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Ebes, mint élhető közösség és település
Dr. Kovács Brigitta képviselő-

vel, a Pénzügyi Bizottság elnöké-
vel beszélgettünk az elmúlt két 
év tapasztalatairól, a gazdasági 
életben bekövetkező változások 
Ebesre gyakorolt hatásairól, és 
magáról az életről a településen.

Amikor két évvel ezelőtt tudato-
sult Önben, hogy az ebesiek bizal-
mat szavaztak Önnek és bekerült 
a testületbe, ráadásul a Pénzügyi 
Bizottság vezetői posztját is elvál-
lalta, milyen érzésekkel vágott neki 
az újfajta kihívásoknak?

Dr. Kovács Brigitta: 2010. ok-
tóberében, mikor az ebesi lakosok 
bizalmat szavaztak nekem és he-
lyi önkormányzati képviselőnek 
választottak, sejtelmem sem volt, 
hogy mibe vágom a fejszém. Tipi-
kusan olyan embernek gondolom 
magam, aki nem ijed meg a kihívá-
soktól és könnyen alkalmazkodik 
és gyorsan beletanul az új helyze-
tekbe. Mindezen tulajdonságaim 
ellenére – a választások utáni első 
alakuló képviselő-testületi ülésen, 
ahol a pénzügyi bizottság elnöké-
nek választottak meg képviselőtár-
saim –, szembesültem azzal, hogy 
milyen feladatokat is kell ellátnom 
és mennyi tanulás vár még rám. 

Volt-e olyan dolog, amire nem 
számított, ami meglepetésként érte 
Önt a képviselői és a bizottsági 
munkája során?

Dr. Kovács Brigitta: Meglepe-
tést talán az okozott, hogy a 2010. 
évi költségvetésben szereplő fej-
lesztéseken kívül más beruházások 
is voltak folyamatban, melyekre 
nem volt előirányozva fedezet. 
2010 utolsó negyedévében olyan 
kivitelezések fejeződtek be telepü-
lésünkön, melyekhez a kapcsolódó 
kifizetéseket már az új testületnek 

kellett kigazdálkodnia, annak el-
lenére, hogy mindezeket még az 
előző vezetés vállalta. Ezen be-
ruházások teljesítése és kifizetése 
részben az ő feladatuk lett volna, 
de legalábbis az ezen beruházá-
sokhoz szükséges források bizto-
sítása mindenképpen. Megdöb-
bentő volt számomra, hogy 2010. 
december 1-jén az önkormányzat 
bankszámla-egyenlege mínusz 88 
millió forintot mutatott. Ennek az 
volt az oka, hogy a 2010-es válasz-
tások előtt a korábbi vezetés több 
nagyobb beruházásnak a kifizeté-
sét a 2010 év utolsó negyedévre 
ütemezte, így biztosítva azt, hogy 
az önkormányzat költségvetése a 
megfelelő képet mutassa a válasz-
tások ideje alatt. Az elődeink egyik 
legnagyobb ránk hagyott terhe az 
volt, hogy 2010. december 1-ig az 
iparűzési-adóerő képességből adó-
dó visszafizetési kötelezettségünk-
nek eleget tegyünk. Mivel az előző 
vezetés az önkormányzat adóerő 
képességét alultervezte, így több 
állami normatívát hívott le, melyet 
később az állam úgy vont vissza, 

hogy nem utalt állami támogatást. 
Az állam 2010. október végén va-
lamivel több, mint 36 millió forin-
tos beszedési megbízást nyújtott 
be az önkormányzat számlájára. 
Így összesen a ki nem utalt támo-
gatással és a beszedési megbízás-
sal együtt az önkormányzatnak év 
végén 70.769.000 forint kieséssel 
kellett számolnia. Látni kell, hogy 
ezen időszakban a településen több 
olyan nagyobb beruházás volt fo-
lyamatban, melynek megvalósítsa 
már megtörtént, de még a kifizeté-
se nem. Csakhogy egy példát em-
lítsek, a településen a DEÚT Kft. 
által elvégzett kátyúzási munkákra 
6.884.163 forintot kellett kifizet-
nünk. Ez nem is lett volna gond, ha 
a 2010. évi költségvetésben útkar-
bantartásra nem csupán 2.179.000 
forintot terveztek volna elődeink. 
De említhetem a Tóth Árpád és az 
Alkotmány utca ivóvízvezeték-há-
lózat cseréje során szükséges szál-
lítási munkák kivitelezésének költ-
ségeit, melyekkel szintén 2010. ok-
tóber végén szembesültünk. Ezen 
kivitelezési munkákra 1.874.250 
forintot kellett kifizetnünk, melyre 
a volt képviselő-testület fedezetet 
szintén nem biztosított. Mindezek 
mellett a Bocskai utca, parkoló, 
járda és útépítési munkálatainak 
kifizetése is 2011 januárjára húzó-
dott át, mely 34.000.000 forintba 
került, míg a vízmű-telep nyílászá-
róinak cseréjére 1,3 millió forintot 
költöttünk. 2011. évben egy közel 
600 millió forintos iskola beruhá-
zást valósítottunk meg, melynek 
önereje 125 millió forint volt, 
amely szintén a mi vezetésünk alatt 
került kifizetésre. 2011-ben a hul-
ladéklerakó rekultivációja, illetve 
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Kedves Ebesiek! 
A nagy rohanás után nemsokára elcsendesedik minden, mindenki igyekszik családi körben töl-
teni a karácsony ünnepét. A karácsony a béke, a szeretet, és a család ünnepe. Az év vége, az 
ünnep mellett alkalmat ad arra is, hogy számvetést készítsünk az eltelt esztendőről és tervezzük 
a jövőt. Önkormányzatunk nehéz, de sikeres évet mondhat magáénak. Köszönöm, hogy Önök 
mindig partnerek voltak a közös célok megvalósításában. 
Magam és a Képviselő-testület tagjainak nevében kívánok Ebes minden lakosának áldott, békés, 
szeretetteljes  karácsonyt és eredményekben gazdag, boldog új évet! Kívánom, hogy az elkö-
vetkezendő 2013-as esztendőben is a szeretet, az összefogás az együttgondolkodás jellemezze 
mindennapjainkat. 

Szabóné Karsai Mária polgármester

(Folytatás a 2. oldalon.)
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az ISPA csatorna-beruházási pro-
jekt is lezárult. Ezeken túl szintén 
2011-ben elkészült a Platán sori 
belvízelvezető árok, és hat utcának 
az útterve, így összesen közel 170 
millió forintos kötelezettségválla-
lás volt az, amit az új vezetésnek 
kellett teljesítenie.

Az elmondottakból kitűnik, hogy 
a testületi munkát nem szabad cik-
lusokra lebontani, hiszen átfedések 
lehetnek, mivel a fejlesztések, be-
ruházások megvalósulása gyakran 
több évet vesz igénybe. Nyilván-
való, hogy két év alatt nem lehet 
megváltani a világot. Ön hogyan 
látja ezt?

Dr. Kovács Brigitta: A lakos-
ságnak látnia kell mindezekből, 
hogy az elődeink valóban fejlesz-
tettek és nagy dolgokat alkottak, 
de az utolsó években megkezdett, 
talán néhol túlvállalt, túlfeszített 
beruházásait már az új vezetésnek 
kellett kigazdálkodnia és kifizet-
nie. Azt gondolom, hogy a fenti 
számok ellenére az új testület, a 
Polgármester Asszonnyal együtt a 
lehető legjobb megoldást választva 
úgy döntött, hogy egy új szemlé-
lettel, egy takarékos és átgondolt 
gazdálkodást folytat a jövőben, 
hogy megteremtse a folyamatban 
lévő beruházások, valamint a te-
lepülés működéséhez szükséges 
forrásokat. Ennek kivitelezésére 
az új vezetés megalkotta a 2011. 
évi költségvetési koncepcióját. A 
koncepcióban olyan célokat fogal-
maztunk meg, melyeket a 2011. 
évi költségvetés kialakításánál és 
elfogadásánál is figyelembe vet-
tünk. Így egyensúlyt teremtettünk 
az önkormányzat költségvetésé-
ben, kigazdálkodtuk az elődeink 
által ránk hagyott terheket, bizto-
sítottuk a folyamatban lévő beru-
házásokhoz szükséges forrásokat, 
és mindeközben az intézményeink 
biztonságos működését sem veszé-
lyeztettük. A településen talán sok 
mindenki azt gondolja, hogy „kis-
pályások vagyunk”, de én ennek 
ellenére úgy gondolom, hogy aki 
igazán a település érdekeit nézi, 
az ugyanezeket a lépéseket tette 
volna meg. Felelőtlenek akkor let-
tünk volna, ha a már folyamatban 
lévő beruházások kivitelezésének 
befejezéséhez és az intézményeink 
választások előtti színvonalas mű-
ködéséhez a szükséges pénzeszkö-
zöket nem biztosítjuk.

Visszatekintve az elmúlt időszak-
ra, úgy gondolja, hogy sikerült ez-
zel a szemléletmóddal a település 
pénzügyi helyzetét megnyugtató 
módon stabilizálni?

Dr. Kovács Brigitta: Igen, az 
idő minket igazol, hisz a 2010. év 
végi mínusz 86 millió forinthoz 
képest mínusz 71 millió forinttal 
zártuk a 2011. évet úgy, hogy a 

fentebb említett 170 millió forintot 
kigazdálkodtuk az intézményeink 
zavartalan működtetése mellett. Az 
említett 170 millión felül az iskola 
beruházás önereje még 125 millió 
forint volt, melyet szintén ebben az 
évben gazdálkodott ki az új veze-
tés. Mindez számomra azt jelenti, 
hogy megfelelő, átgondolt és ta-
karékos gazdálkodást folytattunk. 
A lakosságnak tudnia kell, hogy 
Ebesnek működési hitele 2011-
ben nem volt. A fenti mínusz 71 
millió forintos hitelállományt nem 
működési, hanem fejlesztési célra 
használtuk fel. Nem történt va-
gyonfelélés, minden számlát határ-
időben kifizettünk, pedig mindenki 
előtt ismeretes az ország gazdasági 
helyzete. Azt azért az embereknek 
tudniuk kell, hogy számos önkor-
mányzat már a saját intézményei-
nek működését sem tudja biztosíta-
ni, nemhogy még saját fejlesztése-
ket végezzen. Szerencsére Ebesnek 
nincsenek ilyen problémái.

Többször lehet mostanában 
olyan kijelentéseket hallani, hogy 
a jelenlegi testület nem fejleszti 
a települést, csak az előző veze-
tés irányítása alatt épült, szépült 
Ebes. Mit gondol Ön erről?

Dr. Kovács Brigitta: Hogy hol 
is maradtak a 2011. évi új beru-
házások és fejlesztések a telepü-
lésen? Az előzőekben már beszél-
tünk a korábbi vezetés által ránk 
hagyott súlyos anyagi örökségről. 
Miből fejleszthetnénk, mikor elő-
deink előre kiköltekezték magu-
kat?! Szerintem mindenkinek el 
kellene gondolkoznia mindezen. 
De azért nem adtuk fel! Nagyobb 
fejlesztésekről ugyan még álmo-
dozni sem mertünk 2011-ben, de 
ez nem azt jelentette, hogy nem 
voltunk résen a pályázatok terén. 
A képviselő-testület egyhangúan 
döntött arról, hogy minden pályá-
zati lehetőséget ki kell használni, 
amelyekhez nem szükséges vagy 
csak kevés önerőt kell biztosítani. 
Így valósult meg az önkormányzat 
és a Kulturális Közhasznú Non-
profit Kft. beruházásában a Béke 
utcai játszótér, a Községi Sport-
egyesület beruházásában pedig a 
8,7 millió forint értékű Sportház 
felújítás, melyből 3,7 millió forin-
tot biztosítottunk a pályázati forrás 
mellé. Itt is megemlíteném az isko-
la 125 millió forintos önerejét, va-
lamint a Platán sori belvízelvezető 
árok kivitelezését, mely 41 millió 
forintba került. Mindezek ellenére 
pontosan tudjuk, hogy a legfonto-
sabb fejlesztés a település útjainak 
szilárd burkolattal való ellátása 
lenne, de sajnos ennek megvaló-
sítása pályázati lehetőség nélkül, 
önerőből szinte lehetetlen. Minden 
igyekezetünkkel azon vagyunk, 
hogy megoldjuk a lakosság részé-
ről felmerülő igényeket.

Visszatekintve az elmúlt gazda-
sági évre, hogyan sikerült meg-
valósítani a 2012. évre kitűzött 
célokat?  

Dr. Kovács Brigitta: Egy év 
tapasztalattal a hátunk mögött a 
2012. évet úgy kezdtük, hogy a 
fejünket kapkodva szembesültünk 
a kormány sorozatos jogszabály 
módosításaiból adódó változások-
kal, valamint az államigazgatás 
és közigazgatás teljes mértékű át-
alakításával. Talán azt senki nem 
vitatja, hogy a 2012. évi országos 
szintű gazdasági, közigazgatási, 
oktatási reformok olyan helyze-
teket szültek, melyek az önkor-
mányzatokra, így ránk is nehéz 
feladatokat róttak. Ilyen átfogó 
és összetett változásokkal a rend-
szerváltás óta eddig senki sem ta-
lálkozott.  A bizonytalan helyzet 
ellenére sem tétlenkedtünk, hiszen 
Ebes szívében a Széchenyi téren 
50 millió forintból 100%-os támo-
gatással megvalósult a szökőkút 
beruházás, de lehetőségünkhöz 
mérten támogattuk a református 
egyház gyülekezeti termének ki-
alakítását is 1,5 millió forinttal. 
Ebben az évben átadásra került a 
mintegy 53,2 millió forint beru-
házású piaccsarnok is. A Bocskai 
utca második szakaszának szilárd 
burkolattal történő ellátása is meg-
valósult 17,78 millió forint ösz-
szegben. Itt jegyezném meg, hogy 
Kurucz Ferenc helyi vállalkozó 
3,2 millió forint összegű támoga-
tásával sikerült ennek a projektnek 
a kivitelezése. Nem elhanyagolha-
tó azonban az sem, hogy az idén 
több kisebb karbantartási és kivi-
telezési munka történt a telepü-
lésünkön. A temető parkolójánál 
például világító testek kerültek 
elhelyezésre, valamint december 
elején átadásra került a kispark-
ban található kondipark 1,9 millió 
forint értékben. Továbbá a nagy-
park megszépítésére, felújítására 
is áldoztunk, hiszen olyan közös-
ségi teret kívánunk kialakítani 
ott, ahová szívesen kijárnak az 
emberek. A Roland Autószalon-
nál lévő kerékpártároló térfigyelő 
kamerarendszerének ki építése 600 
ezer forintba került az önkormány-
zatnak, de ha ezzel sikerül a kerék-
párlopások számát visszaszorítani, 
akkor azt gondolom megérte. Az 
önkormányzat a sportpályán meg-
valósuló világítási rendszert 1,8 
millió forinttal támogatta, mely az 
Ebes KKSE beruházása volt. Vala-
mint elkészült a Hajdúszoboszlót 
Ebessel összekötő kerékpárút terve 
3,8 millió forint összegben. Fontos 
tudni azt is, hogy Ebes belvízzel 
veszélyeztetett nyugati részének 
problémájára 41 millió forint ösz-
szegben pályázatot nyertünk. A pá-
lyázat támogatási intenzitása 90%-
os, a fennmaradó 10% az önrész, 

melyre az önkormányzat 2011. 
éves költségvetésében fedezetett 
biztosított. Büszkén jelenthetem 
ki, hogy 2012. december 14-én, a 
lapzárta idején, hitel nélkül zárja az 
évet az önkormányzat, bankszámla 
egyenlegünk plusz 70 millió forint. 
Mindezek után megemlíteném, 
hogy a jövő évtől továbbra is az 
önkormányzat vállalja az iskola 
üzemeltetését, és mindent megte-
szünk annak érdekében, hogy az 
oktatási rendszerben kialakult vál-
tozások ne befolyásolják az eddigi 
megszokott működést. Ezt azért 
szerettem volna hangsúlyozni, 
mert ez nagy visszhangot keltett 
a településen. Talán még csak any-
nyit, hogy szintén a községben ter-
jedő rosszindulatú pletykákra rea-
gálva, az önkormányzat és a képvi-
selőtestület minden megtesz annak 
érdekében, hogy a településen élő 
rászoruló családokat támogassa. A 
településen talán először valósul 
meg Sós Barnabás alpolgármester 
vezetésével az, hogy gyűjtést szer-
vezünk az ebesi lakosoknak. Vala-
mint pályázat keretében 1,6 millió 
forint értékben tűzifát nyertünk, 
mely összeget az önkormányzat  
további 400.000 forinttal kiegészít, 
ezzel biztosítva, hogy minél több 
család juthasson tűzifához. 

A választások után, amikor egy 
megújult vezetés kerül a település 
élére, gondolom nincs egyszerű 
helyzetben egy képviselő, hiszen 
meg kell találnia a lakosokhoz a 
megfelelő kommunikációt, el kell 
fogadtatnia magát. Ön szerint az 
elmúlt két évben sikerült megnyer-
ni az ebesiek bizalmát?

Dr. Kovács Brigitta: Nagyon 
sokat kell dolgoznunk azon, hogy 
az emberek bizalmát élvezhessük. 
Nem elhanyagolható az sem, hogy 
milyen új szemlélettel rendelkezik 
az új településvezetés. Az ebesi la-
kosokat naprakész információkkal 
tájékoztatjuk, hogy mi történik a 
településen, valamint folyamato-
san rendezünk olyan fórumokat, 
ahol kinyilváníthatják véleményü-
ket, és elmondhatják problémá-
jukat. A lakosság visszajelzései 
alapján azt tapasztaljuk, hogy az 
emberek nyitnak felénk, és ezzel 
beindult Ebesen az a fajta gon-
dolkodásmód, melyet mi, mint új 
vezetőség célul tűztünk ki. Együtt, 
közösen, demokratikusabban min-
den könnyebb! Meggyőződésem, 
ha ezen az úton haladunk tovább 
ugyanilyen szorgalommal, alá-
zattal, akkor Ebes továbbra is a 
környék legélhetőbb települése és 
közössége marad. A közelgő ünne-
pekre pedig képviselőtársaim és a 
magam nevében kívánok minden 
ebesi lakosnak boldog karácsonyt 
és egészségben, sikerekben gazdag 
új évet. 

dr. Borku Csilla

(Folytatás az 1. oldalról.)
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November 28-án munkaterv 
szerinti ülését tartotta a képvise-
lő-testület, ahol beszámoló hang-
zott el az önkormányzat 2012. évi 
költségének harmadik negyedéves 
végrehajtásáról, megtárgyalták a 
jövő évi költségvetési koncepciót, 
valamint megalkották az átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendeletet is. 
A december 12-i rendkívüli ülésen 
pedig döntöttek a képviselők az 
önkormányzati hitelkonszolidáci-
óval kapcsolatos előterjesztésről.

Beszámoló az önkormányzat 
2012. évi költségvetésének 

harmadik negyedéves 
végrehajtásáról, illetve a 2012. évi 
költségvetési rendelet módosítása

Az államháztartásról szóló tör-
vény előírásának megfelelően a 
2012. évi költségvetés harmadik 
negyedéves teljesítéséről, valamint 
a költségvetési rendelet módosítá-
sáról szóló előterjesztést tárgyalta 
meg a képviselő-testület az első na-
pirendi pontban. A 2012-ben elfoga-
dott költségvetés az egyre nehezedő 
körülmények ellenére is teljesült, a 
település fejlődött – mondta Szabó-
né Karsai Mária polgármester asz-
szony. A félévkor fennálló mintegy 
26 millió forintos fejlesztési hitelt 
az önkormányzat július 2-án visz-
szafizette, viszont a novemberben 
átadott piac beruházás önerejének 
finanszírozására, illetve a támogatás 
megelőlegezéséhez mintegy 29 és 
fél milliós fejlesztési hitel felvétele 
vált szükségessé. Az önkormányzat 
és intézményeinek pénzellátása a 
harmadik negyedévben zavartalan 
volt. Végezetül polgármester asz-
szony hozzáfűzte, hogy takarékos, 
átgondolt gazdálkodással a 2012. 
évi költségvetés teljesíthető, de eh-
hez az év hátralévő részében is csak 
a legfontosabb kiadások eszközölhe-
tők, hiszen az új szabályozás miatt 
év végén az önkormányzatoknak 
likvidhitele nem lehet. Dr. Kovács 
Brigitta a Pénzügyi Bizottság elnöke 
elmondta, az önkormányzat mindent 
megtesz annak érdekében, hogy a te-
lepülés intézményeinek biztonságos 
működtetése mellett további beruhá-
zások valósulhassanak meg Ebesen. 
Sós Barnabás alpolgármester ki-
emelte, hogy a költségvetési számok 
szigorú és fegyelmezett gazdálko-
dást mutatnak a településen. A kép-
viselő-testület a Pénzügyi Bizottság 
javaslatára mind a háromnegyed 
éves beszámolót, mind a 2012. évi 
költségvetési rendelet módosítását 
egyhangúlag elfogadta.

Megtárgyalta a testület az 
önkormányzat 2013. évi 

költségvetési koncepcióját
Mint ismeretes, az önkormány-

zati feladatellátás, ezzel együtt a fi-
nanszírozási rendszer is alapjaiban 
változik meg a következő évtől, 
hívta fel a figyelmet bevezetőjében a 

polgármester. Az eddigi önkormány-
zati feladatok egy része a januártól 
felálló járási hivatalok hatásköré-
be kerül majd. Ezen változásokkal 
egyidejűleg az önkormányzat for-
rásszabályozásának átalakítása is 
megtörténik. Ez azt jelenti, hogy 
finanszírozási struktúra átalakul és 
az eddigi normatív támogatás helyé-
be feladatfinanszírozási forma lép. 
A közoktatás is jelentősen átalakul 
a jövőben. Az óvodai ellátás, illet-
ve a gyermekétkeztetés továbbra is 
az önkormányzat feladata marad. 
2013. január elsejétől az általános 
iskolák fenntartása a törvény erejé-
nél fogva kivétel nélkül a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ-
hoz kerül. Az intézményfenntartás 
magában foglalja a pedagógusok 
bérének finanszírozását, illetve a 
szakmai irányítást is. Ebesen az is-
kola üzemeltetése, amint arról már 
korábban beszámoltunk, az önkor-
mányzatnál marad. Az üzemeltetés 
a működtetést, illetve az ezen fel-
adatok ellátását végző alkalmazot-
tak munkabérének és járulékának 
kifizetését jelenti, amelyhez az ál-
lam közvetlenül központi támoga-
tást nem biztosít. Az adóbevételek 
esetében a helyi önkormányzatokat 
megillető, személyi jövedelemadó 
helyben maradó része megszűnik. A 
gépjármű adó eddigi teljes bevételé-
ből pedig csupán 40 százalék fogja 
megilletni az önkormányzatokat a 
jövő évtől. A 2013. évi költségvetési 
koncepció elkészítését nehezítette 
a teljesen átalakuló, folyamatosan 
módosuló jogszabályi környezet, a 
végrehajtáshoz szükséges útmutatók 
hiánya, a települési önkormányzatok 
szerepének újrafogalmazása, a járási 
hivatalok kialakítása, az oktatási te-
rület átszervezése. Ilyen bizonytalan 
időszakban nehéz megbecsülni a 
bevételek és a kiadások várható ala-
kulását. A testület a jövő évre vonat-
kozóan tárgyalt ugyan a helyi adók 
emelésről, de végül úgy döntött, 
hogy a jövő évben nem él adóeme-
léssel. A koncepció készítésekor a 
2013. évi költségvetési törvény még 
nem áll képviselő-testület rendelke-
zésére, az azonban biztosnak vehe-
tő, hogy az önkormányzat központi 
támogatásának összege a jövő évtől 
jelentősen csökken. A kiadások ter-
vezésénél kiemelt szempont tovább-
ra is a takarékosság és a hatékonyság 
érvényesítése. Elsődleges szempont 
egy kiegyensúlyozott költségvetés 
összeállítása, a jövő évi végrehajtás 
során pedig az önkormányzat fo-
lyamatos pénzügyi egyensúlyának 
biztosítása, a szigorú gazdálkodási 
fegyelem fenntartása. Sós Barnabás 
alpolgármester az elmondottakhoz 
hozzáfűzte, hogy a jövőben kiemelt 
figyelemmel kell kezelni az ipar-
területek értékesítésének kérdését. 
A felvetéssel a testület egyetértett, 
annak mikéntjéről a későbbiekben 
határoznak. A Pénzügyi Bizottság 

támogatása javaslatára a képviselő-
testület egy tartózkodás mellet hat 
igen szavazattal elfogadta a 2013. 
évi költségvetési koncepciót.

Megtárgyalták a Hajdúszoboszlói 
Többcélú Kistérségi Társulás jövő 

évi átalakulásával kapcsolatos 
kérdéseket

Dr. Kertész Ferenc munkaszer-
vezet-vezető írásos anyagában arról 
tájékoztatta a képviselő-testületet, 
hogy a többcélú kistérségi társulá-
sokról szóló törvény január elsejétől 
hatályát veszti. A jelenleg rendel-
kezésre álló adatok alapján a társu-
lásoknak nem feltétlenül kell meg-
szűnniük, hanem dönthetnek úgy 
is, hogy átalakulnak. A képviselők 
megtárgyalták a társulásból adódó 
lehetőségeket és június 30-ig egy-
hangúlag támogatták az abban való 
további részvételt. 

Pályázat benyújtásáról döntött a 
testület

2012. október közepén lehetőség 
nyílt arra, hogy vidéki örökség meg-
őrzése jogcímen pályázatot nyújtson 
be az önkormányzat. A fejlesztés ke-
retében az Alapszolgáltatási Központ 
környezetének felújítása valósulhatna 
meg. A pályázat keretében kialakítás-
ra kerülne hat parkolóhely, amelyből 
egy a mozgáskorlátozottak készülne, 
továbbá sor kerülhetne az épület mö-
götti zöld terület rendezésére, illetve 
pihenőhelyek kialakítására. A maxi-
málisan pályázható összeg 20 millió 
forint, az áfa összegét önerőként az 
önkormányzatnak kell biztosítania. 
A Pénzügyi Bizottság javaslatára a 
képviselő-testület egyhangúlag támo-
gatta a pályázat benyújtását.

Döntés a hitelkonszolidációról 
Szabóné Karsai Mária polgármes-

ter asszony a december 12-i rend-
kívüli testületi ülésen arról tájékoz-
tatott, hogy az állam az 5000 fő la-
kosságszám alatti települési önkor-
mányzatok adósságállományának 
megfizetéséhez egyszeri, vissza nem 
térítendő támogatást nyújt. Ebes ön-
kormányzatának a jogszabály előírá-
sai alapján számolva 18.015.093 fo-
rint a hitelállománya, amely a piac-

beruházás önerejének biztosítására 
szolgált. Ezen összeg fennállásáról 
december 17-ig kell adatot szolgál-
tatni a Magyar Államkincstárnak, 
ha az önkormányzat élni kíván a 
hitelkonszolidáció lehetőségével. A 
képviselők döntésük meghozatala 
előtt megvizsgálták, hogy mivel jár 
az önkormányzatnak az, ha élnek a 
hitelkonszolidáció lehetőségével. 
Polgármester asszony elmondta, ez 
egy biztos pénzösszeg, ráadásul a 
piac beruházáshoz – a konszolidá-
cióban való részvétel esetén – nem 
kellene semmilyen önerőt az önkor-
mányzatnak biztosítania. A Pénz-
ügyi Bizottság támogató javaslatára 
a képviselő-testület ellenszavazat 
nélkül elfogadta, hogy benyújtják az 
igényt a hitelkonszolidációra.

Egyéb testületi döntések
Dr. Hajdu Miklós jegyző arról 

tájékoztatta a képviselő-testületet, 
hogy január közepétől a Környezet 
és Energia Operatív Program ke-
retében pályázati lehetőség nyílik 
középületek – többek között polgár-
mesteri hivatalok – épületenerge-
tikai felújítására. Mivel az első, je-
lenlegi hivatali épület nem képvisel 
építészeti értéket, illetve jelenlegi 
formájában nem teljesíti az újonnan 
kialakuló hivatali igényeket, annak 
későbbi lebontása javasolt. Ezzel 
szemben a tanácstermet magába 
foglaló hátsó épület megtartása és 
felújítása indokolt. A pályázat lehe-
tőséget nyújt ennek az épületnek a 
felújítására, tekintettel egy esetleges 
későbbi bővítésre is. A tervek elké-
szítésére három tervezőtől kértek 
árajánlatot. A képviselő-testület a 
Pénzügyi Bizottság támogató javas-
latára egyhangúlag elfogadta, hogy 
a legkedvezőbb ajánlatot adó céget 
bízzák meg a tervezési munkák el-
végzésével.

Zárt ülés
Zárt ülésen vitatott meg a testület 

ingatlannal kapcsolatos megvételre 
történő felajánlást, valamint dön-
tött a fecskeházi bérleti jogviszony 
meghosszabbítására irányuló kére-
lemről. 

dr. Borku Csilla 

Önkormányzati hírek
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatalban 
takarékossági okokból 2012. december 27-én és 28-án az ügyfél-
szolgálat szünetel.
Anyakönyvezési és rendkívüli ügyekben a fenti két napon kérjük 
hívják a 06-30-528-09-59-es ügyeleti számot.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki Szabó Imrének és feleségének, Ebes Hunya-
di u. 1. szám alatti lakosoknak, hogy felajánlottak egy fenyőfát, amely 
községünk karácsonyfájaként került felállításra a település központjá-
ban. 

Szabóné Karsai Mária polgármester
Dr. Hajdu Miklós jegyző

Továbbra is csak a legfontosabb kiadások eszközölhetők
– beszámoló a képviselő-testület novemberi és rendkívüli decemberi üléséről –
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December 15-én, szombaton 6. 
alkalommal került megrendezésre 
a „Fény születése” adventi ren-
dezvény és vásár a Művelődési 
házban. A rendezvényen közre-
működtek a Benedek Elek Óvo-
da színjátszó csoportja, valamint 
Reschofsky György karácsonyváró 
gyermekműsorral, akiknek ezúton 
is köszönjük az élvezetes, színvo-
nalas műsort. Akik ellátogattak a 

rendezvényre kézműves műhely 
foglalkozásokon is részt vehet-
tek, valamint a vásárban helyi és 
környékbeli kézművesek, árusok 
portékáiból válogathattak. A kéz-
műves műhelyekben nemcsak ki-
próbálhattak régi mesterségeket a 
gyerekek, hanem maguk készítette 
ajándékot is vihettek szeretteiknek 
a fazekasság, fafaragás, mézes-
kalács-díszítés, origami, ajándék-

tárgy-készítés fogásait elsajátítva. 
A rendezvény keretében első al-
kalommal hirdettük meg a betle-
hemi jászol készítő pályázatunkat, 
amelynek díjátadóján és a rendez-
vényen készült képeket szeretnénk 
megosztani az Ebesi Hírlap olva-
sóival. Az elkészült munkák 2013. 
január 15-ig megtekinthetők a Mű-
velődési ház aulájában. 

Köszönjük a pályázók és a köz-
reműködők munkáját, a szervező 
Ebes Kulturális Kft. nevében!

Díjazottak:
I. helyezett: Kovács Mercédesz 

és Kovács Eszter
II. helyezett: Abai Evelin és 

Görög Gábor
III. helyezett: Fazekas Zsófia és 

Fazekas Bence Tamás
Különdíjasok: Adorján Cson-

gorné, dr. Négyesi Anna, Nikolics 
Andrea.

Kissné Vass Rozália
ügyvezető

Aranylakodalmat 
ünnepeltek

Rimóczi Gábor és felesége Rimóczi 
Gáborné szül. Balogh Mária 2012. 
12. 01. napján az Arany Oroszlán 
Étteremben szerető családja és barátai 
körében ünnepelte 1962. 12. 01. napján 
megkötött házasságuk 50. évfordulóját.

Fény születése 2012

A betlehemi pályázat alkotásai

Abai Evelin–Görög Gábor

Dr. Négyesi Anna
Kovács Mercédesz–Kovács Eszter

Adorján Csongorné: Mindennapi kenyerünk

Fazekas Bence Tamás–Fazekas Zsófia

Nikolics Andrea
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A művészeti iskola tanszakai az 
idei tanévben december 4. és 6. 
között tartották meg félévi tanszaki 
bemutatóikat. Elsőként december 
4-én a színjáték tanszak tanulói 
várták bemutatójukra az érdeklő-
dő hozzátartozókat a Művelődési 
Házban. A tanszak jelenleg két 
csoportban működik, a kicsik 15-
en, a nagyok 16-an vannak. A 31 
növendék bemutatójára igen sokan 
voltak kíváncsiak. A hozzátartozók 
bepillantást nyerhettek a hétköz-
napi tevékenységekbe és színpadi 
produkciót is láthattak. A gyerekek 
bemutatták azokat a gyakorlatokat 
(mozgástréning, beszédgyakorlat, 
koncentrációs gyakorlat stb.), ame-
lyeket a foglalkozásokon rendsze-
resen végeznek. Nagy sikert aratott 
a szülők körében Janikovszky Éva: 
Ha én felnőtt volnék című művé-
nek dramatizált változata, melyet 
a kicsik előadásában élvezhettek. 

A nagyok által bemutatott paródia 
mindenkinek mosolyt csalt az ar-
cára.  Ez utóbbi csoport november 
30-án a Csapókerti Általános Isko-
la által szervezett „Idegen nyelven 
a színpadon” elnevezésű versenyen 
Lázár Ervin: A fájós fogú oroszlán 
című művét adta elő angol nyelven 
és elnyerték a Legjobb nyelvhasz-
nálatért díjat. A szakmai zsűri idén 
Aranycsepp díjat is kiosztott, me-
lyet szintén a mi tanulóink kaptak: 
Gali Petra és Fecskán Janka a Leg-
jobb színészi alakításért. A tanszak 
munkáját Bálintné Bagdi Ibolya 
tanárnő irányítja.

Ugyanezen a napon tartották 
bemutatójukat az ütő tanszak nö-
vendékei. A foglalkozásokon tanult 
kötelező zenedarabokon kívül a 
Karácsonyi Koncertre szánt mű-
sorszámokat is bemutatták a gye-
rekek Nánai Zsuzsanna tanárnő 
felkészítésével. 

December 5-én a zongoristák 
is megtartották úgynevezett „Osz-
tályhangversenyüket”, melyen az 
idén beiratkozott növendékek is 
szépen szerepeltek. Ők is bemu-
tatták azokat a karácsonyi dalokat, 
melyek a koncerten is hallhatóak 
lesznek. A zongora tanszak növen-
dékei dr. Demeter Lajosné vezeté-
sével nagyon szépen szerepeltek a 
tanszaki esten. Külön öröm, hogy 
a Simonyi Óbester Napok záró ün-

nepségén is felléptek Iringó néni 
növendékei.

Végül december 6-án a furulya 
tanszak bemutatója zárta a bemu-
tatók sorát. Idén sok új diákkal 
gyarapodott a csoport, ezért az ér-
deklődő szülők száma is megnőtt, 
mely nagy örömünkre szolgált. Ba-
logh Tamás tanár úr vezényletével 
a gyerekek egyéni és kamaradara-
bokban is ügyesen szerepeltek.

Bálintné Bagdi Ibolya

Ebes Községi Önkormányzat és 
az Ebes Fejlődéséért Közalapít-
vány a „Hajdúk Magyarországa” 
térségi rendezvények támogatása 
célterületen Ebes Község Bálja 
rendezvényre 711.200 forint euró-
pai unós támogatást nyert.

Tavaly indult útjára új kezde-
ményezésként Ebes Község Bálja, 
amely idén újból megrendezésre 
került, így ismét jótékonysági és 
társasági esemény helyszíne volt 
Ebes. December 8-án bálba hív-
tuk, és bálba vártuk az ebesieket 
és minden kedves érdeklődőt a 
kistérségből. Tavaly a jótékony-
sági esemény célja a sószoba 

kialakításának támogatása volt. 
Idén az est kiemelt célja gyer-
mekeink egészségmegőrzésé-
nek támogatása volt, ezért a 
rendezvény bevételét az Ebesi 
Védőnői Szolgálat részére esz-
közök beszerzésére ajánlották 
fel a szervezők, melynek össze-
ge 145.700 Ft. Ebes Község Bál-
jának helyszíne az ebesi Arany 
Oroszlán Étterem és Panzió volt. 
A bálban a vendégek megtekint-
hették a Hajdúszováti SWAT 
TSE modern tánc bemutatóját, 
majd a Nagyhegyesi Népdalkör 
és Citerazenekar előadását. A 
vacsorát koktél show, élőzene 

hazai és világslágerekkel színe-
sítette tovább, valamint Tihanyi 
Tóth Csaba operett műsora. 

Ezúton szeretnénk köszönetün-
ket kifejezni a rendezvény céljára 
adakozóknak, támogatóknak, va-
lamint a résztvevőnek, akik mun-
kájukkal segítették a rendezvény 
megvalósulását.

Köszönjük a támogatását az 
ebesi KKSE-nek – Kis Sándornak, 
a P+P Ruházati Kft.-nek, a JUPI-
MIX Kft.-nek, a COOP ABC-nek, a 
Hungarospa Gyógyfürdő Zrt.-nek, 
az Oroszlán Butiknak – Loósné 
Gőz Katalinnak, a Balmazújváros 
és Vidéke Takarékszövetkezet-
nek, a Kerekes Kft.-nek, a Reál 

Pont Élelmiszer Üzletnek – Nagy 
Sándornénak, a Jama Szépségsza-
lonnak, a Hajdúszoboszlói Város-
gazdálkodási Zrt.-nek, az AKSD 
Kft.-nek, Mezeiné Megyaszai Mó-
nika fodrásznak, Nagy Lajosnak és 
Ivánfai Ágnesnek, Mihályi Mik-
lósné vállalkozónak, Szalai László 
vállalkozónak, Borsos József vál-
lalkozónak, Hajdu István mézter-
melőnek, a Noszti Duónak.

Rózsahegyiné Juhász Éva
elnök

Ebes Község Bálja

Tanszaki vizsgával zárták az évet
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„Mert ismeritek a mi Urunk 
Jézus Krisztus kegyelmét, hogy 
gazdag létére szegénnyé lett ér-
tetek, hogy ti az ő szegénysége 
által meggazdagodjatok.”

(2Kor 8,9)

Kedves Ebesi Testvéreim! 
Hamarosan elérkezik karácsony 
szent és meghitt ünnepe, s né-
hány nap múlva lezárjuk a 2012. 
esztendőt, elkészítjük számadá-
sunkat. Bizonyára van, lesz ben-
ne panaszunk, sérelmünk, fájdal-

munk. Az elkészült mérleg után 
gondoljuk át újra! Biztos, hogy 
megtaláljuk azt, amiért hálát ad-
hatunk Istennek! Biztos, hogy 
rádöbbenünk, mégsem vagyunk 
elesettek, szegények és remény-
telenek, mert Velünk van az Is-
ten! Eljött közénk, gazdagságot 
hozott, azaz önmagát, a hit tiszta 
világát. Ennek ünnepére hívoga-
tunk református templomunkba, 
a következő alkalmakra!

•  December 23. Advent 4. va-
sárnapja ¾10 óra istentisztelet 
a hittanos gyerekek verses kö-
szöntőjével.

•  December 25. ¾10 óra Kará-
csony 1. napi istentisztelet úr-
vacsorával.

•  December 26. ¾10 óra Kará-
csony 2. napi istentisztelet ke-
resztelővel.

•  December 30. ¾10 óra óévi is-
tentisztelet.

•  2013. január 1. 14 óra újévi is-
tentisztelet.
Szeretettel várjuk kedves csa-

ládjával együtt! 
Presbitériumunk nevében is 

igaz, áldott, békés ünnepeket 
kívánok, és reménnyel, hittel 
teli újesztendőt! 

Testvéri szeretettel és áldáskí-
vánással: 

Bukáné Zakar Zsuzsanna 
lelkipásztor

A Hajdúszoboszlón megren-
dezett Megyei szövegértési és 
hangos olvasási versenyen elért 
eredmények:

2. o.: Sípos Katalin – 4. he-
lyezés. Felkészítő tanára: Gálné 
Zakar Csilla.

3. o.: Truczkai Sára – 1. helye-
zés. Felkészítő tanára: Bálintné 
Bagdi Ibolya.

A debreceni Árpád Vezér Álta-
lános Iskolában rendezett angol 
nyelvi vetélkedőn iskolánk csa-
pata a 3-4. osztályosok között 2. 
helyezést ért el.

A csapat tagjai: Árva Martina 
(3. o.), Lajtai Levente (3. o.), 
Kiss Zoltán (4. o.). Felkészítő ta-
náruk: Kathiné Sárkány Noémi.

Hajdúszoboszlón a Pávai Vaj-
na Általános Iskolában rendezett 
megyei mesemondó versenyen 
a 3-4. osztályosok között Kiss 
Csenge 3. osztályos tanuló 2. he-
lyezést ért el. Felkészítő tanára: 
Bálintné Bagdi Ibolya.

A debreceni Benedek Elek 
Általános Iskolában rendezett 
megyei angol nyelvi versenyen a 
8. osztályosok között Kozma Be-
nedek 3., Szőke Dávid 4., Végh 
Ákos 6., Kanyó Kata 7. helyezést 
ért el. Felkészítő tanáruk: Trefán 
Gab riella.

A debreceni Csapókerti Álta-
lános Iskolában rendezett verse-
nyek iskolánk tanulói kimagasló-
an szerepeltek. Eredmények:

–  idegen nyelvi prózamondó 
verseny

 ●  3-4. osztályosok: Palcsu 
Zalán – 1. helyezés; Csízi 
Ildikó – 3. helyezés; Nagy 
Vivien Lili, Szoboszlai 
Botond – különdíj. Fel-
készítő tanáruk: Galgóczi 
Éva.

– népdaléneklési verseny
 ●  szólisták: 3-4. osztály: 

Kiss Csenge – 2. helyezés; 
5-6. osztály: Gali Petra – 
1. helyezés.

 ●  együttesek: Aranyrigó 
ének együt tes – 1. helye-

zés. Az együttes tagjai: 
Abai Evelin, Gali Petra, 
Görög Gábor, Kiss Csen-
ge. Felkészítő tanáruk: 
Marosvölgyi Ágnes.

– idegen nyelven a színpadon 
  A zsűri a csoportoknak nem 

helyezéseket osztott ki, ha-
nem teljesítményüket minő-
sítette, illetve a kimagasló 
egyéni teljesítményeket ju-
talmazta. Így iskolánk cso-
portja a Lázár Ervin: A fájós 
fogú oroszlán című művének 
angol nyelvű színpadi adap-
tációjával elnyerte a legjobb 
nyelvhasználatért díjat. A 
szereplők közül Fecskán 
Janka oklevélben, Gali Pet-
ra pedig könyvjutalomban 
részesült a legjobb színészi 
alakításért. A csoport tagjai: 
Bari Barbara, Fecskán Jan-
ka, Gali Petra, Heveli Adri-
án, Kaszás Brigitta, Kovács 
Viktória, Misák Veronika, 
Morvai Milán, Ötvös József, 
Szathmári Dorina, Vágner 
Zsuzsa. Felkészítő taná-
rok: Kathiné Sárkány Noé-
mi, Bálintné Bagdi Ibolya. 
Hangtechnikus: Kovács Dá-
vid, iskolánk volt tanulója.

A Bolyai János matematikai 
csapatversenyen iskolánk 4. 
osztályos csapata, a MATESÓK 
49 csapatból 8. helyezés érte el. 
A csapat tagjai: Dér Zsombor, 
Kiss Zoltán, Kovács Aurél Márk, 
Szoboszlai Botond. Felkészítő 
tanáruk: Zelízi Mária.

A budapesti Kapocs Általá-
nos Iskolában két tanítási nyel-
vű iskolák számára rendezett 
Országos angol nyelvű vers- és 
prózamondó versenyen elért 
eredmények: Palcsu Zalán – 
arany minősítés, Csízi Ildikó és 
Szoboszlai Botond – bronz mi-
nősítés. Valamennyien 4. osztá-
lyos tanulók. Felkészítő tanáruk: 
Galgóczi Éva.

Érckövi Katalin 
igazgató

Iskolai versenyeredmények

Karácsonyi üzenet

Ebesen november 22. és december 14. közötti időszakban 1 ke-
rékpárlopás történt. 

2012. 12. 03-án 15:00 és 22:20 óra közötti időben ismeretlen 
személy a Fő utca végén a kerékpártárolóval szemben lévő fához la-
kattal lezárt kerékpárt eltulajdonította. A kerékpár egy sárga-fekete 
színű, Sand M Ktidzsl típusú, Vee Rubber gumiabronccsal és Top 
gun márkájú teleszkóppal felszerelt MTB kerékpár.

Aki a fenti eseménnyel kapcsolatban bármilyen információval 
rendelkezik, értesítse a rendőrséget vagy a település körzeti meg-
bízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentő 
adatait zártan kezeljük:

Mészáros József r. tzls. csoportvezető +36-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls.  körzeti megbízott +36-30/382-6584
Vass Szabolcs r. tőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6581
Szántó Erik r. tőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6575
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott még nincs
Sági József r. tőrm. körzeti megbízott még nincs
 Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Ügyelete 06 52/558-510 
vagy 107, illetve 112 ingyenesen hívható kapcsolási számok
Ebesi Polgárőr Egyesület +36-30/621-6976
A körzeti megbízottak fogadóórát április 1-től minden csütörtö-

kön 16:00 és 18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodá-
ban az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.

Kérem a lakosságot, hogy a kerékpárjaikat olyan helyen zárják le, 
illetve helyezzék el, amelyet a településen kiépített térfigyelő kame-
rák ellenőrzésük alatt tartanak, mert egyrészt az elkövetők a térfi-
gyelő kamerákat igyekeznek elkerülni, másrészt az elkövető kilété-
nek megállapítását, valamint rajta keresztül a kerékpár felkutatását a 
kamerafelvételek jelentősen segítik. 

Kérem továbbá, hogy az ünnepek közeledtével legyenek óvato-
sabbak, illetve gyanakvóbbak, mert ilyenkor jelentősen megszapo-
rodnak a trükkös lopások, zseblopások, csalások. Idegen személyt 
semmilyen ürüggyel (pénzvisszafizetés, pénzváltás, árukínálás, 
nyugdíjas szelvény ellenőrzés stb.) ne engedjenek be lakásukba. Tű-
zifát, konyhai eszközöket, ruhaneműt utcai árustól ne vásároljanak, 
akkor sem, ha látszatra nagyon kedvező árajánlatot kapnak, mert 
szinte kivétel nélkül néhány óra vagy nap alatt mindig kiderül, hogy 
csalás áldozatai lettek. Pénzintézetek, ATM automaták környezeté-
ben figyeljenek fel minden gyanús személyre és körülményre. A be-
vásárláshoz mindig csak annyi pénzt vigyenek magukkal, ameny-
nyire aznap szükségük van, s a pénztárcát tartsák a kabátjuk belső 
zsebében, soha ne tegyék kosárba, szatyorba vagy táskába. A gépjár-
művekben ne hagyjanak értékeket. Ha bármilyen körülmény vagy 
személy gyanússá válik, azonnal tegyenek bejelentést! 

A téli időjárás miatt az utak csúszóssá váltak, a láthatóság jelentő-
sen romlott, ezért saját maguk és gyermekeik biztonsága érdekében 
szereljék fel a kerékpárokat világító berendezéssel vagy javítsák azt 
meg, és használják is, gyalogosan pedig a biztonságos járdán köz-
lekedjenek.

Minden Kedves Ebesi lakosnak Boldog, Békés és Biztonságos 
Karácsonyi Ünnepeket és Sikeres Új Esztendőt kívánok! 

Dr. Gali Sándor r. alezredes
kapitányságvezető

Kék hírek
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Búcsú Mázik Vincze Évától

„Nem akarunk gyászolni, amiért elvesztettük szerettünket, hanem 
hálásak vagyunk azért, hogy velünk volt, és azért, mert most is a 

miénk, mert aki az Úrhoz hazatér,
megmarad Isten népének közösségében, csak épp előrement.”

Szent Jeromos

Kedves Ebesiek!
„Jót tenni jó” 

(Böjte Csaba szerzetes) 

Értesítünk mindenkit – aki adakozott, vagy csak figyelemmel 
kísérte a gyűjtést az árván maradt Mázik gyerekek számára – 
hogy a gyógyszertárban kihelyezett gyűjtőládát az adományozás 
határidejének lejártát követően felbontottuk. 

Dr. Hajdu Miklós jegyző úr vezetésével 121.000 Ft-ot számol-
tunk össze. Ezt az összeget a közeljövőben személyesen szeret-
nénk átadni a gyermekeket nevelő nagyszülőknek.

Köszönjük a támogatást, amelyért hálásak vagyunk. Büszkék 
vagyunk az Ebesiekre, akik segítettek a bajba jutott családon. 

Advent van, karácsony közeledik. Ezzel az adománnyal nem 
csak anyagi segítséget nyújtunk, de kézzel foghatóan is kifejez-
zük együttérzésünket, szeretetünket felvidéki magyar honfitár-
saink iránt. 

Kívánunk mindenkinek áldott, békés, boldog karácsonyt. 
Dr. Okváthné Kertész Anna 

és Portörő János

A KKSE decemberi hírei

Január 6. Vasárnap (délután 2 órakor)

Madáretető gyalogtúra
Indulás: Január 6. Vasárnap: Arany J. Ált. Isk. elől: du. 2 órakor
Hazaérkezés: Délután 4 óra körül
Résztvevők: 5 éves kortól
A túra távja: 6 km
Útvonal: Iskola – Nagypark – Újsor – Temető – Kispark
Felszerelés: Időjárásnak megfelelő réteges öltözet, madáreleség, 

esetleg madáretető
Túravezető: Sós Barnabás (Ebesi Sportbarátok Egyesület)

Az őszi szezon végeztével ki-
jelenthetjük, hogy jó úton járunk 
céljaink teljesítése felé, az ebesi 
labdarúgó csapat életét egy maga-
sabb szintre tudtuk emelni idén. A 
Hajdú-Bihar megyei I. osztályban 
szereplő felnőtt csapatunk 15 mér-
kőzéséből 14-et megnyert, veret-
lenül, imponáló 76-14-es gólarány 
mellett vezeti a tabellát. Külön ki 
kell emelni, hogy legjobb mérleg-
gel zárva az ország összes felnőtt 
labdarúgó bajnokságát figyelembe 
véve. 

Lezajlott az évzáró közgyűlé-
sünk, melyen értékeltük a mögöt-
tünk álló esztendőt, a jelenlévők 
elfogadták a jövő évre tervezett 
célokat. Az elnökség javaslatára 
Gulácsi Bencét választották meg 
gazdasági igazgatónak, Palotás 
Csaba pedig technikai vezetői 
teendőket fog ellátni. Természe-
tesen jutalomosztásra is sor ke-
rült, a felnőtt góllövőlistát vezető 
Domokos Imre, az osztályzatok 
alapján az ősz három legjobb já-
tékosa Nagy Zsolt, Szabó Gábor, 
Kanál Roland, továbbá három fia-
tal reménység Borúzs Tibor, Nagy 
Imre és Szabó Tamás is díjazásban 
részesültek. 

A december az óév búcsúz-
tatásáról is szól, ezért képvisel-
tettük magunkat a Ebes Községi 

Jótékonysági Bálon, sőt komoly 
felajánlásokkal járultunk hozzá a 
rendezvényhez. Mindegyik kor-
osztályunk hivatalos formában is 
lezárta a mögöttünk álló eszten-
dőt. Voltak, akik jó hangulatú va-
csorával és voltak, akik a szülők-
kel közös programokon köszöntek 
el egymástól az ünnepek idejére. 

A felnőtt csapatunk január 7-én 
kezdi meg a felkészülést, további 
erősítéseket tervezünk a csapat 
keretében, több játékossal is tár-
gyalásban állunk. A januárban és 
februárban esedékes felkészülési 
időszakban elsősorban magasabb 
osztályú ellenfelek ellen sze-
retnénk felmérni a tudásunkat, 
reális képet kapva arról, hogy a 
számunkra létfontosságú nyári 
osztályozó mérkőzésekre milyen 
hibákat kell kijavítanunk. 

Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni az egész éves segítséget 
az önkormányzatnak, támogató-
inknak, szurkolóinknak, az egye-
sületünkért dolgozóknak, és mind 
azoknak, akik hozzájárultak ehhez 
a csodálatosra sikeredett őszi sze-
zonhoz. Kellemes ünnepeket, bol-
dog új évet kívánok mindenkinek! 
Hajrá Ebes!

Sportbaráti üdvözlettel: 
Kis Sándor elnök,  

Ebesi KKSE

2012. december 31. 23 óra 45 perc

Szilveszteri futás-kocogás  
az újévbe

Ünnepeljük együtt az újévet mozgással!

Indulás: December 31. 23 óra 55 perckor: Arany J. Ált. Isk. elől
Érkezés: 2013. január 1. O óra 5 perckor
Résztvevők: 5 éves kortól
Felszerelés: Időjárásnak megfelelő réteges öltözet, duda, jelmez 
Szervezők: Sós Barnabás Ebesi Sportbarátok Egyesület

A futókat a Sportházban forró teával és alkoholmentes 
pezsgővel várjuk!

Nyissunk egymás felé! 
2012. december 14-én nagy érdeklődés kíséretében falugyűlést tar-
tottak a képviselő-testület tagjai a Művelődési Házban. A fórumon 
több aktuális témában hallhattak tájékoztatót a lakosok. A jövő évi 
önkormányzati rendszer változásairól, a járási hivatal szerepéről Dr. 
Hajdu Miklós jegyző számolt be. Ezt követően Szabóné Karsai Mária 
polgármester asszony ismertette az iskola működésével kapcsolatos 

jövőbeli változásokat, az önkormányzat ez évi munkáját, gazdálkodá-
sát, valamint a jövő évi finanszírozás átalakulásáról is beszélt. A gaz-
dálkodással kapcsolatban polgármester asszony elmondta, hogy 2012. 
január 1-jén az önkormányzatnak 71 millió Ft hitele volt, ehhez képest 
december 14-én az önkormányzatnak 70 millió forint van a számláján. 
Takarékos, átgondolt gazdálkodással számos fejlesztés mellett az ön-
kormányzat jelentős pénzmaradvánnyal tud neki látni a 2013-as gazda-
sági évnek. A megtakarításra szükség is lesz, hiszen a jelenlegi adatok 
alapján Ebes  jövőre több, mint 50 millió forinttal kevesebb támogatást 
kap a kötelező feladatainak ellátásához. Az építő jellegű kritikákból 
tanulunk, ezért tartjuk fontosnak ezeket az alkalmakat – mondta Szabó-
né Karsai Mária polgármester, majd köszönetet mondott mindazoknak, 
akik egész évben segítették településünk fejlődését és az önkormányzat 
munkáját. Dr. Kovács Brigitta képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnö-
ke arra biztatott: Nyissunk egymás felé! Bízzanak bennünk, higgyék 
el, Önökért dolgozunk! Mezei László képviselő kiemelte, a település 
vagyonát az itt született, és ide letelepedett családok halmozták fel, ez 
közös érték köszönettel tartozunk érte. A beszámolók után lehetőség 
nyílt a lakosokat foglalkoztató kérdések felvetésére, egyebek mellett 
észrevétel érkezett az egészségügyi alapellátással, a szelektív hulladék-
gyűjtéssel, illetve a település rendezési tervével kapcsolatosan. 

dr. Borku Csilla



TTTéééllliii   nnnyyyiiitttvvvaaa   tttaaarrrtttááásss   vvvááállltttooozzzááásss   
   

KKKeeedddvvveeesss   LLLááátttooogggaaatttóóóiiinnnkkk!!!   
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Községi Könyvtár és a Széchényi Ferenc Tájmúzeum  

2012. december 20. és 2013. január 7. között ZÁRVA tart. 
 

2013. január 8-tól megváltozott nyitva tartással várjuk kedves Látogatóinkat! 
Téli nyitva tartási rend: 2013. január 8 - március 31-ig:   

 Hétfő:     ZÁRVA 
Kedd-péntek:   9.00-17.00 

 Szombat:     10.00-16.00 
 Vasárnap:    ZÁRVA 

 

Megértésüket köszönjük! 
 

Áldott Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk Mindenkinek! 

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2013. január hónap

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

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

Elérhetőségi mobiltelefon:
06 30 698 0043

Dr. Varga Tamás  
igazgató főorvos
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Arany Oroszlán étterem 
Ebes Széchenyi tér 2. 
Telefon: 366-129. 

Az ünnepekre beigli, pogácsa, töltött káposzta, 
frissen sültek rendelhetők az Arany Oroszlán 

étteremből. 
Telefon: 366-129 

KEDVES EBESIEK! 
Kutyákba mikrochip behelyezését Ebesen is 

vállalom. 
Dr. Czirják András  
állatorvos 
Telefonos időpont egyeztetés: 

06-30/935-3184 

NNNyyyiiitttvvvaaa   tttaaarrrtttááásss   vvvááállltttooozzzááásss   
   

TTTááájjjééékkkooozzztttaaatttjjjuuukkk   kkkeeedddvvveeesss   LLLááátttooogggaaatttóóóiiinnnkkkaaattt,,,   
hhhooogggyyy   aaa   MMMűűűvvveeelllőőődddééésssiii   HHHááázzz    

22001122..  ddeecceemmbbeerr  2222..  ééss  jjaannuuáárr  66..  kköözzöötttt  ZZÁÁRRVVAA  ttaarrtt..  
NNyyiittááss::  22001133..  jjaannuuáárr  77--éénn..  
MMeeggéérrttééssüükkeett  kköösszzöönnjjüükk!!  

  

ÁÁllddootttt  BBéékkééss  KKaarrááccssoonnyytt  ééss  BBoollddoogg  ÚÚjj  ÉÉvveett  kkíívváánnuunnkk  

MMiinnddeennkkiinneekk!!  

Sok szeretettel köszöntjük  
49. házassági évfordulójuk alkalmából  

Kanál Sándort és feleségét Szűcs Ilonát.  
Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk szerető 

keresztfiatok Sándor, párja Andrea és Norbert .

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

 Felelős szerkesztő: Kanyóné dr. Borku Csilla E-mail: borkucsilla@gmail.com • Szerkesztőség: Ebesi Művelődési Ház  
4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 52/366-136. Mobil: 06-20/251-69-87. E-mail: ebesmuvhaz@gmail.com  

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


