
A TARTALOMBÓL...

Idén is lubickoltunk…!
5. oldal

Teknősbéka is akadt a 
horogra – 4. oldal

Búcsúznak a „báthorisok”
4. oldal

Az Ebes KKSE júliusi hírei
7. oldal

Képviselő-testületi ülés
2. oldal

Ebes, Ifjúság utca csapadékvíz 
elvezetése és ivóvízvezeték 

kiváltása, valamint külterületi 
befogadó csatorna átépítése 

2013. május 12-én eredménye-
sen zárult a közbeszerzési eljárás 
az ÉAOP – 5.1.2/D2-11-2011-
0016 kódszámú „Ebes község 
vízrendezése” című projekttel 
kapcsolatban. Az eljárás nyertese 
a D-PROFIL Kft.

A vállalkozási szerződés meg-
kötését követően június 26-án 
megkezdődött a kivitelezés. A 
beruházás keretében – a koráb-
ban gyakran belvízzel érintett 
– Ifjúság utca mindkét oldalán 
földmedrű és burkolt vízelveze-
tő csatorna épül, a kapubejárók 
alatt beton áteresz elhelyezésével. 
Mindkét oldali árok lejtése a Hu-
nyadi utca felé történik. A közte-
rület szűkössége és a meglévő 
közművek védőtávolságai miatt 
szükséges az ivóvízhálózat kivál-
tása, mely 29 db házi bekötést is 
érint. Az Ifjúság utcáról a csapa-
dékvíz a Hunyadi utcán kiépülő 
zárt csatornán keresztül jut el a 
már megépült Platánsori vízelve-
zető árokba. A Platánsori csator-
na befogadója a beruházás során 
átépítéssel és felújítással érintett 
külterületen lévő Nagy Befogadó 
csatorna, melynek hossza 3133 
fm, kialakítását tekintve földmed-
rű árok. A vezetékrendszer végső 
befogadója a Zsong völgyi csator-
na. A projekt tervezett befejezési 
határideje 2013. szeptember 30.

A fejlesztés megvalósításához 

53.643.529 Ft vissza nem térí-
tendő támogatást nyert az Önkor-
mányzat, melyet saját költségve-
téséből 5.960.392 Ft-tal egészít ki.

Béke utca út és csapadékvíz 
elvezetés építése

Sajnos, községünkben az asz-
faltozott utak aránya meglehe-
tősen alacsony. Ezért az önkor-
mányzat egyik kiemelt feladatá-
nak tekinti az útépítést. A tavalyi, 
Bocskai utca második szakaszá-
nak megépítését folytatva, ebben 
az évben a Béke utca teljes hossza 
aszfaltozásra kerül az utca csapa-

dékvíz elvezetésének kiépítésével 
egyidejűleg. A beruházás július 
közepén elkezdődött, melynek be-
kerülési költsége 29.101.966 Ft, 
mely összeget az önkormányzat 
saját költségvetéséből biztosít.

Az építendő teljes út szelvény 
szerinti hosszúsága 529,5 m. A 
beruházás keretében 5,0 m széles 
tetőszelvényes kialakítású asz-
faltozott útburkolat készül 1-1 m 

földpadkával. A csapadékvíz-el-
vezetés kiépítése magában foglal-
ja az út mindkét oldalán végigve-
zetett földmedrű vízelvezető árok 
kialakítását, a kapubejárók alatt és 
az út alatti átvezetéseknél beton át-
ereszek elhelyezését. Az átereszek 
lezárása beton záróelemekkel tör-
ténik. A kapubejárók kialakításra, 
illetve helyreállításra kerülnek. Az 
utcakép javításának érdekében az 
ősz folyamán a megújuló út men-
tén fák ültetését is tervezi az Ön-
kormányzat.

Polgármesteri Hivatal kerítés 
építése

A Polgármesteri Hivatal északi 
telekhatárán lévő (parkoló felőli) 
pala kerítés állaga erősen meg-
romlott. A kerítés újjáépítésére 
várhatóan jövő héttől kerül sor, 
ugyanolyan kivitelben, mint az ál-
talános iskolánál elkészült kerítés.
A kerítés építésére a Képviselő-
testület 1,0 millió forint előirány-
zatot különített el. 

Fecskeház felújítása
Az Újsoron lévő Fecskeház 

bérlői a közelmúltban jelezték az 
épület több hibáját és kérték az 
épület felújítását. Az önkormány-
zat képviselői bejárást tartottak 
az ingatlanon és jogosnak ítélték 
meg a bérlők panaszait. A bejá-
rást követően szakkivitelezővel 
felmértük az épületet. A képvise-
lő-testület pénzeszközt biztosított 
a felújításra, a munka a legkedve-
zőbb árajánlat kiválasztását köve-
tően elkezdődhet.

Hamarosan elkezdődnek 
és ebben az évben el is 

készülnek az alábbi, pályázati 
támogatásból megvalósuló 

fejlesztések
Az Önkormányzat a Kos-

suth utca 34. szám alatti Idősek 
Klubja parkjának fejlesztésére 
7.394.225 forintot nyert el. A be-
ruházás keretében kiépítésre kerül 

Felpörögtek településünkön a beruházások
Önkormányzati hírek a folyamatban lévő és a hamarosan  

elkezdődő fejlesztésekről

(Folytatás a 2. oldalon.)

 Ingyenes kiadvány
Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja
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6 db parkoló, (melyből egy moz-
gáskorlátozott) a hozzá tartozó 
bekötő úttal. Az intézmény udvara 
parkosításra kerül, mely magában 
foglalja őshonos növények tele-
pítését, kerékpártároló és kerti 
padok elhelyezését, valamint egy 
filagória kialakítását. A fejlesztést 
követően az intézményt látogató 
idősek sokkal komfortosabb kö-

rülmények között tölthetik el ide-
jüket a szabadban.

Az Ebes Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft 7.274.853 forintot 
nyert el látvány- és térelemek 
kialakítására. A fejlesztés ma-
gában foglalja egy darab köztéri 
óra elhelyezését a Széchenyi téren 
és további köztéri elemek: pihenő 
padok, köztéri virágtartók, sze-
métgyűjtők, utcanév jelző táblák, 
elárusító pavilonok beszerzését. A 

fejlesztés megvalósításával Ebes 
központja még tovább szépül.

Az Ebes Fejlődéséért Közala-
pítvány 9.930.817 forint támoga-
tást kapott a Nagypark területén 
történő pihenőhely kialakításá-
ra, valamint információs táblák 
elhelyezésére. A 100%-osan tá-
mogatásból megvalósuló beruhá-
zás keretében három darab azonos 
méretű és kialakítású, lábon álló, 
fa ácsszerkezetű esőbeálló védő-

tető, valamint egy nyitott színpad 
kerül kialakításra. A fejlesztés ré-
szeként a Nagypark területén köz-
téri padok, asztalok, szemétgyűj-
tők, információs táblák kerülnek 
elhelyezésre. A beruházás meg-
valósulásával a Nagypark vissza-
kaphatja régi szerepét és számos 
közösségi rendezvény színhelye 
lehet a későbbiekben.

Szabóné Karsai Mária 
polgármester

(Folytatás az 1. oldalról.)

Közmeghallgatással egybe-
kötött képviselő-testületi ülést 
tartott Ebes Község Önkor-
mányzatának képviselő-testü-
lete június 26-án. Döntöttek 
egyebek mellett a testület má-
sodik féléves munkatervéről, 
illetve megtárgyalták az önkor-
mányzat települési rendezési 
tervének módosítását is. A nyílt 
fórumon az érdeklődő lakosok 
választ kaphattak a felmerülő 
kérdéseikre, problémáikra.

Elfogadta a testület a tűzoltó-
ság éves beszámolóját

Dr. Nagy Imre tűzoltó alezredes 
a Hajdú-Bihar Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság Debreceni 
Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ségének vezetője, illetve Kon-
koly József tűzoltó főhadnagy, 
tűzoltóparancsnok-helyettes – a 
2012. évtől kötelezően teljesíten-
dő - írásos beszámolójában az el-
múlt évben a katasztrófavédelmi 
szervezet jelentős átalakulásáról, 
az ehhez kapcsolódó feladatok 
ellátásáról tájékoztatta a testüle-
tet. A 2012. január 01-jén életbe 
lépett új szabályozás szerint a 
korábbi hivatásos önkormányzati 
tűzoltóságok integrálódtak a ka-
tasztrófavédelem szervezetébe. A 
katasztrófavédelemmel kapcsola-
tos feladatok ellátása, igazgatása 
helyi szinten a polgármesterek 
feladatkörébe tartozik. Az e kör-
be tartozó feladatok végrehajtását 
a jegyző, illetve a polgármesteri 
hivatal közreműködésével látja 
el, karöltve a közbiztonsági refe-
renssel, aki a katasztrófák elleni 
védekezésre való felkészülésben, 
a helyreállítás szakmai feladata-
iban, valamint a rendvédelmi és 
honvédelmi feladatokban segíti a 
munkát. Ebes a jogszabályokban 
előírt kötelezettségeit maradékta-
lanul teljesítette. A közbiztonsági 
referensi feladatokat a polgár-

mesteri hivatalon belül Kovács 
László közterület felügyelő látja 
el. A képviselő-testület a tűzoltó-
ság éves beszámolóját egyhangú-
lag elfogadta.

Megvitatta a testület a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi 

Többcélú Társulás 
előterjesztését

Hajdúszoboszlói Kistérségi 
Többcélú Társulás munkaszerve-
zetének vezetője előterjesztésé-
ben arról tájékoztatta a testületet, 
hogy a társulás kisebb-nagyobb 
megszorításokkal ugyan, de to-
vább működhet. A képviselő-tes-
tület egyhangúlag támogatta a tár-
sulásban való további részvételt.

Véleményezte a testület 
a Hajdú-Bihar Megyei 

Területfejlesztési Koncepciót
Bodó Sándor a Hajdú-Bihar 

Megyei Közgyűlés elnöke írá-
sos anyagában arról tájékoztatta 
a képviselő-testületet, hogy szá-
mos egyeztetés után elkészült a 
Hajdú-Bihar Megyei Területfej-
lesztési Koncepció javaslattételi 
munkarésze, amelyet a megye 
települési önkormányzatainak 
megküldtek észrevételezési, ja-
vaslattételi célból. Az elkészült 
koncepcióval összefüggésben 
az önkormányzatok július 15-ig 
észrevétellel élhettek. A testület 
alapos munkának tartja a hely-
zetelemzést, illetve az ehhez 
kapcsolódóan kialakított terület-
fejlesztési koncepciót. A képvi-
selő-testület a következő javasla-
tokat, kiegészítéseket fogalmazta 
meg a megyei területfejlesztési 
koncepcióval kapcsolatban. A 
koncepcióba javasolt belevenni a 
48101. számú út nyomvonalának 
áthelyezését oly módon, hogy az 
út elkerülje Ebes központját. (A 
javaslat az önkormányzat rende-
zési tervével összhangban van.) 

Jelentős idegenforgalmi és gaz-
dasági előnyökkel járna az Ebes-
Hajdúszoboszló és Ebes–Deb-
recen közötti hivatásforgalmi 
kerékpárút megépítése. Turisz-
tikai és sportolási lehetőségeket 
lehetne kiaknázni egy a megyére 
kiterjedő komplex földutas ke-
rékpárút-hálózat kiépítésével. 
A sportinfrastruktúra területén 
hangsúlyt kellene helyezni új 
tornatermek, tornacsarnokok, 
sportlétesítmények építésére, 
figyelemmel a fenntarthatósági 
követelményekre is. Az iparte-
rületek fejlesztésnek elősegítése 
a minél kedvezőbb vállalkozási 
környezet kialakítása érdekében. 
(Az Ipari park cím elnyerésére 
irányuló pályázat újbóli kiírása, 
pályázat iparterület-fejlesztés-
re.) Kiemelt figyelmet szükséges 
fordítani a biogazdálkodás támo-
gatására, illetve a környezetbarát 
energiatermelésre. (Pl. bio-erő-
mű vek létesítésével, amelyhez a 
szükséges feltételek a mezőgaz-
dasági termelés mellett, az ilyen 
adottságú településeken rendel-
kezésre állnak.)

A határozat formájában elfoga-
dott javaslatokat a hivatal meg-
küldte a megyei önkormányzat 
részére.

Megtárgyalta a testület a 
települési rendezési terv 

módosításának elindítását
Szabóné Karsai Mária polgár-

mester asszony az előterjesztéssel 
kapcsolatban elmondta, a 2009. 
évi településrendezési terv mó-
dosítása az elmúlt időszakban 
felmerült építésügyi problémák 
megoldása céljából vált szüksé-
gessé. A jelenlegi módosítás első-
sorban a szerkezeti terv és a sza-
bályozási terv összhangjának biz-
tosítására koncentrálódik, amely 
kiegészülne a lakosok, illetve az 
önkormányzat által felmerült igé-

nyekkel, valamint a megyei terü-
letrendezési tervvel is összhang-
ba kerülne a település rendezési 
terve. Polgármester asszony el-
mondta, a településrendezési terv 
módosításából adódó változások 
miatt minden közvetlenül érintett 
lakost, illetve ingatlan tulajdo-
nost megkeres az önkormányzat. 
A képviselő-testület egyhangúlag 
megszavazta a településrendezési 
terv módosításával kapcsolatos 
előterjesztést. 

 
Megtárgyalták a 2013. év 

második félévének 
munkatervét

Szabóné Karsai Mária polgár-
mester asszony arról tájékoztatta 
a testületet, hogy a második félévi 
munkaterv összeállításánál figye-
lembe vették azokat a témákat, 
amelyekben a képviselő-testü-
letnek jogszabály alapján dönté-
si kötelezettsége van, valamint 
azokat a kérdéseket, amelyek 
előre láthatóak. Ezenkívül a kép-
viselőktől, illetve az intézmény-
vezetőktől beérkező javaslatokat 
is beépítették a következő félévi 
munkatervbe. A jelenlévő képvi-
selők a munkatervet egyhangúlag 
elfogadták.

Megtárgyalta a testület az 
Ebesi Katolikus Templomért 

Alapítvány kérelmét
Az alapítvány azzal a kéréssel 

fordult a képviselő-testülethez, 
hogy a templom felújítási mun-
kálataihoz anyagi támogatást 
nyújtson. A Pénzügyi Bizottság 
támogató javaslatára a képviselő-
testület 300 ezer forint támogatást 
nyújt az elvégzendő felújítási 
munkálatokhoz.

Egyéb testületi döntések
A Települési Önkormányzatok 

Országos Szövetsége a Duna ára-

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

(Folytatás a 3. oldalon.)
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(Folytatás a 2. oldalról.)

1. Csütörtök dr. Szerze Péter 

2. Péntek dr. Szerze Péter 

3. Szombat dr. Socol Ilona 

4. Vasárnap dr. Socol Ilona 

5. Hétfő dr. Socol Ilona 

6. Kedd dr. Socol Ilona 

7. Szerda dr. Socol Ilona 

8. Csütörtök dr. Szerze Péter 

9. Péntek dr. Szerze Péter 

10. Szombat dr. Szerze Péter 

11. Vasárnap dr. Socol Ilona 

12. Hétfő dr. Csontos Gyula

13. Kedd dr. Csontos Gyula

14. Szerda dr. Csontos Gyula 

15. Csütörtök dr. Csontos Gyula

16. Péntek dr. Csontos Gyula

17. Szombat dr. Szerze Péter 

18. Vasárnap dr. Szerze Péter

19. Hétfő dr. Csontos Gyula 

20. Kedd dr. Csontos Gyula 

21. Szerda dr. Békési Zoltán

22. Csütörtök dr. Békési Zoltán

23. Péntek dr. Békési Zoltán 

24. Szombat dr. Békési Zoltán 

25. Vasárnap dr. Békési Zoltán

26. Hétfő dr. Szerze Róbert

27. Kedd dr. Csontos Gyula 

28. Szerda dr. Szerze Róbert

29. Csütörtök dr. Békési Zoltán

30. Péntek dr. Békési Zoltán

31. Szombat dr. Szerze Róbert

Elérhetőségi mobiltelefon: 
06 30 698 0043

Dr. Varga Tamás 
igazgató főorvos

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2013. augusztus hónap

FELHÍVÁS ÁRUSÍTÁSRA 
Az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. augusz-

tus 19-én rendezi meg a Szent István napi Sokadalom falu-
napi rendezvényt. Ez alkalomból várjuk azon helyi kézmű-
ves termékek előállítóinak, gyártóinak a jelentkezését, akik a 
rendezvény keretében árulnák termékeiket. A kirakodó vásárra 
kizárólag népi és iparművészeti termékek készítői, kézműves 
tárgyak és kézműves élelmiszerek (pl. házilag előállított sajt, 
pékáru, édesség, méz, őstermelők által készített élelmiszerek…
stb.) előállítói, árusítói jelentkezését várjuk. Az árusítás idő-
pontja: 2013. 08. 19. 10.00–22.00-ig lehetséges.

Jelentkezési határidő: legkésőbb 2013. augusztus 12.
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: Kissné Vass Rozáliánál 

a 06-20/2516987 telefonszámon kérhető.

dása kapcsán azzal a kéréssel for-
dult az önkormányzatokhoz, hogy 
lehetőségükhöz mérten a bajba 
jutott településeknek az árvíz-
védelmi munkálatokkal kapcso-
latban felmerülő kiadásaikban, 
illetve a keletkezett károk helyre-
állításában segítsen. A Pénzügyi 
Bizottság 200 ezer forint támo-
gatást javasolt a bajba jutott tele-
pülések helyreállítási munkálatai-
hoz, amelyet a képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott.

Erdei Andrásné az ebesi Alap-
szolgáltatási Központ vezetője 
arról tájékoztatta a testületet, 
hogy a pszichológus segítségét 
egyre többen veszik igénybe a 
településen. Az Alapszolgáltatási 
Központ éves költségvetésének 
tervezésekor a pszichológiai ta-
nácsadásra kevesebb előirányza-
tot kalkuláltak. Intézményvezető 
asszony elmondta, az ilyen jelle-
gű segítségnyújtásra nagy szük-
ség van, ezért kéri a képviselő-
testületet, hogy a megemelkedett 
óraszámhoz igazodóan a pszicho-
lógus költségére 275 ezer forint 
többlet előirányzatot biztosítson. 
A képviselő-testület egyetértett 
abban, hogy erre a szolgáltatásra 
egyre nagyobb igény mutatkozik 
a településen, a cél pedig az, hogy 
a rászorulóknak minden segítsé-
get megadjon az önkormányzat. 
A Pénzügyi Bizottság javaslatára 
a képviselő-testület egyhangúlag 
támogatta a kérelmet. 

Erdei Andrásné arról adott to-
vábbá tájékoztatást, hogy jelenleg 
tizenkét segélyhívó készülék mű-
ködik maximális kihasználtsággal 
az idős embereknél. Felmerült 
azonban további öt igény ilyen 
jellegű készülékek beszerzésére 
és kihelyezésére. A képviselő-tes-
tület egyhangúlag megszavazta 
az öt készülék beszerzését, amely 

120 ezer forintba kerül majd.
Az Arany János Magyar-Angol 

Kéttannyelvű Általános Iskola és 
AMI tantestülete és a Polgármes-
teri Hivatal  azzal a kéréssel ke-
reste meg a képviselő-testületet, 
hogy a munkahelyi csapatépítő 
tréningjeiket támogassa. A képvi-
selő-testület a Pénzügyi Bizottság 
javaslatára egyhangúlag támogat-
ta mindkét kérelmet. 

Polgármester asszony beszá-
molt arról, hogy az Idősek klubja 
külső környezetének rendbe té-
telére, valamint a nagypark szé-
pítésével kapcsolatosan, illetve 
a közterültre tervezett látvány-és 
térelemek kivitelezésével ösz-
szefüggésben benyújtott pályá-
zatokat pozitívan bírálták el, így 
hamarosan megkezdődhetnek a 
munkálatok.

Beszámoló a 
közmeghallgatásról

A törvény kötelezővé teszi 
a képviselő-testületnek, hogy 
évente legalább egyszer, előre 
meghirdetett időpontban közmeg-
hallgatást kell tartania, amelyen 
a lakosok és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői közérdekű 
kérdésekkel fordulhatnak a hely-
hatósághoz és javaslatokat tehet-
nek. 

A fórumon egyebek mellett fel-
merült a dűlő utak karbantartásá-
nak helyzete, a közterületen lévő 
fák, bokrok, cserjék gondozásával 
kapcsolatos teendők, illetve a kár-
okozó állatok irtásával kapcsola-
tos feladatok is. 

Zárt ülés 

Zárt ülésen döntött a képviselő-
testület az Ebesi Községgondnok-
ság Kft. ügyvezetői tisztségével 
kapcsolatosan.

dr. Borku Csilla

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2013-as 
évi adategyeztetési és tagdíjbevallási időszaka elkezdődött. A Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara minden tagját levélben értesíti és tájé-
koztatja a szükséges teendőkről. Az adategyeztetést és önbevallást 
a kamarai bevallás honlapján elérhető www.bevallasnak.hu fe-
lületen kell elvégezni. Amennyiben Önt a kamarai törvény nem kö-
telezi a tagságra, úgy a fent említett felület üzenetküldőjén keresztül 
kérheti regisztrációjának törlését, nem kell bevallást tennie. 

Az adategyeztetés és tagdíjbevallás határideje: 2013.július 31.
Amennyiben nincs módja Internet elérésen keresztül bevallásának 

elkészítésére, úgy keresse fel személyesen területi igazgatóságun-
kat vagy tanácsadói irodáinkat. A tagdíj önbevalló lapot aláírva 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területi igazgatóságára is el 
kell juttatni.

A tagdíj befizetés határideje: 2013. augusztus 31.
A tagdíjbefizetés két módja:
•  Átutalással az alábbi számlaszámra:11749008-20190244.
•  Vagy sárga csekken, melyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

területi igazgatóságán vehet át vagy a kamarai tanácsadójától 
kérheti.

Mind az átutalásnál, mind a csekknél a közlemény rovatban a 
kamarai nyilvántartási számot fel kell tüntetni!

Kérdése esetén forduljon bizalommal a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara területi igazgatóságához, vagy tanácsadói irodá-
jához!

Köszönjük Tagjaink megtisztelő együttműködését!
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Elkezdődött a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara tagdíjbevallási időszaka!
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Búcsúzik a Báthori István 
Gimnázium 12. a. osztálya

Elsősor(balról):  
Herman Balázs, Magyar Krisztián, Piskó Jenő, Kovács Mátyás

Hátsósor(balról):  
Németh Ferenc, Heidum György, Kovács József, Tokai Kristóf, Tokai István

A képen nem szereplő csapat tagok:  
Ijf. Sós Baranbás, Lukács Miklós, Tóth Sándor 

Alföldi Erzsébet Mónika
Berkiné Verő Mária
Bordás Renáta
Csige Sámuelné
Gál Nikolett
Gali Erzsébet 
Gém József
Kapusi Andrásné
Kaszás Ferenc 
Kaszás István Péter
Katonáné Egri Tünde
Kovács Mária 
Léhi Borbála
Majzik Józsefné
Mozsár Ferenc
Nagy Józsefné
Németh Ferenc 

Nyíri Zsolt 
Ónodi Istvánné
Pásztor Marcell
Pinczés Enikő
Rácz Gyöngyi 
Szabó László
Szarvas Lajosné
Szatmáriné Nagy Anita Zsuzsa 
Terdik Attila
Terdikné Volosinovszki Tünde
Tóthné Juhász Anikó
Vadon Krisztián
Vakarcs János
Vácziné Fazekas Veronika
Virág Csaba

Gratulálunk az érettségizőknek!

Teknősbéka is akadt a horogra

A Komádi Polgárőr Szervezet horgászversenyre várta a megyei polgárőr 
egyesületek csapatait július 14-én. A jó hangulatú versenyre 12 csapat 
nevezett be, köztük az Ebesi Polgárőr Egyesület három lelkes horgásza 
(Balogh László, Kiss József, Kiss Lajos), akik nem tértek haza üres 
kézzel, hiszen az előkelő harmadik helyezésért kupát és emléklapot 
kaptak. Ezen a napon a halak mellett egy teknősbéka is horogra akadt. 
A kifogott zsákmányt a horgászok visszaengedték a tóba, így halászlé 
helyett ízletes babgulyás elfogyasztásával zárták a napot.

Ebesi Polgárőr Egyesület

Harmadszorra is bronz

Sorozatban harmadszorra is a dobogó harmadik fokára állhatott fel az 
ESBE sakkcsapata a megyei sakkcsapatbajnokság II. osztályában. 
Igazán büszkék lehetünk csapatunkra, hiszen az erős mezőny 
ellenére ismét helytálltunk, s csak fél ponttal maradtunk le az 
ezüstéremről. Külön öröm számunkra, hogy a csapatunkat erősítő 
Lukács Miklós lett a legjobb 18. éven alul játékos a bajnokságban. 
A versengés után most a jól megérdemelt pihenő vár a csapatra, 
hogy újult erővel vághasson neki a 2013/2014-es szezonnak.

Ebesi Sportbarátok
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Idén is lubickoltunk…!

Óvodánkban igen nagy nép-
szerűségnek örvend a gyerme-
kek vízhez szoktatása. A nagy 
érdeklődésnek megfelelve és az 
óvodai nyári élet beköszöntével 
ismét sikerült megvalósítanunk 
a vízhez szoktatást és úszásta-
nulást. Az igényfelmérés után 
vittük a gyerekeket 10 napon 
át Hajdúszoboszlóra az Árpád 
uszodába. A napok során meg-
tanítottuk a gyerekeket arra ho-
gyan viselkedjenek az utazások 
alkalmaival és fokozottan fel-
hívtuk figyelmüket az uszodai 

szabályokra. Pozitív élményeket 
igyekeztünk nyújtani a gyere-
keknek a játékos feladatok által, 
valamint a segédeszközök válto-
zatos használatával. A gyerekek 
megtapasztalták, hogy milyen 
a vízben való futás, ugrálás. 
Megszokták, hogy az arcukat, 
szemüket is érheti víz és milyen 
érdekes élmény a vízben való 
látás. Megtanulták a levegő ára-
moltatásának tudatos irányítását 
is. Örömöt és elégedettséget 
láttunk a gyerekek arcán egy-
egy sikeres feladat végrehajtása 

után. Elértük azt, hogy a gyer-
mekek a vízben is ugyanolyan 
biztonsággal mozognak, mint a 
szárazföldön.

A gyermekek egy része, pár-
huzamosan a vízhez szoktató 
programmal, úszásoktatáson 
vett részt Tordai Gábor bácsinál. 
Ezek a gyermekek már olyan 
vízbiztonsággal, a víz törvény-
szerűségeihez való alkalmaz-
kodással rendelkeztek, hogy 
számukra az úszás megtanulása 
volt a cél. Elmondhatjuk, hogy 
minden gyermek sikeresen, 
egyéni képességének és legjobb 
tudásának szintjén sajátította 
el az úszó mozdulatokat és az 

úszás folyamatát. A program 10. 
napján a gyerekek megmutatták 
szüleiknek, hogy mit tanultak a 
9 nap alatt és ezt követően bir-
tokba vehettük a hajdúszobosz-
lói Aqua park gyermek csúszdá-
it, mely igazi élményt nyújtott 
minden kicsinek és nagynak 
egyaránt.

Ezúton is köszönetünket fejez-
zük ki a hajdúszoboszlói Hun- 
 ga rospa és Hajdú Volán vala-
mennyi dolgozójának, hogy le-
hetőséget biztosítottak és segí-
tettek az ebesi ovisoknak, hogy 
e program megvalósulhasson.

Kovácsné Jóni Andrea
óvodapedagógus
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A közlekedésben való részvétel tárgyi feltételei
Elsőként fontos tisztázni, hogy mi minősül kerékpárnak. A kerékpár 

olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt leg-
feljebb 300 W teljesítményű motor segíti. Tehát az olyan jármű minő-
sül kerékpárnak, amelynek minimum két kereke van, így az egykerekű 
kerékpár nem minősül kerékpárnak, ezért azzal a közúton sem szabad 
közlekedni. E mellett a beépített erőgép csak segíti a haladást, de az 
emberi erőt nem váltja ki teljesen.

A kerékpárnak, mint minden járműnek meg kell felelnie bizonyos 
minimális műszaki feltételeknek (tárgyi feltételek), melynek érdeké-
ben a kerékpárt fel kell (vagyis kötelező) szerelni:

1.  könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel,
2.  két, egymástól függetlenül működtethető fékszerkezettel, melyek 

közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat,
3.  hangjelző berendezéssel, amely csak csengő lehet,
4.  egy előre fehér, vagy kadmiumsárga fényt adó lámpával,
5.  egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 

méter távolságról látható helyzetjelző lámpával,
6.  hátul egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög 

alakú, piros színű fényvisszaverővel,
7.  legalább az első keréken legalább 1 db borostyánsárga színű, 

mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel (küllőpriz-
mával). 

A kettőnél több (három vagy négy) kerekű és 0,80 méternél szé-
lesebb kerékpárt mindkét oldalon fel kell szerelni előre fehér, vagy 
kadmiumsárga fényt adó lámpával, hátra piros fényt adó helyzetjelző 
lámpákkal, valamint hátul két szimmetrikusan elhelyezett, nem há-
romszög alakú, piros színű fényvisszaverővel.

A kerékpár világítás elektromos kapcsolásának olyannak kell len-
nie, hogy a lámpák együtt legyenek be- és kikapcsolhatóak.

A fentieken túl a kerékpárt fel szabad (tehát nem kötelező) szerelni:
1.  elöl fehér fényvisszaverővel,
2.  az oldalán borostyánsárga fényvisszaverővel,

3.  mindkét oldali lábpedálon elöl és hátul borostyánsárga fényvisz-
szaverővel,

4.  a kerékpár bal oldalán elhelyezett szélességjelzővel, amely előre 
fehér, hátra piros színű fényvisszaverőt tartalmaz.

5.  gyermeküléssel oly módon, hogy az ülés és a rajta ülő gyermek a 
vezetőt a kilátásban és a vezetésben ne akadályozza, a kerékpár 
világító- és jelzőberendezéseit ne takarja. Az üléshez ebben az 
esetben kapaszkodót és lábtartót is fel kell szerelni. Az ülés, a ka-
paszkodó és a lábtartó nem lehet összefüggésben a kormányzott 
kerékkel, illetőleg az azzal együtt elforduló szerkezettel.

6.  a kerékpárhoz kapcsolható legfeljebb 0,70 méter széles és legfel-
jebb 70 kilogramm össztömegű, egytengelyű, két nyomon futó 
vontatmány (kerékpár utánfutó) is. A kerékpár utánfutót fel kell 
szerelni hátul egy piros színű helyzetjelző lámpával és egy há-
romszög alakú fényvisszaverővel,

7.  a kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés is elhe-
lyezhető.

A fentiek alapján tehát a kerékpárnak nappali fényviszonyok mellett 
is rendelkeznie kell első és hátsó világítással, valamint két fékberen-
dezéssel. Ezt az indokolja, hogy az időjárási körülmények bármikor 
megváltozhatnak (pl. eleredhet az eső, sűrű havazás, köd szállhat le, 
vagy sűrű füst) és az úti célon a tartózkodási idő is kitolódhat (közben 
beesteledik), ezért nem fordulhat elő, hogy korlátozott vagy éjszakai 
látási viszonyok között a kerékpár nincs kivilágítva, mivel az rendkí-
vül balesetveszélyes. 

A két különálló fékberendezés is a kerékpáros biztonságát szolgálja 
a váratlan műszaki meghibásodások esetére (pl. az egyik fékbowden 
elszakad). Ebből az is következik, hogy a fék nélküli és a fix hajtású 
(ún. fixi, a mellékelt fényképen is látható) kerékpárokkal sem lehet a 
közúti közlekedésben részt venni, ezeket a járműveket csak magánte-
rületen vagy zárt pályán lehet használni. 

Következő számunkban folytatjuk!
Dr. Gali Sándor r. alezredes, kapitányságvezető

Hogyan közlekedjünk kerékpárral? – 2. rész

Kék hírek
Ebesen 2013. június 18. és 2013. július 19. közötti időszakban 4 

bűn cse lek mény, 1 garázdaság, 1 lopás, 1 betöréses lopás és 1 csalás 
kísérlet történt. 

1.  2013. 06. 28-át megelőző két hétben ismeretlen személy a Fő 
utca egyik lakásának udvaráról eltulajdonított 10 darab vastá-
maszt. Az ügyben lopás elkövetése miatt büntetőeljárás indult.

2.  2013. 07. 01-ére virradóan ismeretlen személy az Ebes, Ta-
nya 92. szám alatt lévő egyik kerítéssel körbekerített telephe-
lyén lévő műhelybe, az egyik ablakot benyomva bement, majd 
onnan egy 1302005 gyári számú, sötétkék színű MIG322s 
típusú Co hegesztő gépet, egy Dewalt típusú kisfelx-et, egy 
Black&Decker típusú fúrógépet, kettő 380V-os 15 méter hosz-
szú hosszabbító kábelt, kettő 220V-os 30 méter hosszú hosz-
szabbító kábelt, egy indítókábelt, egy 20 méteres fogóval fel-
szerelt rézkábelt és egy 8 méter hosszú rézkábelt tulajdonított 
el. Az ügyben betöréses lopás elkövetése miatt büntetőeljárás 
indult.

3.  2013. 07. 16-án 19:00 óra körüli időben két kazincbarcikai 
és egy sajóbábonyi lakos megjelent a Bocskai utca egyik la-
kóháznál, ahol 100 mázsa hasogatott akácfát kínáltak eladásra 
200.000 forint vételárért. Az akácfát lerakták, de a sértett keve-
sellte annak mennyiségét, így azt visszarakták és elszállították, 
de őket rendőri ellenőrzés alá vonták, mely során mérlegelésre 
került az eladásra kínált akácfa, melynek súlya ténylegesen 
24 mázsa volt, így a felkínált fa valóságos súlyának több mint 
négyszereseként kívánták azt eladni, s ezzel a sértettet meg-
kísérelték tévedésbe ejteni. Az elkövetőkkel szemben csalás 
bűncselekménye miatt büntetőeljárás indult.

4.  2013. 07. 17-én 11:00 óra körüli időben egy ebesi lakos a 
Bartók Béla utcán trágár szavakkal szidalmazott egy szintén 
ebesi lakost, aki a közterületen a tehergépjárművét javította, 
majd magához vett egy 120 cm hosszú fémszerszámot és azt 
a tehergépjárműnek hajította, melynek lökhárító része ennek 

következtében megrongálódott. Az elkövetővel szemben ga-
rázdaság bűncselekménye miatt büntetőeljárás indult.

Felhívom a lakosok figyelmét, hogy a vagyon elleni bűncselek-
mények, különösen a betöréses lopások megelőzése érdekében a 
lakások és melléképületek ajtait korszerű biztonsági zárral szereljék 
fel, mely ellenáll az erőszakos felnyitási kísérleteknek. A zárakat 
ne piacokon és házaló árusoktól, hanem szaküzletben vásárolják. 
Nagyobb értékeket ne tároljanak lakásukban, aki mégis nagyobb 
értéket kíván a lakásán tárolni, az a tárolt értékekkel arányos elekt-
ronikus védelmi eszközöket (nyitás- és/vagy mozgásérzékelők, tér-
figyelő kamerák, stb.) építessen ki.

Kérem a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját, s 
amennyiben a fenti eseményekkel kapcsolatban bármilyen infor-
mációval rendelkeznek, esetleg a bűncselekmény időpontjában a 
helyszínen, illetve annak közelében jártak, esetleg látták az elkö-
vetőket vagy részükre megvételre kínálták az eltulajdonított tárgya-
kat, értesítsék a rendőrséget vagy a település körzeti megbízottjait, 
avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentő adatait 
zártan kezeljük:

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

06 52/558-510
vagy 107, illetve 112 ingyenesen hívható kapcsolási számok
Ebesi Polgárőr Egyesület  +36-30/621-6976

A körzeti megbízottak fogadóórát minden csütörtökön 16:00 és 
18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, 
Széche nyi tér 1. szám alatt tartanak.

Dr. Gali Sándor r. alezredes, kapitányságvezető
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Az Ebes KKSE júliusi hírei

A nagyszerű szezon, illetve a sikeresen megvívott bajnoki osztályozó 
után, mely hivatott volt dönteni az NBIII-ba jutásról, játékosaink pihenőre 
vonultak. Ezzel szemben a háttérben zajló munkák nem állhattak le, mert a 
2013-2014-es szezon igazi kihívás lesz egyesületünk számára, akár a felnőtt 
gárdáról, akár az utánpótláscsapatokról beszélünk. Az elmúlt szezon utolsó 
és az idei szezon első edzése között folyamatosan törekedtünk arra, hogy 
egyesületünk és csapataink megerősödve nézhessenek szembe majd leendő 
ellenfeleinkkel. Legyen szó játékosok igazolásáról, együttműködésről más 
egyesülettel utánpótlás szinten vagy akár a szurkolók kiszolgálásáról.

Örömmel láttuk, hogy az első edzésen ellepték a pályát a kicsiktől a na-
gyokig, fiúk és lányok vegyesen. Minden korosztályban gőzerővel kezd-

ték meg a felkészülést. A változásoknak köszönhetően – NBIII-as tagság 
megszerzése – több korosztályt is kellett indítanunk, illetve a gyengébbik 
nemmel is erősödtünk. Külön öröm még számunkra, hogy a nagy sportha-
gyományokkal rendelkező Püspökladánnyal sikerült együttműködést kiala-
kítanunk az U14-es és az U15-ös korosztály versenyeztetésében. Örülünk, 
hogy egyre több gyermeket sikerül kicsábítanunk az Ebesi Katlanba és ép-
pen ezért törekszünk arra is, hogy minél jobb körülmények között ismerhes-
sék meg a foci szépségét, savát-borsát. Szeretnénk elérni, hogy a fiatal fiúk 
és lányok és nem utolsósorban a szülők is úgy tekintsenek egyesületünkre, 
mint egy lehetőségre, ahol sportolási szenvedélyüknek tényleg ideális körül-
mények között hódolhatnak és tudják, hogy az itt elvégzett „munkájuk” által 
lehetőségük van megmutatni magukat a pályán és ezeket a tapasztalatokat 
hasznosíthatják akár a mindennapok során is. Szóval elsődleges célunk az 
utánpótlás terén is, hogy mind testileg és lelkileg is egészséges fiatalokat 
tudjunk úgymond kinevelni a sportág és az élet számára.

Felnőtt keretünk is jelentős változáson ment keresztül. Alapos vérfrissí-
tésen esett át csapatunk és több meghatározó játékos is távozott az egyesü-
lettől, illetve a szakmai stábban is változások történtek. Játékosaink élére 
a Magyar Amatőr Válogatott kispadjáról sikerült megnyernünk Feczkó Ta-
mást, aki egy fiatal és ambiciózus szakember. Egyesületünk hívó szavára, 

több fiatal és rutinos játékos mozdult meg és sikerült egyezségre jutnunk. 
Igyekeztünk az igazolások során szem előtt tartani, hogy egy olyan csapatot 
rakjunk össze, akik mind a pályán és a pályán kívüli viselkedésükkel példát 
mutatnak fiataljaink számára és a szurkolóink elismerését pedig a játékukkal 
vívják ki. 

Jelenleg is gőzerővel készülnek játékosaink az augusztus 17-én kezdődő 
NBIII-as bajnokság nyitófordulójára. A nyitófordulóra, melyre reméljük, 
hogy az egész megye megmozdul, mert hazai pályán fogadjuk a Ferenc-
várost! A második fordulóban pedig nem mellesleg a DVSC gárdájához 
látogatunk. Edzések, összetartások és edzőmérkőzések segítik egyébként a 
felkészülést játékosaink számára minden korosztályban. Szeretnénk minden 
szinten felkészülni az előttünk álló feladatokra. Feladatokra, melyek még 
inkább összekovácsolhatják közösségünket és így még közelebb kerülhe-
tünk céljaink eléréséhez. Olyan célok eléréséhez, amelyek nemcsak egyesü-
letünkre, hanem Ebesre és az Ebesen élő emberek életére is pozitív hatással 
vannak. Mert ne feledjük, hogy ahogy egy országot meglehet ítélni a futball-
járól, úgy egy várost, vagy egy olyan kis községet is, mint amilyenen a mi-
énk, úgy meg lehet ítélni a csapatáról, sportegyesületéről. Mi pedig tényleg 
egy olyan szerethető csapatot szeretnénk összerakni, amelyik bármerre is jár 
az országban, mind az egyesületről és mind Ebesről egy pozitív képet ad az 
emberek számára a pályán és a pályán kívül is!

Sportbaráti üdvözlettel: Kis Sándor, elnök Ebes KKSE

„Medvelesre” indultunk
Az Ebesi Sportbarátok túrakedvelő, lelkes csapata július 6-án a 
Medveles elnevezésű túrán próbálhatta ki elszántságát, erőnlétét az 
immár ötödik alkalommal megrendezett teljesítménytúrán Erdélyben, 
Biharfüred környékén.
Túracsapatunk kiegészülve a Hajdúsági Hegyezőkkel (Hajdúböször-
mény) a 40 km-es távon jeleskedett. A legvidámabb csapatnak járó 
kupa mellett egy ezüstéremmel is gazdagabbak lettünk, hiszen a 40 
km-es távon a női kategóriában egyik túratársunk egy perccel csúszott 
csak le a dobogó legfelső fokáról. Medvét ugyan nem láttunk, de gyö-
nyörű vidéket annál többet. Köszönjük a szervezést és a jó társaságot!

Ebesi Sportbarátok

Felhívás! 
A Sportmaraton 12 órás fo-

lyamatos futás rekordkísérlet 
sikere után az Ebesi Sportbará-
tok Közhasznú Egyesület elin-
dítja a „Számoljuk a kilomé-
tereket” sportakcióját. Célunk 
az, hogy felmérjük a Sportpá-
lya futókörén sportoló ebesiek 
számát és az általuk megtett 
távokat.

Csatlakozz te is és Számold 
velünk a kilométereket!

A legtöbb kilométert futók között értékes ajándékokat sorsolunk 
ki, fődíj egy profi, márkás futócipő, melyet segítünk neked kivá-
lasztani is!

Az sportakció időtartama 2013. szeptember 1-30-ig tart.
Az sportakció része, hogy újramérjük és felrajzoljuk a sportpálya fu-

tókörét, melynek időpontja: 2013. 08. 03. szombat 14.00 óra. Várunk 
minden futó – és sportbarátot, hogy közösen tervezzük újra szeretett 
futókörünket, mely mindennapi küzdelmeink helyszínéül szolgál.

A sportakció részleteiről, lebonyolításáról, időtartamáról bő-
vebb információkat Sós Barnabás szakosztályvezetőnél és a www.
ebesisportbaratok.gportal.hu oldalon kaphatnak.

Ebesi Sportbarátok Egyesület elnöksége

Augusztus 18. Vasárnap (reggel 4 óra) 

NAPKELTE GYALOGTÚRA  
Indulás:  Augusztus 18. vasárnap reggel 4 órakor
Gyülekező:  Arany János Ált. Isk. előtt
Hazaérkezés: 7 óra körül
Résztvevők: 6 éves kortól
A túra távja: 8 km földúton és aszfalton
Felszerelés: Időjárásnak megfelelő öltözet
Szervező:   Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület
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Tevékenyen a Jövőnkért Szociális Szövetkezet megkezdi munkáját. 
Szolgáltatásaink: ingatlan adásvétel, cipőjavítást, késélezést, asztalos 
munkát, kertek kaszálását, fűnyírását kisebb házkörül végezhető mun-
kákat vállalunk. Elérhetőségünk: Adorjánné Vali +3670334-5407

Lakossági hirdetés

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

Nyári zárás
A Benedek Elek Óvoda értesíti a szülőket, hogy 2013. július 29–

augusztus 24-ig takarítás, karbantartás miatt – zárva tart.
Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető

Szülői értekezlet
Szeretettel meghívjuk a 2013/2014 nevelési évre újonnan felvételt 

nyert óvodás gyermekek szüleit 2013. augusztus 27-én 10 00 órakor 
tartandó szülői értekezletre.

Téma: általános tudnivalók az óvodáról
Megjelenésükre feltétlenül számítunk.

az óvoda nevelőtestülete

AAAuuuggguuussszzztttuuusssiii   nnnyyyiiitttvvvaaa   tttaaarrrtttááásss      
   
   
   
   
   

KKKeeedddvvveeesss   LLLááátttooogggaaatttóóóiiinnnkkk!!!   
   

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Művelődési ház, a Községi Könyvtár  
és a Széchényi Ferenc Tájmúzeum  

2013. augusztus 21-től-25-ig ZÁRVA tart. 
 

Megértésüket köszönjük! 
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Felhívás a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők számára!

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermekek részére az Erzsébet utalvány formájában 
biztosított támogatás 2013. augusztus 28-án vehető át 

a Polgármesteri Hivatal pénztárában. 
Dr. Hajdu Miklós jegyző


