
Közmeghallgatással egybekö-
tött képviselő-testületi ülést tar-
tott Ebes Község Önkormány-
zatának testülete június 27-én 
a Művelődési Házban. A nyílt 
fórumon az érdeklődő lakosok 
választ kaphattak a felmerülő 
kérdéseikre, majd döntött a tes-
tület a második féléves munka-
tervéről, illetve megtárgyalták 
a Napraforgó Családi Napközi 
beadványát is. 

Beszámoló a közmeghallgatásról
Szép számmal gyűltek össze 

a településen élők a június 27-ei 
közmeghallgatásra az ebesi Mű-
velődési Házba. 

Az önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény kötelezővé 
teszi a képviselő-testületnek, hogy 
évente legalább egyszer, előre 
meghirdetett közmeghallgatást kell 
tartania, amelyen az állampolgárok 
és a helyben érdekelt szervezetek 
képviselői közérdekű kérdésekkel 
fordulhatnak a helyhatósághoz és 
javaslatokat tehetnek. 

A fórumon számos kérdés me-
rült fel, amelyekre polgármester 
asszony, a község jegyzője, il-
letve a képviselő-testület tagjai 
válaszoltak. Többeknek gon-
dot okoz a községben működő 
gyógyszertár nyitvatartási rend-
je, illetve áruval való ellátott-
sága. Panaszra ad okot, hogy a 
gyógyszerekhez csak előjegyzés 
után juthatnak hozzá a betegek. 

Polgármester asszony elmondta, 
bár a gyógyszertár nem önkor-
mányzati fenntartású, a kéréseket 
mindenképpen továbbítani fogja 
a vállalkozónak. Érdeklődő kér-
dés hangzott el, hogyan alakul a 
Platán sor közelében levő csomó-
pont helyzete, illetve megoldó-
dott-e ezen az úton a vízelvezetés. 
Szabóné Karsai Mária arról tájé-
koztatta az egybegyűlteket, hogy 
a Platán sort egy szalagkorláttal 

kell lezárni a 4. számú főúttól. A 
határozat ellen az önkormányzat 
bírósági felülvizsgálatot kezde-
ményezett, amelyről még nem 
született döntés. A Platán sori 
vízelvezetés pályázati projekt 
keretében jelenleg kivitelezés 
alatt van. Ezt követően szó esett 
a munkanélküliek helyzetéről, 
számának alakulásáról Ebesen. 
Polgármester asszony arról tájé-
koztatta az egybegyűlteket, hogy 
a településen nem számottevő a 
munkanélküliek száma. Jelenleg 
az önkormányzat közreműkö-
désével az állásnélküliek közül 
42 személyt év végéig a MÁV 
KERT Kft. foglalkoztat. 

Többen üdvözölték a közmeg-
hallgatás intézményét, de java-
solták, hogy a jövőben ennek 
időpontját inkább késő délutánra 
tervezze a képviselő-testület. Ösz-
szességében egy nyitott, proaktív 
fórumon vehettek részt az érdek-
lődő ebesi lakosok.

Megtárgyalták a 2011. év 
második félévének munkatervét

A lejárt idejű határozatok vég-
rehajtásának beszámolója után a 
képviselő-testület második félévé-
nek munkatervét tárgyalták meg. 
A képviselő-testület legközelebb 
augusztus 27-én ülésezik. Ezt kö-
vetően szeptember 14-én, október 
26-án, november 30-án tárgyalnak 
majd a falu vezetői. A 2011. év 
utolsó képviselő-testületi ülésére 
tervezetten december 21-én kerül 
majd sor.

A jelenlévő képviselők a mun-
katervet egyhangúlag elfogadták.

Döntés az Ebesi Idős 
Emberekért Közalapítvány 

kuratóriumi és felügyelő 
bizottsági tagjainak 

megválasztásáról
Erdei Andrásné az Ebesi Idős 

Emberekért Közalapítvány kura-
tóriumának elnöke arról tájékoz-
tatta a képviselő-testületet, hogy 
a szervezet több tagja is jelezte 
tagságának megszüntetését. A 
kuratórium Mozsár Imréné, vala-
mint Tóthné Pincés Éva mellett 
két új tagot üdvözölhet soraiban: 
Sinka Lászlónét és Sós Barnabást. 
A kuratórium elnöki tisztségét to-
vábbra is Erdei Andrásné látja el. 
A javaslat szerint a felügyelőbi-
zottság elnöke Lengyel Erzsébet, 
tagjai pedig Bíróné Papp Katalin 
és Varga Lászlóné. A képviselő-
testület a személyi változásokról 
szóló előterjesztést ellenszavazat 
nélkül elfogadta.

Tájékoztató a Napraforgó 
Családi Napköziről

Tóth Ádám a Turizmus Termé-
szetesen Egyesület elnöke, vala-
mint a már működési engedéllyel 
rendelkező Napraforgó Családi 
Napközi fenntartója együttműkö-
dési megállapodás kezdeménye-
zése miatt fordult a képviselő-tes-
tülethez. A családi napközi, vagy 
ahogyan sokan ismerik CSANA 
szakmai programjáról, feltétele-
iről Tóthné Pincés Éva az intéz-
mény szakmai vezetője tájékoz-
tatta a jelenlévőket. Elmondta, az Középkori Forgatag ...

7. oldal

Gyermeknap az óvodában
5. oldal

„Én táncolnék veled”
5. oldal

Meghódítottuk a Zemplént
5. oldal

Kiállítás és gálaműsor 
3. oldal

A TARTALOMBÓL... Elfogadták a képviselő-testület második féléves munkatervét
– Beszámoló a képviselő-testület júniusi üléséről –

(Folytatás a 2. oldalon.)
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ötletet, hogy családi napközit működtessenek a településen 
az adta, hogy a bölcsődés korú gyermekek napközbeni el-
látása számos szülőnek okoz nehézséget. 2010. májusában 
egy rendezvényen felmérték a településen élő kisgyermekes 
szülők igényét a családi napközi indításával kapcsolatosan. 
Úgy tűnt, számos szülőnek jelentene segítséget, ha bölcső-
dés korú gyermekének, illetve az óvoda és iskola nyitva-
tartási időn túli időben gyermeke elhelyezése a településen 
szakszerűen biztosítva lenne. Az elhatározást tett követte, 
így jelenleg a napközi már működik. A CSANA bölcsődébe 
6 hónapos kortól 5 éves korig várják a kicsiket. Mindezek 
mellett pedig várják az iskoláskorú gyermekeket is külön-
féle fejlesztő foglalkozásokon. A szakmai vezető kifejtette, 
hogy a családi napközi célja egy szeretetteljes, biztonságot 
nyújtó légkör kialakítása úgy, hogy mindeközben fi gyelembe 
vegyék a gyermekek egyéni képességeit, igényeit, az esetle-
gesen felmerülő problémáit.

Szabóné Karsai Mária mellett a képviselő-testület tagjai 
örvendetesnek tartják, hogy a településen létrejöhet egy ilyen 
jellegű szolgáltatás. Egyöntetűen megfogalmazták, hogy a 

jövő letéteményesei a felnövekvő generáció tagjai, akiknek 
a nevelésére nagy hangsúlyt kell fektetni. Az önkormányzat 
továbbá úgy döntött, hogy év végén megvizsgálja a szociális 
rendelet módosítását annak érdekében, hogy támogassa a szü-
lőket a térítési díj megfi zetésében.

Egyéb testületi döntések
Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület azzal kereste 

meg a képviselő-testületet, hogy a labdarúgó szakosztályt 300 
ezer forinttal támogassa, mivel a labdarúgók a Hajdú-Bihar 
Megyei III. osztály bajnokai lettek és a magasabb osztályba 
való feljutás többletköltségekkel jár. A pénzügyi bizottság ja-
vaslatára a képviselő-testület 50 ezer forint támogatást nyújt 
a labdarúgó szakosztálynak, fi gyelemmel az önkormányzat 
pénzügyi helyzetére.

Az Ebesi Polgárőr Egyesület a Nádudvaron szervezett me-
gyei polgárőr napi futballbajnokságon kivívta a legjobb csa-
patnak járó kupát. Ezzel jogot szerzett arra, hogy az országos 
polgárőr napon a csapat képviselje a települést. A felmerülő 
költségek fi nanszírozásához az egyesület a képviselő-testület 
anyagi támogatását kérte. A pénzügyi bizottság javaslatára 
15 ezer forintot szavazott meg a képviselő-testület a felmerü-
lő kiadások fedezésére.

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság vezetője, Dr. Gali 
Sándor alezredes azzal a kéréssel fordult a képviselő-testület-
hez, hogy a korábbi 100 ezer forintos támogatást, amelyet az 
egyik szolgálati gépjármű javítására szavazott meg a testület 
módosítsa, mégpedig úgy, hogy ezt az összeget üzemanyagra 
fordíthassák. A képviselő-testület a kapitányság kérését egy-
hangúlag támogatta.

Zárt ülés 
Zárt ülésen döntött a képviselő-testület az Ebesi Községgond-
nokság Kft. ügyvezetőjére vonatkozó kérdések elbírálásáról, 
valamint tárgyaltak ingatlanvételi ajánlatról is.
 KBCS

Felhívás!
Felhívjuk a lakosok fi gyelmét, hogy a parlagfű szezon beköszöntével min-

denki gondoskodjon a portáján, földjén lévő gyomnövények irtásáról! 
A parlagfű (Ambrosia eletior) a legagresszívabb, legnagyobb jelentőségű 

allergén növény, amely több millió embernek okoz allergiás tüneteket. Az 
egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása miatt mind-
annyiunk kötelessége, hogy a parlagfű felszaporodását és terjedését, allergén 
pollentermelése miatt meg kell akadályozzuk. Az élelmiszerláncról és ható-
sági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§. (4) bekezdés alapján 
a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni és ezt követően ezt az állapo-
tot, a vegetációs időszak végéig, azaz október 15-ig folyamatosan fenntartani.

A hatóságnak, a parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a 
földhasználó, a parlagfű elleni védekezés kötelezettségének nem tesz eleget. 
A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzésről a földhasználó előzetes 
értesítése mellőzhető.

A parlagfű elleni védekezési kötelezettségek és az ehhez kapcsolódó hatósá-
gi munkát meghatározó jogszabályok:

•  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény

•  221/2008. (VIII. 30.) korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés 
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költsé-
gei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló rendelet 

•  194/2008. (VII. 31.) korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével ösz-
szefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló rendelet 

•  5/2001. (I. 16.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről
Dr. Hajdu Miklós jegyző

(Folytatás az 1. oldalról.)

Pályázat a Benedek Elek Óvoda 
gazdaságvezetői állásának betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: határozott idő, 5 év.
Munkavégzés helye: Benedek Elek Óvoda 4211 Ebes, Ady Endre u. 9-11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Intézményi költségvetés, költségvetési beszámolók, évközi adatszolgáltatá-
sok elkészítése. Az intézmény számvitelének és analitikus könyvelésének el-
végzése. Bér- és munkaügyi tevékenységgel összefüggő feladatok, állammal 
szembeni elszámolások.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek: 
– Felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség, vagy felsőoktatás-
ban szerzett egyéb végzettség és emellett legalább államháztartási mérleg-
képes könyvelői képesítés. Szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C 
törvény 151. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartásban.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: – vezetői gyakorlat, gyakorlott szintű 
internetes alkalmazások, gyakorlott szintű MS Offi ce (irodai alkalmazások), 
TTG könyvelési program ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, vég-
zettségeket igazoló iratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2011. augusztus 22.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 25.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Benedek Elek Óvoda címére történő megküldé-
sével (4211 Ebes, Ady Endre u. 9-11.)
– Elektronikus úton a Benedek Elek Óvoda részére, ovoda.ebes@freemail.hu
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Tájékoztató az „EU Élelmiszersegély” 
csomag osztásáról

Tisztelt Lakosok!
A Gyermekétkeztetési Alapítvány és a Mező- és Vidékfej-
lesztési Hivatal közreműködésével községünkbe érkező tartós 
élelmiszerekből álló csomagok osztását az alábbiakban közölt 
utcarend szerint végezzük!

Törekszünk arra, hogy a csomagok átvételekor ne kelljen 
sokat várakozniuk, azonban előfordulhat, hogy egy-egy utca 
lakói egyszerre érkeznek, így kisebb torlódás előfordulhat 
majd egy-egy csomagot osztó dolgozónk előtt. Mindezekért 
kérjük szíves türelmüket!

2011. július 9-én, szombaton 8.00-tól 14.00-ig ügyeletet 
tartunk azok számára, akik az utcájukra kiírt időpontban nem 
tudják a csomagjukat átvenni. 

A csomagot átveheti:
  az a jogosult, aki a határidőn belül benyújtotta az igénylő-

lapját, s jövedelme vagy hiánypótlás nem teljesítése miatt 
nem lett elutasítva,

  a jogosult közeli hozzátartozója,
  a jogosult és két tanú által aláírt meghatalmazás alapján a 

jogosult meghatalmazottja.
Kérjük, hogy az osztásra mindenki hozzon magával:
  erős szatyrokat,
  személyi igazolványt,
  lakcímigazoló kártyát,
  meghatalmazást (melyet két tanú jelenlétében írtak alá) 

abban az esetben, ha nem a közeli hozzátartozójának a 
nevében veszi át a csomagot.

Meghatalmazást kézzel írva is elfogadunk!
Az adományok átadását és átvételét szigorú szabályok sze-

rint kell dokumentálnunk, mely olykor sok időt vehet igénybe, 
ezért kérjük, hogy legyenek türelemmel az osztás során!

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Családsegítő Szolgáltatás, Gyermekjóléti Szolgáltató

Tájékoztatás
Az Ebesi Községgondnokság Kft. értesíti a lakosságot, hogy 2011. szept-
ember 30-ban jelöli meg azt a határidőt, ameddig szankció nélkül rá lehet 
kötni az újonnan – ISPA program keretében – épült szennyvíz rendszerre. 
Ezúton kérem a lakosságot, hogy a jó időt kihasználva, valamint környe-
zettudatos magatartásunkat erősítve, az Ebesi Községgondnokság Kft-nél 
történő előzetes bejelentést követően végezzék el a házi szennyvíz bekö-
tésük csatlakoztatását a szennyvíz rendszerre.
Köszönettel:

Guevara Eszter ügyvezető
Ebesi Községgondnokság Kft.

Felhívás
Tisztelt Lakosok!

Segélyhívó telefonkészülékek igényelhetők az ebesi Alapszolgáltatási 
Központban!

Segélyhívó tel efonkészülék igénylésére van lehetőség intézményünkben. A 
készülékeket a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása keretében működ-
tetjük, melyet Ebes Község Önkormányzata nem kötelező szociális alapszol-
gáltatásként, kistérségi együttműködés keretében lát el. Jelenleg 24 fő részére 
tudjuk biztosítani az ellátást, ingyenesen. Az alapellátást, az ebesi Alapszol-
gáltatási Központ munkatársai végzik. Most 5 fő vissza mondta a szolgálta-
tás igénybevételét, ezért új jelentkezőket várunk, akik szociálisan rászorultak, 
melyet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény szabályoz.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi 
áll apotuk és szoci ális helyzet  ük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfe-
lelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiát-
riai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishely-
zetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociáli-
san rászorult:

a) az egyedül élő 65 év feletti személy,
b)  az egyedül élő súlyosan fo gyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, 

vagy
c)  a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illet ve súlyosan fogyatékos 

vagy pszichiátriai beteg  személy, ha egészségi állapota indokolja a szol-
gáltatás folyamatos biztosítását. A s úlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai 
betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot igazolni kell.

A segélyhívó készülék tulajdonságai, működése, használata:
–  Egy könnyen kezelhető, két nyom ógombbal ellátott mobil telefonkészü-

lék, melyről egyszerűen lehet a segélyhívást kezdeményezni.
–  A hívás egy számítógépes központba érkezik, a rendszer a telefonhívást 

továbbítja az ügyeletes gondozó részére, aki felhívja az ebesi gondozónőt, 
aki a megadott címre kiérkezik, és a problémának megfelelően intézkedik.

–  A mobil telefonkészüléket időközönként fel kell tölteni, tartozik hozzá egy 
telefonszám is, így az ellátást igénybe vevővel bármikor lehet beszélni, 
viszont a telefonról csak segélyhívást lehet kezdeményezni, más telefon-
számokat nem lehet róla felhívni!

–  A szolgáltatás folyamatos, az év minden napjára vonatkozik!
Akinél ez a telefonkészülék van, minden hová magával viheti, és segélyhí-

vást kezdeményezhet róla. Nagyon ajánljuk azoknak, akik napközben, vagy 
állandóan egyedül vannak, és betegségük miatt, kisebb rosszul létük szokott 
lenni, illetve az udvarukon, lakásban, elesnek (idősekre nagyon jellemző), de 
egyéb más segítségre, ellátásra is igénybe lehet venni a szolgáltatást. 

Felhívom azoknak a hozzátartozóknak a fi gyelmét, akiknek a családban 
idős, beteg ember van, és a család szinte egész nap dolgozik, hogy egy ilyen 
telefon segítségével, bármikor elérhető a hozzátartozó, ezt könnyebben tudja 
kezelni, mint egy normál telefont, és ha netán valami probléma van, a segély-
hívástól számítva, a gondozónő 15 percen belül a lakásra érkezik.

Akiknek felkeltettük az érdeklődését szolgáltatásunkkal kapcsolatosan, ké-
rem telefonon, az 52/565-071-es számon, illetve személyesen az ebesi Alap-
szolgáltatási Központban (Ebes, Kossuth u. 34.) érdeklődhetnek, Erdei And-
rásné intézményvezetőnél és Sinka Lászlóné gondozónőnél.    

Tisztelettel: Erdei Andrásné

Kiállítás és gálaműsor 

Színvonalas műsorral kedveskedtek az Arany János Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növen-
dékei azoknak, akik ellátogattak a 2011. június 03-án tartott 
gálaműsorukra. A hangszeres darabok mellett, a színjátszók, a 
néptáncosok és a népdalkör tagjai szórakoztatták a nagyérde-
műt. A Művelődési Ház előterében pedig képzőművészeti alko-
tásokban gyönyörködhettek a résztvevők.

Köszönetet mondunk minden tanítványnak és felkészítő ta-
nárnak, akik áldozatos munkájukkal feledhetetlen délutánt va-
rázsoltak Ebesre.

Felkészítő tanárok: zongora – Dr. Demeter Lajosné; furulya 
– Balogh Tamás; ütő – Nánai Zsuzsanna; szintetizátor – Bányai 
Csaba; népdalkör – Marosvölgyi Ágnes; színjátszás – Bálintné 
Bagdi Ibolya; néptánc – Kiss József; képzőművészeti kiállítás – 
Börcsök Attila, Bagossy Sándor.

Külön köszönet a hangosításért Kovács Dávid 8. osztályos 
tanulónak.

KBCS
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Kitűnők Jelesek (4,71) Egyéb eredmény, 
közösségi munka Művészeti iskola

1.a

Árva Martina
Karsai Bence
Kiss László
Kun Alexander
Truczkai Sára

Korcsmáros Nikolett
Lajtai Levente
Páll Balázs
Pintyák Vivien

Janik Viktória – 
grafi ka tanszak

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Korcsmáros Gyuláné, Jankóné 
Montlika Beatrix, Janikné Nagy Beáta, Pintyák Róbert és Truczkainé 
Kovács Edit szülőknek

1.b

Lajtai Tímea
Lente Márk
Simon Máté

Hegedűs Levente
Kovács Lukács 
Márton
Nagy Gergő

Vajda Bianka és
Vajda Boglárka 
– példamutató 
magatartásért és 
szorgalomért

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Banáné Sági Anita, Császárné 
Jertyity Tímea, Dudik József, Hegedűs Tünde, Lente Mihályné, Simonné 
Kriston Beáta, Váradi Erzsébet, Zsákai Sándor szülőknek és Kovács Gábor 
nagypapának

2.a

Dér Zsombor
Györfi  Bianka
Kiss Zoltán
Mészáros István
Veress Júlia

Sánta Márk
Thuri Enikő

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Nagy Marianna, Sánta Zsolt, 
Szatmáriné Nagy Anita szülőknek

2.b

Csízi Ildikó
Csorvási Réka
Erdei Letícia Leila
Kovács Aurél 
Márk
Nagy Vivien Lili
Nyüvedi Nóra
Palcsu Zalán
Szoboszlai Botond
Szombati Vivien

Fodor Norbert

Palcsu Zalán – 
a Bendegúz 
levelezős 
tanulmányi 
verseny országos 
döntőjében 
angol kezdő 
tantárgyból 7. 
helyezés

Szabó Orsolya – 
kerámia tanszak

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Csorvási Sándorné, Nagyné 
Kovács Mária, Szoboszlainé Pellei Szilvia, Szabó Ferenc szülőknek

3.a

Abai Evelin
Csízi Hajnalka
Fecskán Janka
Gali Petra
Heveli Adrián
Kaszás Brigitta
Sós Barnabás
Szathmári Dorina 
Veronika
Vágner Bálint

Bari Barbara
Beke Béla
Kovács Viktória
Magyar Dávid
Morvai Milán
Varga Ferenc

Bari Barbara,
Kaszás Brigitta – 
színjáték tanszak

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Csízi Zoltánné, Kiss Róbert, 
Kuruczné Vass Mária szülőknek

3.b

Tóth Benedek
Bagoly Imre
Fazekas Bence 
Tamás

Ötvös József 
– szintetizátor 
tanszak

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Bagolyné Nagy Erzsébet, 
Fazekas Tamás Lajos, Fazekasné Abai Erika, Hegedűsné Lovas Tünde, 
Herman György, Magyar Gábor, Magyarné Rimóczi Mónika, Molnárné 
Czifra Katalin, Szőlősiné Borza Erika, Tőzsér Károly, Zsákai Sándor, 
Zsákainé Tanka Erika szülőknek

4.a

Bárczi Martina
Janik Barnabás
Megyaszai Lili
Pásti Lajos Dávid
Piskó Jenő
Rácz Dorina Petra

Farkas Hanna
Gyányi Viktória
Jenei Tünde
Lakatos-Tálas Ákos
Pálffy Mária
Pinczés Illés

Harsányi Dóra – 
furulya tanszak

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Ráczné Dajka Edit, Hajdúné 
Zakar Judit, Molnár László, Szántóné Hancsárik Judit szülőknek

4.b

Vágner Zsuzsa
Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Birinyiné Borza Emőke, Gere 
Lajosné, Kálmán Zsoltné, Nagyné Ötvös Gabriella, Szondi Éva, Szűcs 
Péterné, Tóth Sándorné szülőknek

Kitűnők Jelesek (4,71) Egyéb eredmény, 
közösségi munka Művészeti iskola

5.a

Kiss Bence Imre
Lakatos-Tálas 
Péter
Nagy József

Kiss Bence – 
a Zrínyi Ilona 
matematikaver-
senyen az iskola 
legeredményesebb 
tanulója;
Kovács Zsófi a
DÖK, közösségi 
munka

Köszönjük az osztályt segítő munkáját:
Gombosné Szarvas Hajnalka, Kovácsné Jóni Andrea szülőknek

5.b

Egri Csaba, 
Magyar Enikő – 
DÖK, közösségi 
munka

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Egri Csabáné, Szilágyi Bálint, 
Varga Sándor és felesége, Zsákainé Tanka Erika szülőknek

6.a

Kanyó Kata
Lukács András

Szőke Dávid
Mérai Bernadett 
Éva

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Szőke Imréné, Vígh Katalin, 
Zelízi Sándor szülőknek

6.b

Kozma Benedek 
Végh Ákos

Kiss Orsolya
Kovács Eszter

Kozma Benedek
DÖK, közösségi 
munka

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Kujbus Éva, Fodor Attiláné, 
Kovácsné Nagy Judit, Mihók Józsefné szülőknek

7.a

Kanyó Márton
Szoboszlai 
Boglárka

Misák László

Szoboszlai Boglár-
ka – a Bendegúz 
levelezős tanul-
mányi verseny 
országos döntő-
jében anyanyelv 
tantárgyból 
1. helyezés;
Kocsis Réka
DÖK, közösségi 
munka

Karsai Norbert –
ütő tanszak

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Szoboszlainé Pellei Szilvia, 
Karsai Józsefné, Morvainé Szőllősi Szilvia, Léránt Antónia szülőknek

7.b Dobos Krisztina
Varga Nikolett
DÖK, közösségi 
munka

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Varga Zoltánné szülőnek

8.a
Szabó Rebeka Tokai Ramóna

Traista Evelin

Szabó Rebeka
Kovács Dávid – 
DÖK, közösségi 
munka;
Gali Sándor
Kovács Dávid – 
ifjú polgárőrként 
végzett munká-
jukért az Ebesi 
Polgárőr Egyesület 
jutalmazta őket

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Felföldi Józsefné, Gali Mónika, 
Traista Gáborné, Tokai István

8.b

Nyolc éven át kitűnő tanulók: Egri Judit, Vágner Marianna

Püski Flóra
Száraz Alexa Andirkó Tibor

Egri Judit, Száraz 
Alexa, Vágner 
Marianna – DÖK, 
közösségi munka

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Bagosi Bálintné, Csanak 
Balázsné, Egri Csabáné, Koncsik Zoltánné, Dr. Püskiné Portörő Ágnes

Képes Viktória, 
Salánki Eszter – 
zongora tanszak

Gratulálunk! A könyvjutalmak megvásárlását az Ebesi Gyermekekért 
Alapítvány támogatta. 

A 2010/2011. tanév ballagásán és tanévzáró ünnepségén jutalomban részesültek
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Meghódítottuk a Zemplént
Óvodánk első ízben rendezett több napos programot a kis lurkóinak. 

Június 5-8-ig országunk egyik legszebb tájára, a Zempléni-hegység 
szívébe, a Füzéri vár árnyékába, Pusztafalura az Öreg Bence Ifjúsági 
táborba utaztunk külön autóbusszal. Az „Erdei Óvodába” 17 gyermek 
vett részt, többségük szülői kísérettel. A tábor programjait hat óvónő 
segítségével szerveztük meg.

Útközben megálltunk Sárospatakon és sétáltunk a vár kertjében. 
Kipróbálhattuk magunkat és legyőzhettük saját „korlátainkat”, amikor 
Sátoraljaújhelyen, Magyarország leghosszabb magas hegyi libegőjén 
leereszkedtünk, aztán pedig többször is végigszáguldoztunk a 2275 mé-
ter hosszú bob pályán.

A csodálatos vidék, a sok látnivaló felejthetetlen élményt nyújtott:
Másnap a Pálházáról induló több mint száz éve épült erdei kisvasúton 

utaztunk Kőkapura. A csodálatos völgyben haladva lélegzetelállító lát-
vány tárult elénk. A hangulatosan kanyargó út a tóhoz vitt, amelynek 
partjáról megcsodálhattuk azt a vadászkastélyt, amely a magasból őrzi 
a vidéket.

Pálházáról hazafelé 
megálltunk Füzérradvá-
nyon a Károlyi-kastély-
nál. Páratlan szépségű 
parkjában sétálgattunk, 
ahol egy fél évszázados 
óriás platánfát csodál-
hattunk meg (Rákóczi-
platán).

Ezen a délutánon ké-
nyelmes sétával meghó-
dítottuk a füzéri várat is.

Harmadik napunkon 
a Hollóházi Porcelán-
gyárba látogattunk el. Idegenvezető segítségével megfi gyelhettük a 
rendkívül szép és drága porcelánok gyártási folyamatát. Ezt követően 
kézműves foglalkozáson vettünk részt, ahol mi is festhettünk csészét, 
tányért (a kiégetést követően megkapják a gyermekek a munkáikat).

A délután folyamán „Öreg Bence” szekerével indultunk útnak a szlo-
vák határ mentén. Később a gyermekek trambulinon ugrálhattak, illet-
ve kincskereső versenyen vehettek részt, ahol mindenki értékes „kincs-
csel” lett gazdagabb.

A felnőttek fakultatív programokból választhattak: volt, aki szalonnát 
sütött, míg mások felfedező kerékpártúrán vettek részt (akadt, aki sike-
resen megtalálta az Izra tavat és meg is fürdött benne!).

A táborban résztvevő gyermekeket „hősies helytállásukért” oklevél-
lel jutalmaztuk.

Az utolsó napon ebéd után indultunk haza. Útközben megálltunk Vi-
zsolyban és megnéztük a templomban az 1590-ben nyomtatott első ma-
gyar nyelvű Bibliát. 1-1 lapot mi magunk is nyomtathattunk emlékbe, 
majd a boldogkőváraljai vár szépségében gyönyörködhettünk.

Számos élménnyel gazdagodva, feltöltődve érkeztünk meg Ebesre.
Köszönjük az Önkormányzatnak és Kis Sándor úrnak a pénzbeli tá-

mogatást, mellyel segítették a programok létrejöttét.
Öreg Bence szavaival zárom soraimat: „A hely, ahová vissza-

vágysz!”
Igen, biztosan megismételjük jövőre is!

Czeglédiné Herczeg Ildikó szervező

Gyermeknap az óvodában
Május 30-án tartottuk óvo-

dánkban a már hagyományosnak 
számító, nyílt gyermeknapot. Ezt 
a vidám délelőttöt valamennyi 
óvodásunk és leendő óvodásunk is 
nagyon várta már.

Nyitóként óvodánk mazsorett, 
akrobatikus rock and roll, színját-
szó csoportja mutatta be évzáró 
foglalkozását. Ezután a NAFKE 
(Népzene a Fiatalokért Közhasznú 
Egyesület) zenés-táncos műsora 
szórakoztatott bennünket, majd – 
bevonva gyermekeket, felnőtteket 
– táncház vette kezdetét.

Ezt követően a gyerekek külön-
féle feladatokon versenghettek, 
ahol a sikeres helytállásért tallé-
rokat gyűjthettek. A tallérokért a 
„játékboltban” vásárolhattak. A 
„játékbolt” kincseit óvodásaink 
ajánlották fel, így észrevétlenül 

gazdát cseréltek a már megunt 
csecsebecsék. A 12 feladathelyen 
a szülők voltak a „bírák”, sok-sok 
élménnyel lettek ők is gazdagab-
bak.

A délelőtti programokat ugrá-
ló vár és süti vásár színesítette. Ez 
utóbbi bevételéből új homokozó já-
tékokat, kis motorokat vásároltunk.

Czeglédiné Herczeg Ildikó
óvodavezető

OLVASÓI LEVÉL

Köszönet az ebesi só szobáért
Ezúton szeretném megköszönni Szabóné Karsai Mária polgármester 

asszonynak, Rózsahegyiné Juhász Évának és Czeglédiné Herczeg Ildi-
kónak a só szoba alapítóinak a rendkívüli összefogást, szervezést, ami-
vel szinte egy egész falut tudtak mozgósítani egy közös ügy érdekében. 
Három gyermek édesanyjaként jól tudom, hogy mit jelent a felső légúti 
probléma. Sajnos két kisebbik fi únkkal többször kórházba is kerültünk 
befulladással. Annak idején kezelőorvosaink felvetették a lehetőségét a 
só szoba használatának. A jótékony hatását arra alapozták, hogy a hűvös 
levegő csökkenti az ödémát, a sóoldat pedig belélegezve a légutakban 
fejti ki jótékony hatását; fertőtlenít, elpusztítja a kórokozókat. Bizonyos 
mennyiségű só lerakódása a légutakban megelőző funkciót is be tud 
tölteni. Akkoriban a gyógyszer költségeink (40-60 ezer forint/hó) az 
egekbe rúgtak. Elképzelhetetlen volt a család számára, hogy a debre-
ceni só szobába (további 20-30 ezer forint/hó bejárás+utazás) járassuk 
a kicsiket. Ezért tartom rendkívülinek, hogy most már az ebesi gyer-
mekek számára is elérhető. Sőt, a dolgozó, elfoglalt szülők helyzete is 
meg van könnyítve azáltal, hogy a vezető óvónő külön időt biztosít az 
óvodás gyermekeknek a só szobába. Itt játszva élvezhetik a só szoba 
nyújtotta kellemes klímát. Lehet, hogy ezek a csöppségek már nem is 
szembesülnek ilyen mértékű hurutos problémával, hisz tudjuk, hogy a 
megelőzésnek óriási szerepe van. Az átadás óta szorgalmasan látogat-
juk a só szobát és tapasztaljuk, hogy kevesebbet hiányoznak az óvodá-
ból a gyermekeink, sőt a problémás időszakban sem kellet olyan nagy 
dózisban gyógyszert alkalmazni. Én szívből ajánlom minden édesanyá-
nak, hogy kórház helyett látogassák az ebesi só szobát és élvezzék az 
együttlétet gyermekeikkel!

Köszönettel: Piskó Jenőné és családja

Szülői értekezlet
Értesítem a 2011/2012 nevelési évre újként érkező gyermekek szüle-
it, hogy 2011 augusztus 23-án 10 00 órakor szülői értekezletet tartok. 
Helye: Benedek Elek Óvoda
Téma:
– A gyermek csoportja, jele, óvónői
– Házirend
– Mire lesz szüksége az óvodás gyermeknek?
Megjelenésére feltétlenül számítok!

Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető

MEGÚJULT!
 „Én táncolnék veled” Ingyenes nosztalgia táncklub

Július 30. Szombat este 7-kor
18:45 Érkezés 
19:00 Meglepetés fellépő
19:15 Néptáncház Biró Judittal
20:15 Neoton és Michael Jackson est
21:00 Új válogatás a 70-es, 80-as, 90-es évek és napjaink slágereiből 

Helyszín: Művelődési ház
Bővebb felvilágosítás a szervezőktől:

– Sós Barnabás (tel.: 52/366-972,  30/905-1830)
–  Ebesi Kulturális Közhasznú Nonprofi t Kft. Kissné Vass Rozá-

lia 20/251-6987)

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Báthori István esti gimnázium két 
új szakképzést indít Ebesen. A kereskedelmi-és logisztikai ügyintézői 
OKJ-s tanfolyamokkal kapcsolatosan bővebb felvilágosítást kaphat-
nak a polgármesteri hivatalban vagy az 52/565-048 telefonszámon.

Kulcs Szenvedélybeteg Közösségi Ellátás
Várjuk azokat a 18 – 35 év közötti fi atalokat,

akik valamilyen szenvedélybetegséggel küzdenek 
és szeretnének életükön változtatni.

Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök: 8.00-16.00, Péntek: 8.00-14. 00

Cím, elérhetőség: 4032 Debrecen Poroszlay út. 97.
Tel.: 52/414-089, 06-70-770-3370, 06-70-316-5433
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Mint ismeretes 2002-ben „Deb-
recen város és térsége szennyvíz-
elvezetése és tisztítása” elnevezésű 
Európai Uniós pályázat került be-
adásra az ISPA program keretében. 
A pályázat sikeres volt. Debrecen 
város gesztorságával együttműködő 
társtelepüléseken – Ebes, Hajdú-
sámson. Mikepércs, Sáránd – 2006-
ban elkezdődött a 22 milliárd Ft-os 
beruházás. 

A beruházás 58%-os EU támoga-
tással, 32%-os állami fi nanszírozás-
sal és 10% önerővel valósult meg. 

Ebes község területén a beruhá-
zás műszaki átadása 2010. decem-
ber 17-én volt.

A 10%-os önerőből a lakosság 
anyagi szerepvállalása elkerülhetet-
len volt. A község vezetése kereste 
annak a lehetőségét, hogy a lakos-
ság minél kisebb anyagi megterhe-
lés mellett tegyen eleget az érdekelt-
ségi hozzájárulás megfi zetésének.

A miskolci székhelyű N-Alexan-
der biztosítási alkusz Kft. lett meg-
bízva azzal, hogy az érdekeltségi 
hozzájárulás megfi zetésére szolgáló 
lakástakarék pénztári szerződésekre 
ajánlatokat kérjen és a Víziközmű 
Társulat megszervezésében köz-
reműködjön. A beérkezett ajánla-
tok értékelése után a lakosság a 
Fundementa Lakáskassza Zrt-vel 
kötött elő ta ka ré kossági szerződést, 
melyet az Ebesi 

Víziközmű Társulatnak, illetve 
jogutód önkormányzatnak enged-
ményezett.

A Víziközmű Társulat a beruhá-
zás fi nanszírozására és a működésé-
hez a Raiffeisen Banktól 34 millió 
Ft hitelt vett fel. A hitel kamatának 
70%-a államilag támogatott, lejárati 
ideje: 2012. január 31. A hitel fede-
zete a lakosság által megkötött LTP 
szerződések, ezért az a bank javára 
zárolásra került. Az LTP szerződé-
sek 96 hónapos futamidőre lettek 
kötve. A szerződő félnek 51 hóna-
pon át havi 1150 Ft, összesen 58650 
Ft-ot kell fi zetni. A megtakarított 
összeg után 30% állami támogatás 
igénylehető és 3% kamattámoga-
tás van elszámolva. A rendszeresen 
fi zető szerződő fél esetében, ha jo-
gosult állami támogatásra, 51 hónap 
után kb. 63.000 Ft kiutalás várható. 

Feladataink: az 51 hónap lejár-
ta előtt 3 hónappal, vagyis 2011. 
október hónapban minden érintett 
társulati tagnak fel kell mondani 
az LTP szerződését. A Fundamenta 
összeállította a felmondási nyilatko-
zatot, mely tartalmazza a szerződő 
fél nevét, a szerződés számát, az 
ingatlan helyrajzi számát, a tulajdon 
igazolására szolgáló tulajdonlap be-
szerzésére szóló megbízatást, állami 
támogatás igénylését, a bankszámla 
számát, melyre a kiutalást kérjük, 
végül a felmondást kérő szerződő 
fél aláírását valamint a hozzájáru-
ló nyilatkozatokat a Társulat és a 
Raiffeisen Bank részéről.

A „Felmondási nyilatkozatok” 
kiállítása folyamatban van és július 
hó második felétől augusztus 20-ig 
minden érintett Társulati tagot kül-

dötteink felkeresnek a Felmondó 
nyilatkozat aláírása céljából. Kérek 
mindenkit, hogy az ingatlan tulajdo-
ni lapját készítse elő, hogy a helyraj-
zi szám és a tulajdonos beazonosít-
ható legyen. 

Rendezendő: 
– Azok a társulati tagok, akik el-

adták az ingatlant, de a Társulatunk-
nak azt nem jelentették, nem szá-
moltak el, az ügy rendezése céljából 
keressék fel a Rákóczi u. 12. alatti 
irodánkat. Tudni kell, hogy állami 
támogatás csak akkor igényelhető 
a megtakarított összeg után, ha az 
igénylő tulajdonosa az ingatlannak. 

– A hátralékos tagok fi gyelmét 
felhívom, hogy tegyenek eleget fi -
zetési kötelezettségüknek, mert a 
hiányosan teljesített szerződés fel-
mondását és az összeg kiutalását 
nem kérhetjük. 

– Több szerződő félnek az LTP 
szerződése után nem lett eddig el-
számolva állami hozzájárulás mivel 
másik szerződése után már igénybe 
veszi azt és kedvezményezettet nem 
tudott megjelölni. Az elmaradt álla-
mi támogatást, mely havi kb. 300 Ft, 
meg kell fi zetni, mert az is az érde-
keltségi hozzájárulás része. 

– A tag elhalálozása esetén az 
LTP szerződést a kiadott igazolás 
alapján hagyatékolni kell, célsze-
rű ha az örökösök közül csak egy 
személy örökli, mert az átruházása 
gyorsabb.

Kérem a társulat tagjait, hogy 
problémáikkal keressék fel  irodán-
kat 4211 Ebes, Rákóczi u. 12. sz. 
alatt vagy a 06-30/575-14-22 tele-
fonszámon.

A feltáró utcákban a LOT 4 ke-
retében nem valósul meg a csatorna 
kiépítése. A megépítendő csatorna 
576 m, a tervek már készen vannak, 
jelenleg vízjogi létesítési engedély 
van folyamatban. A beruházás fi -
nanszírozására az LTP szerződé-
sekről történő kiutalt megtakarított 
pénz ad lehetőséget.

Az érintett személyek türelmét 
kérjük.

Dézsi Julianna
 a Társulat elnöke

Augusztus 14. Vasárnap (reggel 4 óra)

NAPKELTE GYALOGTÚRA
zenés reggelivel

Indulás: Augusztus 14. Vasárnap reggel 4 órakor 
Gyülekező Arany János Ált. Isk. előtt
Hazaérkezés: 7 óra körül, utána közös zenés reggeli
Résztvevők: 7 éves kortól
A túra távja: 8 km (földúton és aszfalton)
Útvonal: Ebes – Ebesi határ – Ebes
Felszerelés: Időjárásnak megfelelő réteges öltözet
Szervező: Sós Barnabás Tel: 52/366-972

Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület
Reggelit mindenki hozzon magával!

Ebes településen 2011.05.30. és 2011.06.23. közötti időszakban 5 
bűncselekmény történt, melyek közül 1 csalás, 1 lopás és 3 ittas jár-
művezetés volt. A bűncselekmények az alábbiak voltak:
•  2011.06.05-én 00:10 perckor a Petőfi  utcán egy helybeli lakos az 

általa vezetett személygépkocsival úgy vett részt a közúti közleke-
désben, hogy a vezetés megkezdése előtt szeszesitalt fogyasztott. 
Az elkövető vezetői engedélye a helyszínen elvételre került.

•  2011.06.13-ra virradóan ismeretlen tettes a Tóth Árpád utca egyik 
lakóházának udvaráról egy MTB kerékpárt tulajdonított el. 

•  2011.06.12-én 09:44 és 10:14 közötti időben ismeretlen személy 
mobiltelefonon felhívott egy Horváth tanyában tartózkodó sze-
mélyt azzal, hogy a T-Mobil központjában őt sorsolták ki és nyert 
2.500.000 Ft-ot, de csak úgy regisztrálják a sorsoláson, ha vesz 
20.000 Ft értékű telefon feltöltő kártyát és annak aktiválási számát 
bediktálja a telefonálónak. A sértett a feltöltő kártyákat megvásá-
rolta és bediktálta az aktiváló számokat, de az ígért nyereményt 
nem kapta meg, s a telefonkártyán lévő összeget is ismeretlen tele-
fonra töltötték fel. 

•  2011. 06. 18-án a Rákóczi utcán egy helybeli lakos az általa veze-
tett segédmotor-kerékpárral úgy vett részt a közúti közlekedésben, 
hogy a vezetés megkezdése előtt szeszesitalt fogyasztott. Az elkö-
vető vezetői engedélye a helyszínen elvételre került.

•  2011. 06. 19-én 02:15 órakor a 4-es számú főúton a Keleti Cso-
móponttól 400 m-re egy debreceni lakos az általa vezetett személy-
gépkocsival úgy vett részt a közúti közlekedésben, hogy a vezetés 
megkezdése előtt szeszesitalt, valamint kábítószert fogyasztott. Az 
elkövető vezetői engedélye a helyszínen elvételre került.
Kérem a lakosságot, hogy aki a lopással vagy a csalással kapcso-

latban bármilyen érdemleges információval rendelkezik, az hívja a 
település körzeti megbízottjait, polgárőreit vagy a rendőrkapitányság 
ügyeletét az alábbi telefonszámokon:

Mészáros József r. tzls. csoportvezető +36-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls.  körzeti megbízott +36-30/382-6584
Tóth János r. ftőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6581
Szántó Erik r. tőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6575
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott még nincs
Vass Szabolcs r. tőrm. körzeti megbízott még nincs
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Ügyelete 

06 52/558-510 vagy 107, illetve 112 ingyenesen hívható kapcsolási 
számok

Ebesi Polgárőr Egyesület +36-30/621-6976
A körzeti megbízottak fogadóórát tartanak minden szerdán 16:00 

és 18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, 
Széchenyi tér 1. szám alatt.

Dr. Gali Sándor r. alezredes

KÉK HÍREK
Rendőrségi hírmondó

Tájékoztató az Ebesi Szennyvízcsatorna 
Beruházó Vízgazdálkodási Társulatról

Július 12-29-ig
INTERNET AKCIÓ!

15 perc                 40 Ft
30 perc                 80 Ft
45 perc               120 Ft
60 perc               160 Ft

FÉNYMÁSOLÁS, NYOMTATÁS AKCIÓ!
Fénymásolás:

A/4 méret, fekete-fehér: 15,- Ft
A/4 méret, színes: 30,- Ft
A/3 méret fekete-fehér: 35,- Ft
A/3 méret, színes: 70,- Ft
FAX küldése: 300,- Ft
Scannelés: 25,- Ft
Mindenkit szeretettel várunk a 

Községi Könyvtárban!
CÍM: 4211 EBES, Ady Endre u. 

6-8. Tel.: (52)565-093
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Június 25-én harmadik alka-
lommal rendezte meg a Széchényi 
Ferenc Tájmúzeum a Múzeumok 
éjszakjához csatlakozva a Szent 
Iván éji vigadalom című rendezvé-
nyét. Elsőként a Bütykölde nyitotta 
meg kapuit a kézműveskedni vágyó 
gyerekek előtt. A kézzel mártott 
gyertyához mécsestartót lehett ké-
szíteni, és a papírmerítést is kipró-
bálhatták az érdeklődők. 

A kézműves foglalkozások után 
a Folkmaffi a tagjai teremtettek jó 
hangulatot, megtáncoltattak fi atalt 
és időst egyaránt. Közben már ro-
tyogott a bográcsban a slambuc. 
Aki a tánc közben megéhezett, 
Tóth Józsi bácsi eredeti hortobágyi 
slambucából falatozhatott jóízűen. 
20 órától Kincskeresésére indul-
hattak a benevezett csapatok. Az 
újjá alakult Retró kiállítás tárgyai 
között fedezhették fel az „édes” 
ajándékokat. 

20.45-től útjára indult a Csillag-
túra. Zajácz György, a Debreceni 
Magnitúdó Csillagászati Egyesület 
elnöke tartott érdekes előadást a 

Naprendszerről. Az estet távcsöves 
bemutató, tűzugrás és parázson já-
rás zárta. 

A borongós időjárás ellenére egy 
tartalmas, szép éjszakán vehettek 
részt idén is a múzeumban az ide 
ellátogatók.

Köszönjük a helyi vállalkozók-
nak, hogy rendezvényünk megva-
lósulásához évről-évre hozzájárul-
nak. Név szerint: 100-as bolt Ebes, 
Nagy Sándorné üzletvezető, a Reál 
Pont Üzletlánc hálózat tagja, Har-
sányi Lajosné Jupi- Mix Kft., Er-
dei Zoltánné Zöldség-és gyümölcs 
kereskedés, Yess-3 Bt., Szántó 
György Zöldség-és gyümölcs ke-
reskedés, Tar Éva debreceni sava-
nyúság készítő.

Köszönjük Tóth Józsi bácsinak 
és feleségének a slambuc elkészí-
tését, Kissné Varga Editnek, hogy 
idén is megismerhettük a Szent 
Iván naphoz kapcsolódó hagyomá-
nyokat, és kipróbálhattuk a pará-
zson járást!

Eignerné Bartusz Andrea, 
múzeumvezető

Mindenható Urunk 2011. évé-
ben, június hónap 25. napján, 
szombaton színes és víg kedvű 
társaság nemes versengésének le-
hettek szem- és fültanúi az arra já-
rók, a Művelődési Ház udvarát el-
foglaló hagyományőrző csoportok 
tagjai ugyanis a Középkori Forga-
tagon mérettettek meg egymással 
négy különböző versenyszámban. 
A bátor jelentkezők a balmazújvá-
rosi Balmaz Hagyományőrző Íjász 
Kör, a hajdúszoboszlói Crux Alba 
Középkori Hagyományőrzők, a 
Debrecenből érkező Debreczeni 
Dósa Gyalogos Bandérium és a 
zentai Szent Longinus Középkori 

Hagyományőrző Egyesület tag-
jai közül kerültek ki, míg Ebest 
a házigazda, a Zsongvölgyi Ha-
gyományőrző Haditorna Egylet 
képviselte a versenyen, mely há-
rom kategóriában; az ifjak (17 év 
alatt), a hölgyek és a felnőtt férfi ak 
körében zajlott.

Első próbatételként íjásztehet-
ségüket kellett megmutatniuk a 
vállalkozó szellemű hölgyeknek 
és uraknak, melyet ravasz aka-
dálypálya nehezített, de ez sem 
szeghette kedvüket a hősies ver-
senyzőknek, akik ezután kardví-
vásban, övbirkózásban és kelevéz-
párbajban mérték össze erejüket 

és tehetségüket. Harciasan víg ke-
délyüket a komor esőfelhők sem 
törték meg, kitartásuk eredménye-
képp pedig az eredményhirdetésre 
ismét derült égboltra tekinthet-
tünk, melynek ragyogásán csak a 
jutalomként nyert érmek csillogá-
sa tett túl.

A mosolygó és fáradt-elégedett 
arcok láttán bizonyossá vált, hogy 
sikeres és eseménydús nappal gaz-
dagodott minden jelenlévő, mely-
nek létrehozásában szeretnénk 
ezúton is köszönetet mondani 
minden támogatónknak, különös 
tekintettel Sós Barnabásnak, Hor-
váth Attilának, Jónás Kálmánnak, 

az Ebes Kulturális Közhasznú 
Nonprofi t Kft-nek, illetve az NCA 
Nemzeti Civil Alapprogramnak.    

Egyéb információ: www.
z s o n g v ö l g y i h a d i t o r n a . h u /
középkoriforgatag.

Győri Márta Andrea

Kedves Gyerekek!

A Múzeumi tudod-e második for-
dulójának megfejtései:
1.  Mit együnk újév első napján?

Disznóhúst, mert a disznó elő-
kaparja a szerencsét, lencse, 
rizs, köles, sok apró mag pénz-
bőséget eredményez, kocsonya, 
rétes, egész kenyér szegése, 
mert akkor az egész családnak 
lesz kenyere egész évben.

2.  Melyik napon választanak 
párt a verebek a néphit sze-
rint?
Február 14-én, Bálint napján.
Debrecen környékén úgy tart-
ják, hogy ezen a napon válasz-
tanak párt a verebek. 

3.  Mikor és kik hozzák zsákban 
a meleget?
Sándor (március 18.), József 
(március 19.) Benedek (március 
21.). A néphit úgy tartja, hogy 
ezek a napok vetnek véget a fa-
gyos télnek, és veszi kezdetét a 
termékeny tavasz. 

4.  A hagyomány szerint mi-
kor hajtották ki legelőször a 
legelőre az állatokat?

Április 24-én, Szent György 
napján

5.  Minek az ünnepe Pünkösd?
Pünkösd a húsvétot követő öt-
venedik napra esik. A húsvéti 
ünnepkör lezárása s egyben a 
természet megújulásának és a 
tavasz köszöntésének ideje. A 
hívő emberek arra emlékeznek, 
hogy Krisztus mennybemenete-
le után a Szentlélek leszállt az 
apostolokra, s a prédikációik 
hatására sokan megtértek. Belő-
lük alakultak ki az első keresz-
tény gyülekeztek.

6.  Mit jósol Medárd napja?
Időjárásjósló nap. A közhiede-
lem úgy tartja, ha ezen a napon 
esik az eső, akkor negyven na-
pig esni fog, ellenkező esetben 
pedig ugyanennyi ideig száraz-
ság lesz. 

7.  Kit tisztel a nép „Kedd asszo-
nya” néven?
A Szeged környékiek Szent 
Annát „Kedd asszonyaként” 
is emlegetik, mert évszázadok 

óta dologtiltó nap az asszonyok 
számára a Szent Annának szen-
telt keddi nap. 

8.  Mikortól „lőrinces” a dinnye?
A hiedelem szerint a dinnye 
Lőrinc napjától (augusztus 10.) 
már nem olyan fi nom, mint ad-
dig, mert a belseje lucskos lesz, 
meglevesesedik.

9.  Melyik hónapot nevezzük 
Szent Mihály havának?
A Szeptembert.

10.  Mikor van a „juhászújév”?
Dömötör napját (október 26.) 
juhászújévnek is nevezték, mert 
sokfelé ezen a napon számoltak 
el a juhászok gazdáikkal, meg-
hosszabbították vagy megszün-
tették szolgálatukat.

11.  Mi köze a libának Márton 
napjához?

Országszerte úgy tartották, ha 
ezen a napon bőséges lako-
mákat rendeznek, akkor egész 
évben nem lesz gond az enni-
valóra. A néphit szerint annál 
több erő és egészség költözik az 

emberbe, minél többet eszik és 
iszik. A nap jellegzetes étele a 
tömött liba húsa.

12.  Meddig készült a „lucaszé-
ke”?

Luca napján kezdték és karácso-
nyig kellett elkészülnie, innen 
a közmondás: Lassan készül, 
mint a Luca- széke.

13.  Kik az Aprószentek?
A bibliai történet szerint Heró-
des király Krisztus születésekor 
megölette az összes kisded fi út, 
hogy biztos legyen Krisztus 
halálában. Aprószentek napja 
(december 28.) az ő emlékün-
nepük.

+1  Mit tettek az ebesi emberek, 
mielőtt beköltöztek az újon-
nan épült házukba? 

Beköltözés előtti este egy sze-
getlen, frissen sült kenyeret vit-
tek az új házba, hogy sose lássa-
nak szűk napokat a lakói.
Sokan egy fekete tollú csirkét 
áldoztak, vérével a ház padlóját 
hintették meg, hogy ne legy-
en hamarosan halott az új ház-
ban.

Múzeumi tudod-e? – megfejtés

Középkori Forgatag a Művelődési Ház udvarán 

Parázson jártak... Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2011. július hónap

1. Péntek dr. Békési Zoltán 
2. Szombat dr. Csontos Gyula 
3. Vasárnap dr. Csontos Gyula 
4. Hétfő dr. Békési Zoltán 
5. Kedd dr. Csontos Gyula
6. Szerda dr. Csontos Gyula
7. Csütörtök dr. Csontos Gyula 
8. Péntek dr. Békési Zoltán 
9. Szombat dr. Békési Zoltán 
10. Vasárnap dr. Békési Zoltán 
11. Hétfő dr. Csontos Gyula 
12. Kedd dr. Csontos Gyula
13. Szerda dr. Szerze Róbert 
14. Csütörtök dr. Szerze Róbert
15. Péntek dr. Socol Ilona
16. Szombat dr. Socol Ilona 
17. Vasárnap dr. Socol Ilona 
18. Hétfő dr. Szerze Péter Ifj.

19. Kedd dr. Socol Ilona 
20. Szerda dr. Socol Ilona 
21. Csütörtök dr. Szerze Péter Ifj.
22. Péntek dr. Szerze Péter Ifj. 
23. Szombat dr. Szerze Péter Ifj.
24. Vasárnap dr. Szerze Péter Ifj. 
25. Hétfő dr. Szerze Péter Ifj.
26. Kedd dr. Socol Ilona 
27. Szerda dr. Socol Ilona 
28. Csütörtök dr Szerze Péter Ifj.
29. Péntek dr. Szerze Róbert
30. Szombat dr. Szerze Róbert
31. Vasárnap dr. Békési Zoltán

Elérhetőségi mobiltelefon:

06 30 698 0043
Dr Varga Tamás
igazgató főorvos
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Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
Felelős kiadó: Kissné Vass Rozália, Ebes Kulturális Közhasznú 

Nonprofi t Kft. 
• Felelős szerkesztő: Kanyóné dr. Borku Csilla. 

E-mail: borkucsilla@gmail.com • 
Szerkesztőség: Ebesi Művelődési Ház, 4211 

Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 52/788-614. 
Mobil: 06-20/251-69-87. E-mail: ebesmuvhaz@gmail.com • 

Tipográfi a: Abari Gusztáv. www.typostudio.hu 
• Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen. 

E-mail: fabiandigit@t-online.hu

Vízvezeték- és készülékszerelés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Szerviz – lakásfelújítás – S.O.S. segítség
– vízvezeték, csaptelep, WC tartály javítása, cseréje
– vízóraszerelés
– duguláselhárítás 1 év garanciával
– mosó-, mosogatógép bekötése
– csőtörés utáni S.O.S. helyreállítás
– fürdőszoba, WC, konyha átalakítás
– fűtési rendszerek szervizelése
– árajánlat, anyagbeszerzés, bontás stb.

Érdeklődjön, tájékozódjon, hívjon!

Molnár László 
06-70/226-0888, 
06-30/401-2644

Megnyílt 
az 

Arany Oroszlán Étterem 
terasza

Kínálatunkból:
Lángos, hot dog, hamburger, 

gyros, fagyi...

Áraink:
Lángos 250, Hot dog 300, 

Hamburger 350, Gyros 600 forinttól.

Ingyenesen használható játékok: 
petanque, ping-pong, lengő teke.

Kellemes környezetben, olcsó italokkal 
várjuk 11-21 óráig.
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