
2014. augusztus 13-án tartotta soron követ-
kező ülését Ebes Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete, melyen döntöttek egyebek 
mellett a Helyi Választási Bizottság tagjainak 
és póttagjainak megválasztásáról, napelemes 
rendszer kiépítésére irányuló pályázat benyúj-
tásáról, illetve döntöttek az „ipari park” cím 
elnyerésére irányuló pályázattal kapcsolatos 
előterjesztésről. 

Döntött a testület a Helyi Választási Bizottság 
tagjairól

Dr. Hajdu Miklós jegyző, a Helyi Választási 
Iroda vezetője arról adott tájékoztatást, hogy a 

köztársasági elnök 2014. október 12. napjára tűzte 
ki a helyi képviselők és polgármesterek választá-
sát. A jelenleg hatályos szabályozás szerint a helyi 
választási bizottság három tagját és legalább két 
póttagot a települési önkormányzat képviselő-tes-
tülete légkésőbb a szavazás napja előtti negyven-
kettedik napon választja meg, melyek személyére 
javaslatot a Helyi Választási Iroda vezetője tesz. 
Ezen tagok személyére tett javaslatot a képviselő-
testület egyhangúlag elfogadta.

A választással kapcsolatos tudnivalókról bő-
vebb tájékoztatást a 3. oldalon olvashatnak. 

A TARTALOMBÓL...

Koszorúzás és zarándoklat
8. oldal

Szent István napi sokadalom
6–7. oldal

Az Ebes KKSE hírei
11. oldal

Szivárvány tábor
4. oldal

(Folytatás a 2. oldalon.)

Régi vágya teljesült a településnek

„Ipari park” címre pályázik településünk
– beszámoló a képviselő-testület augusztusi üléséről –

Szeretettel várjuk 
az érdeklődőket 

2014. szeptember 27-én 
az Ihaj-Csuhé fesztiválra.
A rendezvény részleteiről 

a 10. oldalon 
olvashatnak!

„Ünnep ez a mai nap a köz-
ségünk életében, hiszen egy 
régi vágyunk teljesült ezzel a 
felújítással” – köszöntötte az 
egybegyűlteket Szabóné Kar-
sai Mária polgármester.

Augusztus 9-én ünnepélyes 
keretek között átadásra került 
a felújított Rákóczi utcai orvo-
si rendelő. Ezentúl a házi- és 
az iskolaorvosi egészségügyi 
alapellátás egy épületben kon-
centrálódik. A mintegy 59,4 
millió forintból megvalósított 
beruházás magában foglalja 
az épület teljes állagmegóvá-
si, energetikai, akadálymen-
tesítéssel kapcsolatos felújí-
tási munkáinak elvégzését. A 

beruházás kivitelezése során 
az épület könnyebb megkö-
zelíthetőségét parkolók kiépí-
tésével, és akadálymentesített 
feljárók kialakításával segítet-

ték elő. A fejlesztés keretében 
a régi fa nyílászárókat magas 
hőszigetelésű műanyag nyí-
lászárókra cserélték, illetve 
új energiatakarékos kazánt és 
napkollektort szereltek fel.

Az épület falazatára 10 cen-
timéter vastag kőzetgyapot, a 
födémre 20 centiméter vastag 
ásványgyapot szigetelés ke-
rült, ami jelentős energia-meg-
takarítást eredményez. A külső 
akadálymentesítés mellett a 
teljes, komplex belső akadály-
mentesítés is kialakításra ke-
rült. Mindezeken túl új vizes-
blokkokat építettek, valamint 
új eszközöket, bútorokat vásá-
roltak a pályázat keretében.

dr. Borku Csilla

 Ingyenes kiadvány
Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja
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Módosították a szociális 
rendeletet

Szabóné Karsai Mária polgár-
mester asszony a napirendi pont-
tal kapcsolatban elmondta, hogy 
a közelmúltban bevezetésre ke-
rült tanyagondnoki szolgáltatás, 
mint új, személyes gondosko-
dást nyújtó szociális ellátás be-
vezetése indokolttá teszi a helyi 
szociális rendelet módosítását. 
Az egységes szerkezetbe foglalt 
rendelet módosításában rögzíte-
ni kell a tanyagondnoki szolgál-
tatás célját, az ellátás keretében 
nyújtott konkrét feladatokat, 
szolgáltatásokat, valamint azok 
tartalmát. A rendelet módosítá-
sát a képviselő-testület ellensza-
vazat nélkül elfogadta.

Megtárgyalta a testület a 
Kulturális Kft. előterjesztését

Eignerné Bartusz Andrea a Kft. 
ügyvezetője arról adott tájékoz-
tatást, hogy egy korábbi testüle-
ti ülés döntésének megfelelően 
megvizsgálták az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc emlékére 
állítandó tábla tervezetet, a falu 
kemencéjének megépítésére vo-
natkozó terveket, valamint a csu-
héfesztivál szervezéséből adódó 
feladatokat, melyek a Települési 
Értéktárral kapcsolatos feladatok-
ból adódtak. Ennek megfelelően 
elhelyezésre kerül a múzeum kül-
ső falán egy emléktábla, melynek 
kivitelezési költsége mintegy 66 
ezer forintba kerül. A falu kemen-
céjének megépítésével kapcsola-
tosan ügyvezető asszony kifejtet-
te, hogy a beérkező árajánlatok és 

tervek figyelembevételével 400 
ezer forintba kerül ezen mun-
kálatok elvégzése. A II. Ebesi 
Csuhéfesztivál szervezésével 
kapcsolatban elhangzott, hogy 
a tavalyi évben először megren-
dezésre került programsorozatot 
hagyományteremtő szándékkal, 
több civil szervezettel karöltve 
szeretné a Kft. megvalósítani. 
(A II. Ebesi Csuhéfesztivál prog-
ramjairól részletesen a 10. olda-
lon olvashatnak)

A képviselő-testület egyhan-
gúlag támogatta a Települési 
Értéktárral összefüggésben meg-
valósítandó feladatok finanszíro-
zását.

Tájékoztatás hangzott el 
benyújtandó pályázatról

Szabóné Karsai Mária polgár-
mester asszony elmondta, hogy 
az Új Széchenyi Terv keretében 
lehetősége nyílik az Önkor-
mányzatnak megújuló energia 
alapú energiatermelés érdeké-
ben pályázat benyújtására kö-
zel 50 millió forint értékben. A 
pályázat támogatásával az ebesi 
általános iskola épületének ener-
getikai fejlesztését valósítanák 
meg, mely magában foglalná 
egy 50 kW teljesítményű nap-
elemes rendszer telepítését, a te-
lepített eszközök üzembe helye-
zését. A benyújtandó pályázat 
100%-os támogatási intenzitású, 
melynek révén a teljes épület-
együttes elektromos áram fel-
használásának több mint 80%-t 
állítaná elő az új energiatermelő 
berendezés. A képviselő-testület 
egyhangúlag támogatta az elő-
terjesztést.

Tárgyalta a testület az 
„ipari park” cím elnyerésére 

irányuló napirendi pontot

A napirendi ponttal kapcsolato-
san elhangzott, az önkormányzat 
célul tűzte ki azt, hogy a jelen-
legi iparterületét továbbfejleszt-
ve pályázik az „ipari park” cím 
elnyerésére. Ennek érdekében 
felvették a kapcsolatot egy olyan 
pályázatíró céggel, melynek már 
van tapasztalata ilyen jellegű pá-
lyázatok elkészítésében. A kép-
viselő-testület támogatta ezen 
pályázati anyag elkészítését.

Döntött a testület az ISPA 
projekttel kapcsolatos ügyvédi 

képviseletről
Dr. Hajdu Miklós jegyző 

elmondta, hogy a testület ko-
rábban már többször tárgyalta 
az ISPA projekt (szennyvízel-
vezetés és tisztítás) elszámo-
lásával kapcsolatos problémá-
kat. Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2014. 
június 12-én kelt keresetlevél 
benyújtásával beperelte a pro-
jektben résztvevő valamennyi 
önkormányzatot (Hajdúsám-
son, Sáránd, Mikepércs, Ebes). 
Az érintett önkormányzatok 
egyeztetést folytattak, ahol rög-
zítették, hogy a projekt során 
feltárt szabálytalanságok sem-
milyen tekintetben nem róha-
tók a társult önkormányzatok 
terhére, ezért megállapodtak 
abban, hogy jogi képviseletük 
összehangoltan történik majd 
a peres eljárás során. A képvi-
selő-testület ennek megfelelően 
döntött a képviselő személyéről 
és díjazásáról.

Egyéb testületi döntések

Dr. Gali Sándor rendőr alez-
redes, kapitányságvezető azzal 
a kéréssel fordult a képviselő-
testülethez, hogy a feladataik 
ellátásához szükséges videó 
kamerát, valamint azok tartozé-
kainak beszerzését támogassa. 
A képviselő-testület a Pénzügyi 
Bizottság támogató javaslatára 
240 ezer forintot biztosít a tech-
nikai eszközök megvásárlására.

Erdei Andrásné, az Ebesi 
Idős Emberekért Közalapít-
vány kuratóriumi elnöke azzal 
a kéréssel fordult a testülethez, 
hogy az Idősek Hónapja ren-
dezvénysorozat lebonyolításá-
ra előirányzatot biztosítson. (A 
rendezvénysorozat program-
jairól részletesen a 12. oldalon 
olvashatnak.)

Erdei Andrásné az Alap-
szolgáltatási Központ vezetője 
előterjesztésében kérte, hogy 
az újonnan bevezetésre került 
tanyagondnoki szolgáltatás fi-
nanszírozásához szükséges költ-
ségvetést biztosítsa számukra a 
képviselő-testület. 

Szűcs Norbert, az általános 
iskola intézményvezetője azzal 
a kéréssel fordult a képviselő-
testülethez, hogy a 2014–2015. 
tanévben bevezetésre kerülő 
elektronikus napló tárgyi fel-
tételeinek megteremetéséhez 
öt számítógép, valamint egy 
darab notebook beszerzésével 
támogassa az intézményt. A 
képviselő-testület 300 ezer fo-
rint biztosításával támogatta a 
kérelmet.

dr. Borku Csilla

Önkormányzati hírekÚjból sikeresen pályáztunk

Ebes Községi Önkormány-
zat támogatási kérelmet nyúj-
tott be a Belügyminisztérium 
által kiírt „A közbiztonság nö-
velését szolgáló önkormány-
zati fejlesztések támogatására” 
című pályázatra. Az Önkor-
mányzat kérelme pozitív elbí-
rálásban részesült. 7.900.000,- 
forint támogatást kaptunk a 
beruházás megvalósításához, 
melynek keretében térfigye-
lő kamerarendszer kerül ki-
építésre a Fő utca valamint, 
a Platán sor 4. sz. főút felőli 
bevezető szakaszára, a Szepes 
utca végére, valamint a Vasúti 

átkelőhöz. A fejlesztés megva-
lósításának határideje: 2015. 
december 31.  

Tájékoztató beiskolázási 
támogatásról

Ebes Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete és az Egész-
ségügyi és Szociális Bizottsága 
értesíti a lakosságot, hogy az 
ebesi állandó lakcímmel ren-
delkező, nappali oktatás rendje 
szerint tanulmányokat folytató 
diákok részére 3.000,- Ft beis-
kolázási támogatást nyújt.

Nem részesülnek támoga-

tásban azok a kérelmezők, 
akik rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben része-
sülnek.

A támogatás kifizetésére 
2014. szeptember 8. napjától 
kezdődően október 31. nap-
jáig kerül sor a Polgármesteri 
Hivatal pénztárában ügyfélfo-
gadási időben. 

A pénz felvételéhez iskola-
látogatási igazolás szükséges, 
melyből megállapítható, hogy 
nappali oktatás rendje szerint 
folytat tanulmányokat a kérel-
mező. 

Várjuk fényképeiket a régi 
vasútállomás épületéről

Mint arról korábban beszá-
moltunk, a vasútfejlesztéssel 
kapcsolatosan a tervezési mun-
kálatok folyamatban vannak, 
melynek kapcsán a felvételi 
épület felújítására is sor ke-
rül majd. Kérjük azon lako-
sokat, akik rendelkeznek a 
vasútállomás épületéről régi 
fényképekkel, juttassák el azo-
kat a Polgármesteri Hivatalba 
2014. szeptember 10. napjáig.

Szabóné Karsai Mária  
polgármester

Dr. Hajdu Miklós
 jegyző

(Folytatás az 1. oldalról.)
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A helyi önkormányzati képvise-
lők és polgármesterek választá-
sának időpontja: 2014. október 
12. (vasárnap) (270/2014. (VII. 
23.) Köztársasági Elnöki hatá-
rozat)

Településünkön – figyelem-
mel arra, hogy 10.000 fő alatti 
a lakosságszám – úgynevezett 
egyéni listás rendszerben kerül 
lebonyolításra a választás. Az 
a hat jelölt lesz önkormányzati 
képviselő, aki a választásokon 
a legtöbb szavazatot kapja. A 
polgármester választása is köz-
vetlenül történik, az a személy 
lesz a település polgármestere, 
aki a választásokon a legtöbb 
szavazatot kapja.

Értesítés a névjegyzékben való 
szereplésről

Azt a választópolgárt, aki leg-
később 2014. augusztus 15-én 
a szavazóköri névjegyzékben 
szerepel, a Nemzeti Választási 
Iroda postai úton értesítő meg-
küldésével tájékoztatja 2014. 
augusztus 25-éig. 

A helyi választási iroda készí-
ti el az értesítőt és adja át vagy 
küldi meg annak a választó-
polgárnak, aki 2014. augusztus 
15-ét követően kerül a település 
szavazóköri névjegyzékébe. 

Választójog

A helyi önkormányzati képvise-
lők és polgármesterek választá-
sán

–  a választópolgár a lakóhe-
lyén vagy a bejelentett tar-
tózkodási helyén választhat, 

–  nem választható, aki jog-
erős ítélet alapján szabad-
ságvesztés büntetését vagy 
büntetőeljárásban elrendelt 
intézeti kényszergyógyke-
zelését tölti.

Mozgóurna iránti kérelem

–  A mozgóurna iránti kérel-
met a szavazóköri névjegy-
zékben szereplő, mozgásá-
ban egészségi állapota vagy 
fogyatékossága miatt gátolt 
választópolgár nyújthatja 
be.

–  A mozgóurna iránti kére-

lemnek a választás kitűzését 
követően, de legkésőbb a 
szavazást megelőző máso-
dik napon kell megérkeznie 
a helyi választási irodához, 
vagy a szavazás napján, leg-
később 15 óráig kell megér-
keznie a szavazatszámláló 
bizottsághoz.

–  A mozgóurna iránti kére-
lemnek tartalmaznia kell: 
választópolgár neve, szü-
letési neve, születési helye, 
anyja neve, személyi azono-
sítója, a szavazókör terüle-
tén lévő tartózkodási helyét, 
ahova a mozgóurna kivitelét 
kéri, ha az a magyarországi 
lakcímétől eltér, valamint a 
mozgóurna-igénylés okát.

A mozgóurna igénylésének 
határideje 

A kérelemnek
–  legkésőbb 2014. október 

10-én 16.00 óráig meg kell 
érkeznie a helyi választási 
irodához

–  2014. október 12-én 15.00 
óráig meg kell érkeznie az 
illetékes szavazatszámláló 
bizottsághoz.

A Jelölés/jelöltté válás folyamata
Jelöltállítás

Jelölt az lesz, akit a választó-
polgárok legalább 1%-a (Ebes 
esetében 38 választópolgár) je-
löltnek ajánlott.

Polgármester-jelölt lesz az, 
akit a település választópolgá-
rainak legalább 3%-a (települé-
sünk esetében 114 választópol-
gár) jelöltnek ajánlott.

Megyei választókerületben 
listát állíthat az a jelölő szerve-
zet, amely a választókerület vá-
lasztópolgárai 0,5%-ának aján-
lását összegyűjtötte.

Jelöltet ajánlani ajánlóíven 
lehet. Az ajánlóívet a független 
jelöltként indulni szándékozó 
választópolgár, illetve a jelölő 
szervezet a jelölt nyilvántartás-
ba vételére illetékes választási 
bizottság mellett működő vá-
lasztási irodától igényelheti a 
választás kitűzését követően. 

A választási iroda az igénylést 
követően haladéktalanul, de leg-

korábban a szavazást megelőző 
negyvennyolcadik napon (2014. 
augusztus 25.) átadja az igénylő 
részére az általa igényelt meny-
nyiségű ajánlóívet. A választá-
si iroda valamennyi ajánlóívet 
sorszámmal, valamint hitelesítő 
bélyegzőlenyomattal lát el.

Az a választópolgár ajánlhat 
jelöltet, aki választójoggal ren-
delkezik. 

Az ajánlóívre rá kell vezetni 
az ajánlást adó választópolgár 
nevét, személyi azonosítóját, 
magyarországi lakcímét, vala-
mint az anyja nevét. Az aján-
lóívet az ajánló választópolgár 
saját kezűleg aláírja. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 
a nevek használatakor a sze-
mélyi igazolványban szereplő 
neveket tüntessék fel az aján-
lóíveken. Különös figyelmet 
szükséges fordítani, azokban 
az esetekben, ahol az aján-
lást aláíró választópolgárnak 
két utóneve van. Az ajánlóív 
pontos kitöltése megkönnyí-
ti az ajánlások ellenőrzését.  
Fontos szabály, hogy egy vá-
lasztópolgár több jelöltet is 
ajánlhat! 

(Egy választópolgár egy jelöl-
tet azonban csak egy ajánlással 
támogathat, a további ajánlásai 
érvénytelenek, továbbá ajánlás 
nem vonható vissza.)

Az ajánlóíveken az ajánlást 
gyűjtő személy nevét fel kell 
tüntetni és alá is kell írnia az 
ajánlóívet.

Ajánlások gyűjtése
Ajánlást a polgárok zakla-

tása nélkül a jelölő szervezet 
képviselője vagy a jelöltként 
indulni szándékozó választó-
polgár, illetve annak képvise-
lője bárhol gyűjthet, az alábbi 
kivételekkel:

Nem gyűjthető ajánlás:
a)  az ajánlást gyűjtő és az 

ajánló munkahelyén mun-
kaidejében vagy munka-
viszonyból, illetve mun-
kavégzésre irányuló más 
jogviszonyból fakadó mun-
kavégzési kötelezettsége 
teljesítése közben,

b)  a Magyar Honvédségnél és 

a központi államigazgatási 
szerveknél szolgálati vi-
szonyban levő személytől a 
szolgálati helyén vagy szol-
gálati feladatának teljesíté-
se közben,

c) tömegközlekedési eszközön,
d)  állami, helyi és nemzetiségi 

önkormányzati szervek hi-
vatali helyiségében,

e)  felsőoktatási és köznevelési 
intézményben,

f)  egészségügyi szolgáltató 
helyiségében.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 
az ajánlásért az ajánlást adó 
választópolgár részére előnyt 
adni vagy ígérni tilos. Az aján-
lást adó választópolgár az 
ajánlásért nem kérhet előnyt, 
illetve nem fogadhat el előnyt 
vagy annak ígéretét.

Ajánlások bejelentése

A jelöltet az ajánlóívek átadá-
sával kell bejelenteni. 

Nagyon fontos szabály, hogy 
a kiadott valamennyi ajánló-
ívet az igénylők kötelesek át- 
illetve visszaadni a választási 
irodának a jelölt bejelentésére 
rendelkezésre álló határidő-
ben. 

Ez a kötelezettség a fel nem 
használt ajánlóívekre is vonat-
kozik! 

E kötelezettség elmulasztása 
esetén a jelölt nyilvántartásba 
vételére illetékes választási bi-
zottság hivatalból eljárva bír-
ságot szab ki. A bírság összege 
minden be nem nyújtott aján-
lóív után 10.000 Ft. 

Nem szabható ki bírság a 
legkésőbb a jelölt bejelentésére 
rendelkezésre álló határidő el-
teltét követő napon benyújtott, 
ajánlást nem tartalmazó aján-
lóív után.

Az egyéni választókerületi je-
löltet, a polgármester-jelöltet a 
helyi választási bizottság veszi 
nyilvántartásba. 

A jelölt bejelentésének idő-
tartama: 2014. augusztus 25. 
– 2014. szeptember 8.

Dr. Hajdu Miklós
jegyző

a helyi választási iroda vezetője

Tájékoztató
a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával 

kapcsolatos tudnivalókról
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Lili-nap az oviban

Idén 6. alkalommal valósult meg a Művelődési ház nyári tábora, a 
Szivárvány tábor. Az egy hetes tábori életet az eddigiekhez hasonlóan 
kézműves foglalkozások (nemezelés, bőrözés, könyvkötészet, papír-
merítés, gyertyamártás), haditorna bemutató, kerékpártúra és strando-
lás színesítette. Reméljük, hogy tartalmas kikapcsolódást és feledhetet-
len élményeket nyújtottunk a kis táborlakóknak.

A tábort szervező Kulturális Kft. itt szeretné megköszönni a 
Zsongvölgyi Haditorna Egylet tagjainak, hogy a gyerekek kipróbálhat-
ták a középkori hadviselést; Sós Barnabásnak a kerékpártúra megszer-
vezését és Tóth Józsi bácsinak a slambuc elkészítését.

Eignerné Bartusz Andrea ügyvezető

Szivárvány tábor

Aggteleki – Szilvásváradi 
kirándulás

Az iskola technikai dolgozó 2014. július 04-én Aggteleken jártak, ahol 
a csodálatos cseppkőbarlang szépségeiben gyönyörködhettek, majd ha-
zafelé Szilvásváradon túráztunk. Köszönjük az Ebes Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének az anyagi támogatását.  

Egy esős, hűvös péntek délelőtt Konyári Lili szülei meglepetésven-
déget hívtak az óvodába. A kislány névnapján úgy gondolták, hogy 
ők ajándékozzák meg a gyerekeket egy Tompeti és Barátai koncert-
tel, amihez még finom nagymama sütötte sütit és üdítőt is kaptunk.                                             
A vidám, zenés műsornak nagyon örültek a gyerekek.

Köszönjük szépen!
Nagy Imréné óvodapedagógus

Ismét meghódítottuk a Zemplént!
Negyedik alkalommal indultunk útnak 

2014. június 19-én reggel a már hagyományos-
sá vált négynapos „Erdei Óvoda” elnevezésű 
táborozásunkra. Mint eddig minden évben, 
idén is úti célunk a Zempléni hegyek között 
megbújó kis falucska, Pusztafalu Öreg Bence 
Ifjúsági tábora volt.

Izgalommal és kalandvággyal telve vágtunk 
neki az útnak. Voltak közöttünk már rutinos-
nak számító „öreg” táborozók, de újoncokat 
is köszönthettünk a csapatban. Első utunk a 
Sárospataki Kerámia Manufaktúrához veze-
tett, ahol már visszatérő vendégként vártak 
bennünket egy érdekes gyárlátogatásra. Meg-
nézhettük miként formálódnak a tárgyak a ko-
rongon és a présgépeken. Végigjárva a gyárat 
láthattuk a mázazás, festés, égetés folyamatait. 
Búcsúzóul vendéglátóink mindenkit kerámiá-
val ajándékoztak meg. 

Utunk következő állomása a sátoraljaújhelyi 
bob- és libegő pálya volt. Itt mindenki meg-
találta a bátorságának legjobban megfelelő 
elfoglaltságot. A kalandparkban eltöltött idő 
után várt bennünket a tábor. 

Kora este érkeztünk meg Pusztafalura, ahol 
nagy örömmel fogadták 43 fős csapatunkat. 
Tábornyitásként elkészítettük a táborzászlón-
kat és megtanultuk az indulónkat.

Másnap délelőtti nagy kalandunk a Füzéri 
vár meghódítása volt. Mindenkinek sikerült az 

erőt próbáló hegymászás melynek fáradalma-
iért a csodálatos kilátás kárpótolt bennünket. 

Délután buszra szálltunk és elutaztunk 
Kőkapura. Itt volt elég időnk felfedezni a 
gyönyörű tavat és környékét, megcsodálni a 
palotaszállót és egy jót játszani a játszótéren. 
Hazafelé az erdei kisvasúttal utaztunk, mely 
csodálatos erdei tájakon keresztül vitt minket. 
Az utazás mindenki számára nagy élmény volt. 

Este a tábortűznél szalonnát sütöttünk, 
melynek hangulatát gitározás és éneklés is fo-
kozta.

Szombaton reggel elindultunk a táborozá-
sunk legnagyobb túrájára, melynek végállo-
mása a szlovákiai Izra-tó volt. 

A 6 km-es táv mindenki számára nagy kihí-
vás volt, melyet a festőien szép környezetben 
hősiesen gyalogolt végig kicsi és nagy. Délutá-
ni utunk a füzérradványi Károlyi Kastélyba ve-
zetett. Érdekes tárlatvezetésen vehettünk részt, 
melyen megismerkedtünk a kastély történeté-
vel és volt lakói életével. A kastély kertjében 
pedig megkerestük a majdnem 300 éves óriás 
platánfát, melynek már a látványa is lenyűgö-
zött mindenkit. 

Hazatérve a táborba volt időnk pihenni, ját-
szani, biciklizni, trambulinozni és felfedezni a 
tábor minden zegét-zugát. 

A sötétedés beálltáig más táborlakókkal 
együtt hatalmas tábortűznél melegedve éne-

kelgettünk, majd kezdetét vette a már nagyon 
várt éjszakai bátorságpróba. Zseblámpákkal 
a kézben, izgalommal és kalandvággyal telve 
indultak a csapatok a különböző állomásokra, 
ahol érdekes feladatokat kellett megoldani. A 
hősies helytállás jutalma természetesen nem 
maradhatott el, ezeket a csapatkapitányok ke-
resték meg a próba végén. Mindenki megkapta 
a maga kincsét egy só kristályt. 

Vasárnap délelőtt szekérre szálltunk és be-
barangoltuk a falut és annak határát. Haza-
indulás előtt mindenki a helytállásáért és az 
együtt eltöltött vidám napok emlékére okle-
velet és plakettet vehetett át, majd levontuk a 
táborzászlónkat. Fájó szívvel, de szép emlé-
kekkel vettünk búcsút a táborunktól. Hazafelé 
rövid pihenőt tettünk Tokajnál, majd meg sem 
álltunk Ebesig. Kora este értünk haza, ahol 
már izgatottan vártak bennünket a szülők, 
nagyszülők. 

Jövőre újra elindul a nagy csapat !
Leiter Márta 

óvodapedagógus
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Iskolai színes hírek

Tovább folytatódik a tavalyi tanévben bevezetett 
erkölcstan oktatása

A 2014/2015-ös tanévben már négy évfolyamon kötele-
ző az erkölcstan oktatása. A szülők eldönthették, hogy 
az egyházak által meghirdetett hit és erkölcstan vagy 
az iskola tanárai által tartott erkölcstan órákra íratják be 
gyermekeiket. Az erkölcs (vagy morál) fogalma alatt  a 
magatartásunkat befolyásoló, általunk (vagy a társadalom 
által) helyesnek tartott, olyan szabályok összességét ért-
jük, amelyek túlmutatnak a jog és az egyéb írott szabályok 
keretein, azon elvek összessége, amelyek a helyes és hely-
telen, a társadalmi jó és rossz megkülönböztetését segítik 
a cselekvés szintjén. 

Az új Nemzeti alaptanterv szerint: az erkölcsi nevelés a 
minden gyermekben jelenlévő erkölcsi érzék fejlesztését 
jelenti. Fejleszti a tanulók problémaérzékenységét, erősíti 
becsület- és igazságérzetüket, és megtanít a lelkiismere-
tüket nyugtalanító erkölcsi dilemmák tudatosítására, elfo-
gulatlan vizsgálatára, szabatos kifejezésére. Ennek érde-
kében az órákon sokat beszélgetünk, szituációs játékokat 
játszunk, történeteket elemzünk stb. A gyerekek szívesen 
vesznek részt ezeken a foglalkozásokon.

Tóthné Leiter Júlia 

Idén is részt veszünk a Less Nándor Emléktúrán

Idén október 11-én szervezik meg a Bükkben a Less Nán-
dor Emléktúrát, melyen ismét részt szeretnénk venni. Aki 
kedvet érez ahhoz, hogy a gyönyörű őszi erdőben, friss 
levegőn, jó társaságban túrázzon egy jót, az jelentkezzen 
Katona Erika tanárnőnél.

Iskolánk szívesen fogadja a már megunt, de jó álla-
potban lévő társasjátékokat, melyek a gyerekek délutáni 
szabadidős elfoglaltságát segítenék. Felajánlásaikat elő-
re is köszönjük!

Összeállította: Szűcs Norbert intézményvezető

Ebes - Mobilitási hónap
− Szeptember 4-30. Idősek hónapja egészségvédelmi rendezvények 

− Szeptember 6-7. Sportbarát napok

− Szeptember 14. Vekeri-tó kerékpártúra 

− Szeptember 27. Ihaj-csuhéfesztivál

− Október 4. Őszi nagytakarítás

Ebes - Mobilitási hét

Időpont Időpont Helyszín Esemény

Szeptember 16.
Kedd

7-8 óra
19 óra

Fő u.
Iskola előtt

Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Tekerebes éjszakai kerékpáros-görkoris falutúra

Szeptember 17. 
Szerda

7-8 óra
egész nap

Fő u.
Óvoda

Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
„A mi utcánk, a mi jövőnk!” rajzpályázat és 
kiállítás az óvodában

Szeptember 18. 
Csütörtök

7-8 óra
15 óra
19 óra

Fő u.
Iskolaudvar
Iskola előtt

Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Kerékpáros ügyességi verseny 
Séta az egészségért falutúra

Szeptember 19. 
Péntek

7-8 óra
délelőtt

Fő u.
Kispark

Polgárőr Zebraszolgálat
Kéz a kézben, generációk találkozója és sétája

Szeptember 20. 
Szombat

17 óra

18 óra

Műv.ház 
parkoló

Nagypark

Retro kerékpárok találkozója (várjuk a régi 
kerékpárokat)

Duatlon és kerékpáros körverseny

Szeptember 22. 
Hétfő

Autómentes 
nap

6-19 óra

7-8 óra
7-8 óra

8-10 óra
15 óra
16 óra

17 óra

Központ

Fő u.
Iskolaudvar

Óvoda
Nyugati u.
Műv. ház 
parkoló

Iskola

Ady-Kossuth u. forgalomkorlátozások, óvodai és 
iskolai parkolók lezárása: helyükön 
aszfaltrajzverseny
Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Ajándék a kerékpáros tanulóknak

Óvodások kerékpártúrája
Autóhúzó verseny
Ki a gyorsabb? Autós és kerékpáros verseny

Határnéző kerékpártúra

Sós Barnabás (főszervező)

Hagyományteremtő szándék-
kal gyűltek össze a Kiss család 
tagjai a nagyparkban augusz-
tus 23-án. A családi összejöve-
telt az unokák szervezték meg 
azért, hogy összehozzák az 
ország és a nagyvilág minden 

tájára elszármazott családta-
gokat. A családi eseményen 
hetvenen vettek részt, akik 
jó hangulatban mulatták az 
időt. A Kiss család 1954-ben 
költözött Ebesre. Kiss Gábor 
és Kónya Irén nyolc gyerme-

ket nevelt fel: Gábort, Lajost, 
Józsefet, Gyulát, Irént, Kata-
lint, Rozáliát és Juliannát. A 
testvérek közül sajnos Gyu-
la már nem tudott jelen lenni 
az összejövetelen, a helyét a 
testvérek egy szál gyertyával 

szimbolizálták. A család húsz 
unokával büszkélkedhet. A 
Kiss család ezúton is szeretné 
kifejezni köszönetét az önkor-
mányzatnak a családi összejö-
vetel megvalósításában nyúj-
tott segítségért. 

Családi összejövetel helyszíne volt a nagypark
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Idén is a hagyományosan 
immár XIII. alkalommal meg-
rendezett Ízőrző főzőverseny-
nyel vette kezdetét a Szent 
István Napi Sokadalom el-
nevezésű rendezvény. Míg a 
bográcsokban az ízletes ételek 
készültek, addig a sportpálya 
és a környéke megtelt a mo-
zogni vágyó sportszeretőkkel. 
Mindenki megtalálhatta a szá-
mára legvonzóbb mozgásfor-
mát. Ezt követően Tompeti és 
Barátai szórakoztatták az ap-
rónépet, majd Majer Tamás és 
Barátai folklór műsora követ-
kezett. Az ínycsiklandozó ebéd 
elfogyasztásához a jó han-
gulatot az ebesi Piros Rózsa 
Népdalkör, a Szuhafői Nép-
dalkör és Tarnai Kiss László 
szolgáltatta. Ezt követően a 

Debreceni Virágkarnevál ro-
mániai vendégcsoportjának 
színvonalas műsora, majd az 
ebesi csikósok lovasbemutató-
ja szórakoztatta a közönséget. 
Az operett műfaj kedvelőit 
Zsadon Andrea és Szolnoki 
Tibor népszerű dallamokból 
összeállított műsora varázsolta 
el. Ezt követően hatalmas taps 
köszöntötte Fatimát. A „Tisz-
ta virágos lakóház” verseny 
eredményhirdetését követően 
Csocsesz és Barátai fergete-
ges mulatós egyvelegére sokak 
perdültek táncra, mely után a 
legízletesebb étkek készítői-
nek elismerése következett. A 
Fehér Ököl karate szakosztály 
izgalmas, pörgős bemutatóját a 
méltán népszerű és sokak által 
kedvelt Apostol együttes kö-

vette. A remek hangulatú élő 
koncertet Takács Nikolas ro-
mantikus, friss slágerei követ-
ték. Ezt követően a legbátrab-
baké volt a színpad a karaoke 
party ideje alatt. A Rulett Show 
Band zenekar hangulatos zené-
vel szórakoztatta a táncos lá-
búakat. Az est fénypontjaként 
a Tűzszonglőrök varázslatos 
bemutatója következett, majd 
a tűzijáték zárta ezt a remek 
hangulatú napot. 

A rendezvényről az egyik 
legnépszerűbb közösségi por-
tálon így fogalmaz Beregné 
Kovács Anikó: „Bár fogal-
mam sem volt róla, hogy ott 
leszek, mégis részt vettem ezen 
a rendezvényen. Minden elis-
merésem az ebesi embereké. 
Kb. 20 éve nem jártam itt, de 

amit láttam, az fenomenális. 
A fejlődésnek egy hihetetlenül 
magas szintjét láttam. Tiszta, 
rendezett települést, amelyre 
rá sem ismertem. Csak ül-
tem a parkban és élveztem a 
sokadalomban is a békét és 
a nyugalmat, amit árasztott 
a környezet. Látszik, milyen 
fontos az itt élő embereknek 
kis hazájuk.”

Az Ebes Kulturális Közhasz-
nú Nonprofit Kft. köszönetét 
fejezi ki a szervezésben közre-
működők önzetlen munkájáért, 
akik segítették a rendezvény 
sikeres lebonyolítását. Külön 
köszönet illeti a főzőverseny 
tárgynyereményeinek felaján-
lásáért a Curver Magyarország 
Kft.-t és a Meal Trade Kft.-t. 

dr. Borku Csilla

Szent István napi sokadalom – 2014.

Sportversenyekkel kezdődött a délelőtt

Perdültek a szoknyák a román tánccsoport leányain
Káprázatos tűzijátékkal zárult 

a nap

Elkészült az ízletes ebédElismerés átadása a lakókörnyezet tisztán tartásáért

Csocsesz és Barátai fergeteges bulijaAz örök ifjú Apostol együttesre sokan voltak kíváncsiak

Az Ebesi Étkek Mestere 2014-ben Huszovics János lett

A tűzzsonglőrök ámulatba 
ejtették a közönséget
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Jól szórakoztak, akik kilátogattak  a rendezvényre

Ügyesen ülték meg a lovat a csikósok

Fergeteges karate bemutatóFatima zenéjére a legapróbbak is táncra perdültek

Szépkorú köszöntése
Pintye Andrásné, Lente Eszter 2014. augusztus 17-én 
ünnepelte 90. születésnapját. Eme jeles alkalomból kö-
szöntötte őt Szabóné Karsai Mária polgármester asz-
szony. Ezúton is kívánunk további békés, boldog éveket, 
jó egészséget!
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K É K  H Í R E K
Ebesen 2014. július 19. és augusztus 22. közötti időszakban két bűncselek-
mény történt. 
1.  Ismeretlen tettesek 2014. 08. 5-én 23:40 órakor a drótkerítést kibontva 

behatoltak az Ebes, Tanya 92 szám alatti sertéstelepre, majd az ott lévő 
biztonsági kamerát elfordították és az egyik hizlaldából 9 darab vemhes 
tenyészkocát kihajtottak és azokat a kibontott kerítésen a telepről terelték 
kifelé, amikor az elkövetőket cselekményükben a biztonsági őr megzavarta, 
akik a sertéseket hátrahagyva a helyszínről elmenekültek. Az ügyben dolog 
elleni erőszakkal megvalósított lopás bűntett kísérlete miatt büntetőeljárás 
indult.

2.  2014. 08. 14-én 17 óra 00 perc körüli időben egy debreceni lakos az általa 
vezetett személygépkocsival Hajdúszoboszló irányából Debrecen irányába 
közlekedve a 4-es számú főútvonalon ismeretlen okból áttért a menetirány 
szerinti bal oldali forgalmi sávba, ahol frontálisan összeütközött a vele 
szemben közlekedő tehergépkocsiból és a hozzá kapcsolt pótkocsiból álló 
járműszerelvénnyel. A baleset során a járműszerelvény vezetője könnyű sé-
rüléseket szenvedett, míg a személygépkocsiban utazó férfi és két utasa a 
helyszínen életét veszítette. Az ügyben kettőnél több ember halálát ered-
ményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt büntetőeljárás 
indult.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját, s amennyiben a 
fenti eseményekkel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, a 
bűncselekmény időpontjában a helyszínen, illetve annak közelében jártak, 
esetleg látták az elkövetőt, avagy részükre megvételre kínálták az eltulajdo-
nított tárgyakat, értesítsék a rendőrséget vagy a település körzeti megbízottjait, 
avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a rendőrség bi-
zalmasan – a bejelentő adatait zártan – kezeli:
Mészáros József r. ftzls. csoportvezető 06-30/382-6565
Vass Lajos r. ftzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Vass Szabolcs r. ftőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Szántó Erik r. zls. körzeti megbízott 06-30/382-6575
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510 vagy
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenységirányítási Központ 107, illetve 112 ingyenesen hívható kapcso-
lási 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, Rákóczi utca 6. szám 
alatt tartanak.

Dr. Gali Sándor r. alezredes, kapitányságvezető

Legyen Ön is polgárőr!
A településünk közbiztonsága egy olyan érték, ame-

lyért nap mint nap tennünk kell. Ahhoz, hogy biztonság-
ban érezzük magunkat, családtagjainkat és vagyontár-
gyainkat, mindenkinek hozzá kell járulnia. Ezt a közös 
felelősséget átérző lakosok számára jelent cselekvési 
lehetőséget a polgárőrség. Itt mindenki megtalálhatja az 
életkorának, képzettségének, tapasztalatának megfelelő 
szabadidős tevékenységet, elfoglaltságot. 

A Polgárőr Egyesület tagja lehet minden 18. életévét 
betöltött, cselekvőképes és büntetlen előéletű személy, 
aki nyilatkozatával önként vállalja a polgárőri szolgálat 
ellátását és magára nézve kötelezőnek ismeri el az Or-
szágos Polgárőr Szövetség Szolgálati és Etikai Szabály-
zatát. 

A polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása során közfel-
adatot ellátó személynek minősül, fokozott büntetőjogi 
védelem alatt áll.

Az egyesület alapfeladatinak ellátását egy Skoda Fabia 
típusú személygépkocsi és 4 darab speciális kerékpár se-
gíti, így a polgárőri szolgálatot tagjaink gyalogosan, ke-
rékpárral és személygépkocsival látják el. 

Kérem Önöket, aki a szavakon túl tenni tud, tenni ké-
pes, és tenni akar saját maga, családtagja, embertársai, 
szűkebb vagy tágabb környezete, az egész közösség ér-
dekében, azt várjuk a polgárőrség tagjai közé.

Az egyesület tagjai közé történő felvétellel, a civil 
szervezet működésével kapcsolatos további informá-
ciókért forduljanak az egyesület vezetőségéhez az aláb-
bi telefonszámokon. 0630/621-6976, 0630/903-2264, 
06/30587-7702.

Várjuk hívását! Legyen az egyesület tagja, tegyen töb-
bet lakókörnyezetéért!

Egyesületünk további tevékenységéről a www.ebes.hu 
honlapon kaphat információt!

Balogh László egyesületi elnök 

Augusztus 15-én immár har-
madik alkalommal helyezték 
el az emlékezés virágait az ön-
kormányzat és intézményei, 
valamint a civil szervezetek, 
az egyházak képviselői a Szent 
István parkban található kettős 
keresztnél a krími tatárok 1594. 
évi pusztításának emlékére. Az 
ünnepségen Szatmári Gábor tör-
ténész emlékezett vissza az te-
lepülésünket ért pusztításról és 
annak történelmi vetületéről. A 
kereszt jelképével kapcsolato-
san elmondta: „Ebes környéke 
már a neolitikum óta egészen 
napjainkig lakott terület volt. A 
honfoglalás után állandó telepü-
lésként láthatjuk, melyről a XII. 
században emelt, Szent Miklós 
tiszteletére felszentelt templom 
is tanúskodik, illetve annak ma is 
látható maradványai. A középkor 
folyamán több dúlást is megélt e 
vidék: 1241. április végétől 1242. 

márciusáig a tatárok pusztítottak, 
ám Ebesfalva elkerülte a teljes 
pusztulást, újjáépítették, mi el-
veszett. A XIII. század második 
felétől virágzásnak indult Debre-
cen és környezete, így Ebesfalva 
is. E fellendülésnek az Oszmán 
Birodalom támadása vet véget. A 
középső országrész török kézre 
kerülése után a keleti országrész-
ben 1552. után állandósulnak a 
harcok. 1572. után Ebes is elnép-
telenedik. A tizenöt éves háború 

egyik hadmozdulataként az osz-
mánok által felbuzdított krími ta-
tárok támadtak magyar területek-
re, egészen Győrig jutottak. Ez a 
pusztító-fosztogató sereg 1594. 
július 18-án érkezett meg Debre-
cen környezetébe. Erről dúlásról 
írásos emlékek is fennmaradtak. 
A hadmozdulat során számtalan 
település elpusztult, közöttük 
Ebes is. E gyászos esemény em-
lékére lett állítva az Szent István 
parkban található kettős kereszt, 

és erre a napra emlékezünk ma.” 
Ezen eseményhez kapcsolódóan 
augusztus 23-án Bukáné Zakar 
Zsuzsanna református lelkipász-
tor vezetésével az emlékezők 
elzarándokoltak Ebes falva egy-
kori elpusztult helyszínére, a 
templomdombhoz, ahol az Ár-
pád-kori templom maradványa 
és számos régészeti lelet találha-
tó. A templomtól templomig tartó 
zarándoklat kapcsán lelkipásztor 
asszony kiemelte, „szent helyen 
vagyunk, szent időben.”

dr. Borku Csilla

Koszorúzás és zarándoklat
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AZ ÉN CSUTKABABÁM 

 
Pályázati felhívás gyerekeknek 

 
Az Ebesi Kulturális Közhasznú Nonprofit 
Kft.  Az én csutkababám címmel pályáza-
tot hirdet a településen élő óvodásoknak, 

iskolásoknak. 
Kedves gyerekek! 

Készítsétek el saját csutkababátokat s 
juttassátok el hozzánk. A beérkezett alko-

tásokat zsűri értékeli, s a legszebbnek talált 
babákat és készítőiket jutalomban részesít-

jük a II. Ebesi Csuhéfesztivál című rendezvényen.  
Nevezési korcsoportok: 

1. Óvodások 
2. Általános iskola – alsó tagozat 
3. Általános iskola – felső tagozat

 
Minden korcsoportban 1., 2., 3. díjat osztunk ki, valamint az 

összes beérkező alkotás kiállításra kerül a Széchényi Ferenc Táj-
múzeum udvarán a Csuhéfesztivál  ideje alatt. 

Az eredményhirdetésre 2014. szeptember 27-én, 16.00 órakor 
kerül sor 

 
LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2014. SZEPTEMBER 22.

 
A leadás helye és ideje: 

Községi Könyvtár és Múzeum épülete nyitvatartási időben: kedd-
től péntekig 8.00–18.00 óra, szombaton 10.00–16.00 óra között

Várjuk a szorgalmas kezek által készülő alkotásokat!

Első évfordulóját ünnepli 
a Szociális Szövetkezet

Köszönetet szeretnénk monda-
ni az önkormányzatnak, hogy 
támogatott bennünket, segítet-
te az elindulásunkat és helyet 
biztosított számunkra. A tele-
pülés lakosainak, akik munká-
val látnak el bennünket, ami a 
működésünk záloga. Sikerült 
megvalósítani azon célunkat, 
hogy lehetőleg munkanélküli-
eket foglalkoztassunk. A mun-
kaügyi kirendeltséggel szoros 

munkakapcsolatban állunk, 
így bérpályázatok útján jelen-
leg 3 munkatársunk dolgozik 
jelentős bértámogatással. A 
közeljövőben közfoglalkoz-
tatás keretében további két 
munkatársat tudunk foglalkoz-
tatni. Igyekszünk továbbra is 
a lakosság szolgálatára állni, 
szolgáltatásainkat bővíteni, és 
lehetőségeinkhez mérten több 
rászorulónak segíteni.

Szeptember 14. Vasárnap 9 órakor

Vekeri-tó-túra
Utazás: Üzemképes kerékpárral
Indulás:  Szeptember 14. Vasárnap: 

Arany J. Ált. Isk. elől: 9 óra
Hazaérkezés: Este 7 óra körül
Résztvevők: 8 éves kortól
A túra távja:  2x22 km (földúton) kényelmes tempóban
Útvonal:  Ebes – Horváth tanya – Mikepércs – Vekeri-tó – 

Mikepércs – Csemetekert – Ebes
Felszerelés:  Időjárásnak megfelelő öltözet (esőkabát, napvé-

dő sapka), innivaló, pohár, evőeszközök (tányér, 
villa) az ebédhez

Szervezők:  Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület
A túra résztvevőinek ebéd készül

Eső esetén a túra szeptember 21-én vasárnap lesz megtartva, 
9 órai indulással

1. Hétfő Dr. Szerze Péter

2. Kedd Dr. Szerze Péter

3. Szerda Dr. Szerze Róbert

4. Csütörtök Dr. Szerze Róbert

5. Péntek Dr. Socol Ilona

6. Szombat Dr. Socol Ilona

7. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

8. Hétfő Dr. Socol Ilona

9. Kedd Dr. Csontos Gyula

10. Szerda Dr. Csontos Gyula

11. Csütörtök Dr. Szerze Róbert

12. Péntek Dr. Szerze Róbert

13. Szombat Dr. Szerze Róbert

14. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

15. Hétfő Dr. Socol Ilona

16. Kedd Dr. Csontos Gyula

17. Szerda Dr. Csontos Gyula

18. Csütörtök Dr. Szerze Péter

19. Péntek Dr. Szerze Péter

20. Szombat Dr. Szerze Péter

21. Vasárnap Dr. Békési Zoltán

22. Hétfő Dr. Békési Zoltán

23. Kedd Dr. Békési Zoltán

24. Szerda Dr. Békési Zoltán

25. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

26. Péntek Dr. Békési Zoltán

27. Szombat Dr. Socol Ilona

28. Vasárnap Dr. Békési Zoltán

29. Hétfő Dr. Socol Ilona

30. Kedd Dr. Socol Ilona

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

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2014. SZEPTEMBER
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VIRÁGVÁSÁR
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

2014. szept. 05. (péntek) 8.00-
11.00 óráig
Örökzöldek

kerti cserjék, levendulák   
500,- Ft-tól

Tulipánfák 699 Ft-tól

Mindenkit szeretettel várunk!

„Az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. dolgozói 2014. 
július 24–25-én csapatépítő kiránduláson voltak Bükkszentke-
reszten és Lillafüreden. A kiránduláshoz nyújtott anyagai támo-
gatást ezúton is köszönjük az Önkormányzatnak. 

Eignerné Bartusz Andrea ügyvezető 

Felhívás méh nyakrák 
szűrésre

2014. szeptember 12-én (péntek) 9–11 óra között MÉH-
NYAKRÁK SZŰRÉS lesz az Egészségházban.

Előzetes bejelentkezés szükséges, melyet az Egészségház tele-
fonszámán (52-366-821) vagy személyesen tehetnek meg 2014. 
szeptember 10-ig (szerda) munkaidőben 8–16 óráig.

Tisztelettel: a Védőnők

Az Édes Szívünk Egészségközpont 

 szeretettel várja Önt teljes körű szív és érrendszeri kivizsgálásra  

Hajdúszoboszlón! 

  

KARDIOLÓGIAI SZAKRENDELÉS 

 DIABETOLÓGIAI SZAKRENDELÉS. 

KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓS PROGRAM. 

PSZICHOLÓGIAI SZAKRENDELÉS. 
(térítésköteles magánrendelések.) 

Szakrendelőink szolgáltatásai: 

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

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

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

 

   
A minket megtisztelő kedves pacienseinket előzetes telefonos bejelentkezés után várjuk 

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

professzionális gépekkel és tapasztalt, klinikai szakorvosokkal. 

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

RENDELÉSEK HELYE: Édes Szívünk Egészségközpont 

Hunguest Hotel Béke Wellness és Gyógyfürdő 

Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10. 

ÁRLISTA ÉS BŐVEBB INFORMÁCIÓ:   www.edesszivkft.hu 

Bükkszentkereszti kirándulás

Ünnepi futóverseny végeredménye
1. helyezettek: Sós Anna, Fodor Norbert, Gali Petra, Egri 
Kincső, Tóth Amina, Fodor Szabolcs, Mészáros Nóra, Fodor 
Tamás, Nagy Anita, Szekeres László, Kiss Patrik, Görög Gá-
bor, Fodor Balázs, Osello Noel, Mészáros Máté, Lugosi Imre, 
Lugosi Imréné-Erzsike, Mészáros István
2. helyezettek: Fodor Levente, Fodor Enikő, Egri Csenge, 
Egri Ferenc, Szabó Éva, Kis Szabolcs, Ifj. Mészáros István, 
Kovács Máté
3. helyezettek: Magyar Dávid, Makai Botond

Kerékpáros ügyességi verseny végeredménye
1. helyezettek: Polgári Ákos, Magyar Dávid, Bernáth Ger-
gely, Sós Anna, Tóth Amina, Tóth Lili
2. helyezettek: Varga Tímea, Kovács Máté 3. helyezettek: Si-
pos Katica, Ignácz Máté

Görkorcsolya ügyességi verseny végeredménye
1. helyezettek: Lajtai Tímea, Sós Anna, Görög Gábor
2. helyezett: Fábián Boglárka
3. helyezett: Horváth Eszter

Gördeszka ügyességi verseny végeredménye
1 helyezettek: Sós Anna, Polgári Ákos, Magyar Dávid, Fodor 
Dominika, Tóth Lili 
2. helyezettek: Lajtai Levente, Varga Tímea, Fodor Levente

Darts verseny végeredménye
1. helyezettek: Csorvási György, Ignácz Máté; 2. helyezettek: 
Váczi Lajos, Kovács Máté; 3. helyezettek: Bernáth Gergely, 
Csízi Tamás, Görög Gábor; 4. helyezettek: Németh Ferenc, 
Ifj. Sipos Péter; 5. helyezett: Molnár Károly; 6. helyezett: 
Elek Béla; 7. helyezettek: Sipos Péter, Szekeres László.

Sós Barnabás (szervező)

Az ünnepi sportverseny 
eredményei



Ebesi Hírlap

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

11

A júliusi, Hortobágyon megrendezett Délibáb félmaratonon há-
rom ebesi futónk is rajthoz állt. A 21 km-es távot sokszor bo-
káig érő sárban dagonyázva,- és tócsákban gázolva is sikeresen 
teljesítették Kiss Róbert, Vargáné Tünde és Szoboszlai Csaba. 
A nagyatádi hosszútávú triatlon országos bajnokságon kiválóan 
szerepelt Enyedi Attila ironman sportolónk. A tikkasztó hőség 
ellenére, több mint 1 órát javított tavalyi teljesítményén és 13 
óra 17 perc alatt ért célba a 3.8 km úszásból, 180 km kerékpáro-
zásból és a maratoni futásból álló versenyen. Az augusztusi Baja 
és Szekszárd között megrendezett Korinthosz ultramaraton 81 
km-es távján egy ebesi hölgy, Enyediné Dobai Henriett állhatott 
fel a dobogó 2. fokára. Ezt a hihetetlen hosszú távot Heni 7 óra 
32 perc alatt teljesítette. Gratulálunk!  

Sós Barnabás

Extrém futó teljesítmények, 
ebesi sikerek

Az Ebes KKSE hírei

Figyelem! For ga lom kor lá to zá sok
Szeptember 7-én vasárnap 9-12 között a megyei szintű SE-
BES futóversenyt szervezzük. A Kossuth utca egy szakasza le 
lesz zárva. A futók biztonsága és a verseny zavartalansága ér-
dekében forgalomkorlátozások várhatók a Kossuth – Bocskai 
– Vérvölgy – Rózsa utcákon. A ki és behajtást csak futómentes 
időszakban hajtsák végre, a forgalomirányítók segítségével! 
Szíves figyelmüket, türelmüket és megértésüket kérjük!

Köszönettel: Ebesi Sportbarátok Egyesület

Az Ebes KKSE csapata a 2014/2015. évi bajnokságot a Hajdú-
Bihari Megye I. osztályban játssza egy teljesen újjá alakult együt-
tessel, ahol a csapat és a vezetőedzői pozíció is megváltozott. Az 
új felnőtt vezetőedző a korábban U21-es csapatunknál volt edző 
Bak Attila lett. Vezetőségünk ezúton is szeretné megköszönni Sza-
bó Lászlónak az elmúlt években való elért sikereit és eredményes 
munkáját. Az U 21-es és a U 18-as csapatainknak vezetőedzője 
Kovács József lett. 

Egyesületünk ifj. Leiter Bálint szervezésében sikeresen bonyo-
lította le az idei Szent István Kupát augusztus 20-án, amit idén a 
debreceni Fékcentrum csapata nyert meg, a második és harmadik 
helyen pedig két ebesi csapat végzett, az Emese Presszó csapata, 
valamint a SBE Ifi csapatai.

Az Ebes KKSE szeptember elejétől kispályás labdarúgó baj-
nokság lebonyolítását tervezi az újonnan épült műfüves kispá-
lyán. Érdeklődni a http://ebesikse.gportal.hu/ honlapról, ill. a 
06306986597-es telefonszámon lehetséges. Várjuk a csapatok 
jelentkezését!

Nagy István Zsombor elnök
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Az Arany Oroszlán Panzió 
és Étterem 

felvételt hirdet
felszolgálói munkakör  

betöltésére.
Jelentkezni lehet, illetve 

bővebb információ 
kérhető személyesen az 

étteremben, 
vagy telefonon a +3620 

662 9040-es telefonszámon
a Panzió vezetőjétől.

Tisztelt Ebesi Nyugdíjasok!
A hagyományoktól eltérően, ebben az évben az ebesi idős, nyugdíjas embereknek egy rendezvény sorozattal szeretnénk kedveskedni. 
Szeptember hónapban több előadást szervezünk az egészség megőrzése érdekében. Az Édes Szívünk Egészségközpont orvosai előadást 
tartanak a cukorbetegségről, a magas vérnyomásról. A MOBILITÁS hét keretében a mozgás fontosságára szeretnénk felhívni a figyel-
met. Továbbá a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság munkatársa tart tájékoztatót az ellátásokról, illetve kérdéseket lehet feltenni a nyugdíjazás-
ról, egyéb ellátásokról. Záró rendezvényünk lesz a szokásos Idősek Világnapja alkalmából tartandó ünnepségünk.

A rendezvény sorozat részletezése

Rendezvény ideje Helyszín: Idősek Klubja Ebes Kossuth u. 34. (minden előadásnál)

2014. 09. 04.
csütörtök, 14 óra

Dr. Szabó Gábor Tamás kardiológus szakorvos: A szív és érrendszeri betegségekről tart előadást, kiemelve a rizikó-
faktorok szerepét (mozgáshiány, dohányzás, életmódbeli tényezők). Széll Gábor gyógytornász: A mozgás fontossága 
idős korban

2014. 09. 18.
csütörtök, 14 óra

Dr. Jenei Csaba egyetemi tanársegéd, kardiológus szakorvos: A magas vérnyomás, mint rizikófaktor, a megelőzés 
szerepe. Dr. Jeneiné Őri Mariann klinikai szakpszichológus: Az időskori lelki problémákról tart előadást.

2014. 09. 19.
péntek, 10 óra 

MOBILITÁS HÉT –  Gyalogoljunk az egészségünkért! Közös séta az óvodásokkal a Művelődési Ház parkjában, 
és a Kisparkban! Várjuk kedves nyugdíjasainkat!

2014. 09. 23.
kedd

13 óra

Dr. Fülöp Tibor egyetemi adjunktus, kardiológus és diabetológus szakorvos tart előadást a cukorbetegségről. A cu-
korbetegség, mint szív és érrendszeri rizikófaktor, a cukorbetegség szövődményei, kezelésük. A helyes táplálkozás 
szerepe a megelőzésben. Az előadás ideje alatt ingyenes vércukor, koleszterin, és vérnyomás mérés lesz.

2014. 09. 30.
kedd, 13 óra

Konyári Ferenc a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság főosztályvezetőjének előadása az ellátásokról, illetve a résztvevők 
részéről felmerülő kérdésekre válaszadás.

Idősek Világnapja Ebesen – 2014. október 04. szombat, 14 óra 
Helyszín: Művelődési Ház

Műsor: Idősek köszöntése –Vers – Óvodások műsora – Szépkorúak köszöntése – Magyar Rózsa előadó művész 
műsora – Iskolások fellépése – Megvendégelés

Az előadásokkal kapcsolatosan érdeklődni lehet:
Alapszolgáltatási Központ 4211 Ebes Kossuth u. 34.  Tel.: 52/565-071   Tanyagondnok: 06/30 269-4-268

Az előadásokra, aki egészségi állapota miatt nem tud eljönni, előzetes bejelentkezéssel, kérheti a be- és hazaszállítást 
személyesen, vagy a megadott telefonszámokon!

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! 
A szervezők:

Ebes Község Önkormányzata                                               Ebesi Alapszolgáltatási Központ

Ebesi Hírlap Ebes Községi 
Önkormányzat időszaki lapja

Felelős kiadó: Eignerné Bartusz Andrea 
Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
 Felelős szerkesztő: Kanyóné dr. Borku 

Csilla E-mail: borkucsilla@gmail.com 
Szerkesztőség: Ebesi Művelődési Ház  

4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 
52/366-136. Mobil: 06-20/251-69-87.  

E-mail: ebeskultkft@gmail.com  
Tipográfia: Abari Gusztáv. www.

typostudio.hu  
Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt., 

Debrecen.  
E-mail: fabiandigit@t-online.hu


