alapított Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthoná-
nak tanulóival közösen ünnepeltük a nemzeti összetartozás napját, 
és átadhattuk adományainkat. A kis lakóknak tartós élelmiszere-
ket, tisztítószereket, írószert, játékot, könyveket, billentyűzetet 
ajándékoztunk. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az ebesi II. 
számú Coop ABC vezetőinek a segítségükért, az ebesi lakosoknak 
és a szülőknek, hogy adományaikkal támogatták a kirándulást. A 
pályázat egyik eleme egy magyar emlékhely felkeresése, így Ara-
don megkoszorúztuk az emlékművet a vesztőhelyen, ahol eléne-
keltük a magyar és székely himnuszt. Hazaérkezés után a program 
zárásaként bemutató előadást és témanapot tartottunk diáktársa-
inknak. A program sikeres megvalósulásáért köszönet mindazok-
nak, akik az előkészületekben és a végrehajtásban is segítettek.

Osztályfőnökök: Kissné Lantos Éva, Subáné Kiss Gyöngyi 
Kísérő tanárok: Fézerné Kaszás Mária, Tálas Enikő

Erdélyben jártunk



Tájékoztatók a képviselők 2015. évi önkormányzati munkájáról
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés k) pontja alapján a 
képviselő köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, 
akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt 
képviselői tevékenységéről.

A fenti jogszabályi rendelkezés alapján a képviselő-testü-
let az Ebesi Hírlapban való tájékoztatási formát választotta.  
A képviselői tájékoztatók előtt összefoglalóan szeretnénk tá-
jékoztatni a lakosságot néhány, a testületi és bizottsági mun-
kára vonatkozó 2015. évi statisztikai adatról.

Összefoglaló a 2015. évi képviselő-testületi, bizottsági ülések és a hozott döntések számáról

Ülések száma Határozatok száma Rendeletek száma

Képviselő-testület
Nyílt ülés:18 

(11 munkaterv szerinti, 7 rendkívüli)
9 zárt ülés 

259 41

Pénzügyi Bizottság Nyílt ülés:12
Zárt ülés: 5 116 ---

Egészségügyi és Szociális 
Bizottság

Nyílt ülés: 8
Zárt ülés: 14 50 ---

Mezőgazdasági Bizottság* Nyílt ülés:5 14 ---

* Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, Turisztikai, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

1. BIRÓ SÁNDORNÉ 

Örömömre szolgál, hogy már a második ciklusban az Egész-
ségügyi és Szociális Bizottság elnökeként segíthetem az 
ebesi embereket. 2015. március elsejétől jelentős változások 
léptek életbe a szociális ellátásokra vonatkozó szabályozás 
tekintetében, átalakítva ezzel az önkormányzat feladatkörét. 
A legtöbb szabályozott ellátást az állam a Járási Kormány-
hivatalokon keresztül biztosítja, az önkormányzati ellátások 
kiegészítő  jellegűek, egy esetben köteles támogatást nyúj-
tani, a  kérelmező a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került vagy átmeneti vagy tartós létfenntartási 
gondokkal küzd.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság kéthetente ülése-
zik 5 tag részvételével. Munkánkat a jegyző irányításával a 
hivatal ügyintézői segítik.

A bizottság a szociális ellátásokról és szociális igazgatás 
helyi szabályairól szóló  26/2015 (IX. 30.) Ör.számú rende-
lete alapján végzi munkáját. A fenti rendelet szabályozza a 
településünkön nyújtható támogatási formákat. Az Egész-
ségügyi- és Szociális Bizottság hatáskörébe tartoznak az  
alábbiak:

– rendkívüli települési támogatás
– lakásfenntartási települési támogatás (2016. 03. 01-től)
– gyógyszerköltséghez kapcsolódó települési támogatás
– Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás. 
A bizottságnak vélelmezési joga van az első lakáshoz jutó 

támogatás odaítélésében, amelyről a képviselő-testület dönt.
A 2015-ös évben is az önkormányzat a szociálisan hátrá-

nyos helyzetben élő családoknak, gyermekeknek, egyedül 
élőknek széleskörű ellátási formákat és jelentős támogatási 
összeget biztosított pénzbeli és természetbeni juttatásként. 
A képviselő-testület anyagi segítséget nyújtott a tanulóknak 
beiskolázáshoz, valamint karácsonyi csomagot adományo-
zott a nyugdíjas korosztálynak 

A sikeres pályázatoknak köszönhetően már évek óta szo-
ciális tűzifa támogatást tudunk biztosítani a rászoruló csa-
ládoknak, melyről szintén az Egészségügyi és Szociális Bi-

zottság átruházott hatáskörben dönt. A Naplóban megjelent 
Szabó Zsolt „A  ‚kormányfa’ miatt elégedetlenek” című cik-
ke – mely két személy panaszával foglalkozott –, sem szeg-
heti lelkesedésünket, hisz 267 benyújtott kérelemből 257 fő 
részesült tűzifa támogatásban, 10 fő kérelme került elutasí-
tásra, mert nem felelt meg a helyi rendelet előírásainak. A 
képviselő-testülethez 1 fő nyújtott be fellebbezést. A testület 
a bizottság elutasító határozatát helyben hagyta.  

A korábbi évekhez viszonyítva megállapítható, hogy az 
utóbbi időben a támogatást igénylők száma csökkent, véle-
ményem szerint nagyban köszönhető ez a folyamatos köz-
foglalkoztatásnak. Munkakörömből adódóan házi ápolóként 
a lakosság minden korosztályával találkozom, ismerem a 
családok életkörülményeit ebből kifolyólag a szociális prob-
lémákkal nap mint nap szembesülök. Megítélésem szerint 
legfőbb probléma a családokat érintő anyagi biztonság fenn-
tartása. Minden kérelmezőnek a saját ügye a legfontosabb. 
A problémák megtárgyalása során a bizottság minden eset-
ben az ide vonatkozó jogszabályi háttér és a helyi rendeletek 
betartása mellett, egyedi mérlegeléssel dönt. Meggyőződé-
sem, hogy községünkben a szociális hálózat jó lefedettség-
gel és hatékonyan működik. A gyermekjóléti szolgálat, az 
alapszolgáltatási központ, a polgárőrség, a rendőrség és az 
intézmények (óvoda, iskola, védőnők, házi orvosok, civil 
szervezetek stb.) között szoros az együttműködés, folyama-
tos az információ csere. Ezúton is szeretném megköszönni a 
közigazgatásban és az önkormányzat intézményeiben dolgo-
zóknak a színvonalas munkájukat. 

A bizottságok munkája szorosan összefügg, egymásra 
épül. A Pénzügyi Bizottság tagjaként részt veszek a költ-
ségvetés előkészítésében, mely a település fejlődésének 
irányvonalát, a beruházások területén a megfelelő rangsor 
felállítását határozza meg.  A pénzügyi egyensúly mára 
már megteremtődött, takarékos ésszerű gazdálkodással a 
lakosság igényeit kielégítő, fejlődő települést tudhatunk a 
magunkénak. Az elért eredmény közös „szerzemény”. Örö-
mömre szolgál, hogy képviselőként részese lehettem az új 
községháza megújulásának, mely önerőből épülhetett meg. 
Az iskola napelemekkel gazdagodott, amelyet az energe-



Tájékoztatók a képviselők 2015. évi önkormányzati munkájáról
tikai pályázaton elnyert támogatásból valósulhatott meg. 
Elnyertük az Ipari Park címet bízva abban, hogy ezzel még 
több befektető számára tesszük vonzóbbá a települést és ez 
a foglalkoztatás bővítésére is jó hatással lesz majd. Az Idő-
sek Otthona építésének elkezdése számomra nagyon fontos 
feladat, melyben sikeres lépéseket tettünk. Párhuzamosan 
a vállalkozók házának építéséhez is tervrajzokkal rendel-
kezünk. Az Önkormányzat saját művelésben hasznosítja a 
mezőgazdasági rendeltetésű földterületeket, nagyobb ha-
szon reményében, hogy folytatni tudjuk a járdafelújításo-
kat, a szilárd burkolatú utak és a csapadékvíz elvezető árkok 
kiépítését. Az óvoda felújítására és a kerékpárútra már kész 
tervekkel rendelkezünk, és várjuk a kedvező pályázati el-
bírálást. A megvalósulásig még sokat kell tennünk. Örülök 
annak, hogy képviselőként mindezekben részt vállalhatok. 
A lakosság kéréseit, igényeit, kritikáit meghallgatva, mi 
képviselők továbbítjuk azt a megfelelő szervekhez. Meg- 
győződésem, hogy valamennyien a legjobb tudásunk sze-
rint hozzuk meg döntéseinket nem saját érdekeket, hanem 
a település fejlődését tartva szem előtt. Bízom abban, hogy 
minden ebesi lakosnak fontos a település jövője. Remélem, 
hogy közösen együttműködve büszkék lehetünk arra, hogy 
Ebesen élünk, hogy ebesinek vallhatjuk magunkat. Célunk 
továbbra is a lakosság megelégedését szolgálni. 

2. CSISZÁRNÉ JÓZSA EMMA 
2014. október 12-én másodszor nyertem el a választók bizal-
mát az önkormányzati választáson, amit ezúton is szeretnék 
megköszönni.

Jelenleg:
Pénzügyi bizottság: tag
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, Turisztikai,
Oktatási, Kulturális és Sport bizottság: elnök
Ebesi Községgondnokság Kft. felügyelő bizottságának el-

nöke vagyok.
A képviselői munka, nem csak a bizottsági, testületi ülése-

ken való részvételt jelenti, hanem komoly felkészülés előzi 
meg: (a legtöbb esetben több óra)

– előterjesztések áttanulmányozása
– a felmerülő kérdések rögzítése
–  előterjesztéssel kapcsolatos vélemény, állásfoglalás meg-

fogalmazása.
A testületi ülések napirendi pontjait az ülést megelőzően 

az adott bizottságok megtárgyalják, megvitatják és vélemé-
nyezik, sok esetben hosszas tanácskozás előzi meg a döntés-
hozatalt.

A képviselő-testület egyik nagyon fontos döntése volt 
2015-ben, hogy a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, Tu-
risztikai, Oktatási, Kulturális és Sport, valamint a Pénzügyi 
bizottság támogatása mellett többszöri tárgyalást, egyezte-
tést, a bérlők időben történő tájékoztatását követően, hogy 
2015. október 15. napjától az önkormányzati tulajdonban 
lévő mezőgazdasági földeket saját művelésben hasznosíthas-
sa az önkormányzat.

A mezőgazdasági földek bérművelését Csízi Sándor me-
zőgazdasági vállalkozó végzi, kapcsolatot tartva az önkor-
mányzat részéről az Ebesi Községgondnokság Kft. ügyveze-

tőjével, aki rendszeresen tájékoztatja a képviselő-testületet a 
mezőgazdasági földekkel kapcsolatosan az aktuális munká-
latokról.

Az ezt megelőző időszakban, 2015. október 15-ig a ha-
szonbérleti szerződések kezelését, aktualizálását a Mezőgaz-
dasági, Környezetvédelmi, Turisztikai, Oktatási, Kulturális 
és Sport bizottság végezte.

Ezen bizottság hatásköre dönteni arról, hogy a pályázó in-
gatlanok közül melyek nyerjék el a Tiszta, Virágos Lakóház 
címet. Az ingatlanok bejárását, megtekintését, értékelését, 
majd rangsorolását a bizottság tagjai végzik, külső szakértő 
segítségével.

A testületi, bizottsági üléseken való részvétel mellett, 
amennyiben lehetőségem van rá igyekszem részt venni köz-
ségünk, intézményeink, valamint civil szervezeteink rendez-
vényein.

Községünk lakosaival a kapcsolattartás hivatalos formái 
mellett a nem formális módokat is használtam, használom. 
A hozzám személyesen vagy telefonon forduló lakosok 
 véleményét, problémáit, kérdéseit meghallgatom, igyek-
szem legjobb tudásom szerint rá válaszolni vagy megol-
dást ajánlani, illetve valamennyi esetben a javaslatokat, 
problémákat, lakosok észrevételeit a képviselő-testülethez 
eljuttatni.

Továbbra is igyekszem legjobb tudásom szerint, becsüle-
tesen, tisztességesen végezni képviselői munkám, fontosnak 
tartva Ebes fejlődését és a lakosok érdekeit.

3. DR. KOVÁCS BRIGITTA
Az Önök bizalmát élvezve a 2014. évi választások után ismét 
önkormányzati képviselőként és pénzügyi bizottsági elnök-
ként folytatom a munkát településünkért és Önökért.

A munkám során mindig arra törekszem, hogy a lakosok-
nak még jobb és még élhetőbb legyen Ebes. Fontosnak tar-
tom az ebesiek által alkotott közösség erősítését, ezért támo-
gatom a településünkön működő kulturális, sport és egyéb 
szabadidős programokat.  

A Pénzügyi Bizottság elnökeként pedig azt tartom fontos-
nak, hogy precíz, pontos, vállalható, fenntartható legyen a 
település működése és a település fejlődéséhez szükséges 
beruházások is ezen elvek mentén valósuljanak meg. 

Szeretném, hogy a tisztában legyenek az ebesi lakosok az-
zal, hogy a képviselő-testület miből és hogyan gazdálkodik a 
településért és Önökért. 

2015. február 24. napján a képviselő-testület elfogad-
ta az önkormányzat 2015. évi költségvetését, az alábbi 
főszámokkal: 

• bevételi főösszeg:   730.045.000,- Ft
• kiadási főösszeg:  730.045.000,- Ft

2016. május 9. napján tartott képviselő-testületi ülésen 
a testület elfogadta a 2015. évi költségvetésről szóló zár-
számadást, mely az alábbiak szerint alakult:

• bevételi főösszeg:  1.195.879.000,- Ft   
• kiadási főösszeg: 1.095.987.000,- Ft  
• pénzmaradvány: 99.891.000,- Ft 
melyből szabad pénzmaradvány 35.400.000,- Ft 
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Megnézve a költségvetés számadatait látható, hogy a 2015. 

év folyamán a település költségvetési főösszegei növeked-
tek. Ezen növekedést többnyire önkormányzati területértéke-
sítésből, továbbá pályázati forrásokból elnyert összegekből, 
valamint többlet adóbevételekből értük el. 

A fenti számokból jól látható, hogy a 2015. évben a telepü-
lésünk működéséhez, valamint a megvalósult beruházások-
hoz szükséges források, fedezetek biztosítva voltak, hisz a 
2016. évet 35.400.000,-Ft szabad pénzmaradvánnyal kezd-
hettük meg.  

2015. évben a legnagyobb beruházás az önkormányzat 
épülete volt, de emellett a településen újabb utat tudtunk 
építeni, támogattuk erőnkhöz mérten az iskolát, az óvodát, 
a kulturális programokat, a helyi civil szervezeteket, egyhá-
zakat. 

Képviselőként vezetem az Ebes Arculata Bizottságot és 
megbíztak a Települési Értéktár Bizottság vezetésével is. 
Az itt folyó munka igazán közel áll a szívemhez. Ezen bi-
zottságok minden évben többször üléseznek. Az üléseken 
előterjesztéseket fogalmazunk meg a képviselő-testületnek 
és döntéseket hozunk a településünk kulturális életével kap-
csolatban.

Településünkön képviselőként minden hétre jut valamilyen 
esemény, melyen igyekszem részt venni, továbbá a konkrét 
munkavégzés heti többszöri jelenlétet is igényel. A mai XXI. 
századi felgyorsult világunkban rugalmasnak kell lennünk 
képviselőknek, hisz egy-egy gyors és jó döntéssel a települé-
sünket versenyelőnyhöz juttathatjuk. Továbbá  a 2015. évben 
is az elfogadott képviselői munkatervhez képest több rendkí-
vüli ülést is kellett tartani, valamint külön egyeztetéseken és 
fórumokon konstruktív módon részt venni. 

Várom visszajelzésüket és véleményüket a képviselői tes-
tület munkájáról, valamint várom az építő jellegű és konst-
ruktív javaslatokat a 06-30/2200432, valamint a dr.kovacs.
brigitta@gmail.com email címre.

4. MAGYAR JÁNOS
A testületi és bizottsági munkámon kívül, segítek pl. a ta-
nyán egyedül élő beteg Pál Sándornak.  Orvoshoz behozom, 
gyógyszert íratok, kiváltom, bevásárolok, kórházba kontroll 
vizsgálatra hozom-viszem. Téli tüzelőt vágok, behordom,  
és elbeszélgetünk. 2015 őszén a mezőgazdasági út kátyú-
zását elvégeztem. A Múzeum udvarán lévő kemencének a 
kéményét felraktam, megerősítettem a kemence külső falát. 
Eljárok a rendezvényekre, elbeszélgetek a lakossággal. Se-
gítettem az Óvodában a sószoba létrehozásában, a téren a 
Fakereszt rögzítésében.

5. MEZEI LÁSZLÓ
A helyi önkormányzati választáson a választópolgárok 
bizalmából, képviselői mandátumot szereztem. Szabóné 
Karsai Mária Polgármester Asszony és képviselőtársaim 
felhatalmazása alapján alpolgármesteri tisztséget kaptam. 
Az Önkormányzatba negyedik ciklusban legjobb tudásom-
mal és akaratomhoz mérten, képviselőtársaimmal és az 
önkormányzati működésben érintett szereplőkkel együtt 
összhangban végzem azt a munkát, melyet vállaltam a kö-

zügyek intézésében. Ebes valamennyi polgárának tartozom 
felelősséggel. Ez a feladat koncentráltan az önkormány-
zat gazdálkodásával, fejlesztésével, versenyképességének 
megteremtésével összefüggő feladatokban valósulnak meg. 
Településünk tudatos stratégiai programjának, céljainak 
megvalósításával közösségünk javára igyekszem tenni. 
Belső erőforrásainkon túl, elemi érdekünk a külső erőfor-
rások, pályázati pénzek elnyerésével bővíteni anyagi lehe-
tőségeinket. Kiemelt feladatunk a bölcsőde megépítése, az 
óvoda felújítása, „B” kategóriás tornacsarnok létrehozása 
a jövőnk legfontosabb letéteményesei, a település gyerme-
kei számára. Elnyertük az Ipari Park címet. Feladatunk a 
befektetők megnyerése, a vállalkozóbarát környezet bizto-
sítása. Közútjaink pormentesítése, járdák felújítása a köz-
lekedés eszközeinek állagának megőrzése szerepelnek a 
középtávú terveinkben. Elemi érdeke a település vezetésé-
nek az ideszületett gyermekek szükségleteinek kielégítése, 
hogy kötődjenek szülőfalujukhoz, itt alapítsanak családot, 
itt építsék fel a családi házaikat, ide járjanak gyermekeik 
bölcsődébe, óvodába, iskolába. A település vezetése döntött 
a bentlakásos szociális intézmény megépítéséről. Kiemelt 
feladatunknak tekintjük, hogy minden korosztály számára 
teremtsük meg a lehetőséget a tartalmas életvitelhez. Vé-
leményem szerint településünk vezetése az Európai Unió 
költségvetésében hazánk számára biztosított fejlesztési 
forrásokból, fenntartható és az itt élők életminőségét javí-
tó fejlesztéseket preferálta. A 2014 és 2020 közötti EU-s 
költségvetésben biztosított keretből is hasonló elvek alap-
ján pályázunk fejlesztési forrásokra. Településünk költség-
vetése 2012 óta hitelmentesen biztosítja a feladatellátás-
hoz szükséges forrásokat. Településünk vezetése számára 
nagyon fontos a partneri kapcsolatok ápolása a környező 
településekkel, Megyei Önkormányzattal, országgyűlési 
képviselőnkkel és a szakminisztériumokkal. Kiemelt fi-
gyelmet fordítunk a civilszervezetek támogatására. Megha-
tározó szerepük van, hogy településünk olyan kulturális kö-
zösség legyen, ahol minden ebesi felelősséget érez minden 
ebesiért. Településünk közbiztonsága érdekében sikeresen 
pályáztunk térfigyelő kamerák elhelyezésére. Véleményem 
szerint a biztonságos település a polgárőrség és a rendőrség 
jó együttműködésének köszönhető.

6. DR. SZERZE PÉTER
A statisztikáról: minden képviselő-testületi és besorolásom 
szerinti szociális valamint mezőgazdasági  bizottsági ülésen 
aktívan részt vettem. 

Képviselői alapállásomban döntő az új utak keresése és a 
meglévő lehetőségek kihasználása. A testületi beszélgetések 
nagy részét mindennapi rutin kérdések meglehetősen szá-
raz, néha unalmasnak is tekinthető témái teszik ki, azokból 
kell kihámozni olyan megállapításokat, melyekre előrevivő 
gondolatsor építhető. Véleményemet ezekben az ügyekben 
rendszeresen kifejtem, de számomra Ebes lehetséges és meg-
határozó fejlesztési irányainak folyamatos újrafogalmazása, 
átértékelése a döntő. A képviselő-testület tagjainak köteles-
sége a település mindennapi életének szervezése és jövőjé-
nek tervezése. Ezekhez igyekszem képességeim szerint hoz-
zájárulni.



Tájékoztatók a képviselők 2015. évi önkormányzati munkájáról
1. Az első javaslatomat a választások utáni első képvi-

selő-testületi ülésen terjesztettem elő. Mivel a Kormány 
2014-től kezdve ingyenessé tette a 7. osztályos lányok HPV 
elleni védőoltását, de az akkori 8. osztályosok ebből a le-
hetőségből kimaradtak, javaslatomra az Önkormányzat meg-
vásárolta számukra is az oltóanyagot. Mivel az anyagot a 
kedvezményes gyógyszertári árhoz képest is olcsóbban volt 
lehetőségem közvetlenül a gyártótól beszerezni, felajánlot-
tam, hogy minden, magát beoltatni akaró ebesi nő számára 
megteremtem a lehetőséget. Végül ez a kezdeményezés szá-
momra ismeretlen okból elhalt.

2015 januárjában a Képviselő-testület feladatul kapta, 
hogy keresse azokat a lehetőségeket, amelyekkel Ebes új 
vagy megújított gazdaságfejlesztési irányokat alakíthat ki. 
Néhány konkrét lehetőséget ajánlottam rövid indoklással. 
Javaslataim felsorolását ezekkel folytatom. 

2. Naperőmű-park. Ebes iparterületén van annyi hely, ahol 
egy kb. 10 MWh-os vagy akár nagyobb naperőmű-parkot ki 
lehetne építeni. Hajdú-Bihar megyében már 12 naperőmű-
park működik, tehát az elképzelés nem ismeretlen. Ráadásul 
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2015. szeptember 14-
én a TOP felhívásról megtartott tájékoztatása alapján (3.2.2.) 
az Önkormányzatok támogatható tevékenységi körébe tették 
a napenergia alapú villamos erőművek létrehozását közcélú 
villamosenergia-igény kielégítése céljából.

3. A tudományos-technikai haladás a számítástechnika 
fejlődéséhez hasonlóan a kulcskérdést jelentő energiater-
melés területen is robbanásszerű változást, benne társadalmi 
változásokat hoz. A világban zajló folyamatok energia önel-
látás felé mutatnak nemcsak országos és települési szinten, 
hanem a háztartásokban is. Kaliforniában több nagy áram-
szolgáltató már beszüntette működését. A napelemek ára zu-
han. Az élvonalbeli országokban 10 éven belül a háztartások 
saját energiaforrással rendelkeznek, amely nálunk sem késik 
sokat. Ezért van az, hogy az E.ON már kiszervezte az atom-
erőműveit, Németországban pedig 2035-ig minden atom-
erőművet bezárnak. Az otthon termelt villamos energiát 
rendkívüli módon felértékeli a benzin- és diesel hajtású 
autók nem túl távoli jövőben történő kivonása, áttérve 
elektromos autókra.  Hiába rendelkezik például Norvégia 
olajbőséggel  2025-től mégis kitiltanak (ez már elhatározott 
döntés!) minden benzin- és diesel meghajtású autót, kizá-
rólag elektromos autók közlekedhetnek. Rá kell állnunk 
nekünk is az otthon termelhető energiára itt Ebesen is. Ezt 
segítendő javasoltam: 

4. Naperőmű-közmű társulás létrehozását.  A közmű-
társulásban részt vevő lakosok lakóházainak a tetejére tele-
pítenénk a napelemeket. Az Önkormányzat szervezné meg 
a társulást, pályázna és a rendszert minden fél részére el-
fogadható konstrukcióban működtetné. A háztartási méretű 
kis-erőmű (HMKE) a lakás energiaellátása mellett a család 
elektromos autóinak otthoni töltését is biztosítja. Olcsóbb la-
kásfenntartás, olcsóbb közlekedés.

5. Ebesi ásványvíz. 1992-ben az egyik képviselő-testületi 
ülésen bemutattak egy „Ebesi ásványvíz” feliratú üvegpa-
lackot. Kiderült, hogy valamikor a 30-as években kutat fúr-
tak Ebes területén, melynek vizét palackozva forgalmazták. 
A kút reaktiválása a múltban többször felmerült, de más 
ügyek mindig háttérbe szorították. Javasoltam a kút történe-

tének megvizsgálását és a víz kitermelhetőségéhez szakértői 
vélemény beszerzését.

6. Inkubátorház. Könnyűszerkezetes, változó oszthatósá-
gú csarnok felépítése és egyes egységeit termelő kisvállal-
kozásoknak bérbe adni. (Ennek a projektnek az előkészítése 
már elkezdődött.)

7. Javasoltam a közvilágítás LED technikára való át-
állítását, tekintettel arra, hogy működtetése olcsóbb. Ja-
vaslatom megtételére emellett az késztetett, hogy e célra 
100%-os vissza nem térítendő támogatást lehetett igénybe 
venni. Hajdú-Bihar megyében 5 -6 település élt is ezzel a 
lehetőséggel.

Ebes Község már nem az, aminek évtizedekig látták az 
emberek. A kilencvenes évek közepéig egy klasszikus me-
zőgazdasági település volt, melynek kiváló földjein állami 
gazdaság és téeszek szervezték a munkát és vele együtt a 
közéletet. Gyökeres fordulat 1998-ban következett be, ami-
kor nagy nehézségeket és ellenállást leküzdő kemény mun-
ka árán létrejött az iparterület, amely – pénzügyileg – hátán 
viszi a falut. Közben Ipari Park címet kapott. Ugyanakkor 
maga a község Debrecen alvó településévé vált. Nagyon so-
kan bent a városban dolgoznak, csak a pihenés, szórakozás 
erejéig vannak jelen. E hármassal jellemezhető (mezőgazda-
ság, ipar, alvó falu) kép alakítja elképzeléseimet.

8. Mezőgazdaság: követni kell az 1990 óta tartó ott zaj-
ló és máig sem befejezett átalakulást. Problémaként látom, 
hogy sem a képviselő-testületben, sem a bizottságaiban nincs 
az agráriumban dolgozó tag. Emiatt késve vagy egyáltalában 
nem jönnek be az információk. Ismeretlen adat például, hogy 
mekkora területet szereztek meg nem ebesi gazdálkodók, 
akiknek valamilyen szinten hozzá kellene járulni Ebes 
erejéhez. Ennek forszírozását a képviselők erkölcsi köteles-
ségének is tartom.

9. Ipar: az iparterület létrehozásában aktívan közreműköd-
tem. Azóta is fokozott figyelemmel kísérem és támogatom 
fejlődését, a fentebb javasolt inkubátorház és a naperőmű-
park is ebbe a körbe tartozik.

10. Alvó falu: az utóbbi 1–2 évtizedben a lakosság je-
lentős százalékban kicserélődött. Elhalálozás, elköltözés, 
külföldre távozás és ezekkel szemben főleg a debreceniek 
jelentős számú beköltözése megváltoztatta nemcsak a lakos-
ság összetételét, hanem a prioritásokat is. Felértékelődött a 
lakókörnyezet rendezettsége, a község szépsége és a szabad 
idő kellemes eltöltésének lehetősége. Mivel ez a tendencia 
hosszabb távon is valószínű, javasoltam megkezdeni új épí-
tési telkek kialakítását. Mind az uniós mind a hazai folya-
matokból arra lehet következtetni, hogy további lakossági 
beáramlás valószínű. 

11. Manapság bűvös szó a „pályázás”, de egy életképes, 
fejlődni akaró település nem hagyatkozhat az állandó in-
gyen-kenyérre. Az uniós pénzesőnek, jelenlegi méretében 
nemsokára vége. Fel kell készülni arra, hogy saját erőnkkel, 
képességünkkel, az ebesi szellemi tőke széles körű bevoná-
sával oldjuk meg a mindenkori közös problémáinkat. Termé-
szetesen szükség lesz lobbizásra, de még inkább innováció-
ra. Ezt pedig elsősorban a minden szintre érvényes minőségi 
munkával lehet elérni. Ebből kiindulva javasoltam az Ebesi 
Minőségnek, mint elvi kérdésnek a megjelenítését, a foga-
lom erősítését, „köztudottá” tételét.


