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Tárgyalta a testület az 
önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének első 
féléves teljesítését

Szabóné Karsai Mária 
polgármester asszony tájé-
koztatása szerint az állam-
háztartásról szóló törvény 
vonatkozó előírásainak meg-
felelően elkészítették a 2013. 
évi költségvetés féléves tel-
jesítéséről szóló beszámolót, 
illetve az ehhez kapcsolódó 
rendelet-módosítást. Az ed-
dig eltelt időszakot tekintve 
megállapítható, hogy taka-
rékos gazdálkodással az ön-
kormányzat eredményesen 
teljesítette a költségvetésben 
kitűzött célokat. Hozzáfűz-
te, hogy az önkormányzat 
2014. évi összevont költ-
ségvetése 641 millió 826 
ezer forintos bevételi, illetve 
kiadási főösszeggel került 
elfogadásra. A költségve-
tés előirányzata év közben 
a módosítások hatására 880 
millió 954 ezer forintra nö-
vekedett. Összességében a 
tervezetthez képest a költ-
ségvetési bevételek 55,07 
százalékban teljesültek, a 
kiadási előirányzatok pedig 
38,44 százalékban kerültek 
felhasználásra, melynek oka, 
hogy a felhalmozási kiadá-
sok túlnyomó részt a máso-
dik félévben realizálódnak. 
Polgármester asszony hoz-
záfűzte, a takarékos gazdál-
kodásának köszönhetően az 
önkormányzat jelentős tarta-

lékkal rendelkezik, hiszen a 
költségvetési számla egyen-
lege 2014. szeptember 17-én 
plusz 234,4 millió forint. A 
Pénzügyi Bizottság elnöke 
elmondta, az önkormányzat 
első féléves gazdálkodását a 
stabil pénzügyi helyzet és a 
takarékosság jellemezte. Dr. 
Kovács Brigitta hozzáfűzte, 
2012. szeptemberétől nincs 
hitele az önkormányzatnak. 
A képviselő-testület a 2014. 
évi költségvetésének első 
féléves teljesítéséről szóló 
beszámolót, valamint a költ-
ségvetési rendelet módosí-
tását a Pénzügyi Bizottság 
támogató javaslatára egy-
hangúlag elfogadta.

Tárgyalta a testület az 
Alapszolgáltatási Központ 
szakmai programját, va-
lamint alapító okiratának 

módosítását
Erdei Andrásné az Alap-

szolgáltatási Központ veze-
tője elmondta, hogy az in-
tézmény szakmai programját 
2012. októberében fogadta el 
a képviselő-testület. Az azóta 
bekövetkezett jogszabályi 
változások indokolttá teszik a 
szakmai program felülvizsgá-
latát és módosítását. A szak-
mai programhoz kapcsolódva 
szükséges az intézmény ala-
pító okiratának módosítása 
is. A testület mind a szakmai 
programot, mind az alapító 
okirat módosítására vonatko-
zó előterjesztést elfogadta.

Meghosszabbították 
a Kulturális Kft. 

ügyvezetőjének megbízását
Szabóné Karsai Mária pol-

gármester asszony a napiren-
di ponthoz kapcsolódóan el-
mondta, hogy a testület 2013. 
október 30-ai ülésén döntött 
az Ebes Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. jelenlegi ügy-
vezetőjének, Eignerné Bar-
tusz Andreának a megbízá-
sáról, mely 2014. október 31. 
napjáig szól. Figyelemmel 
arra, hogy az önkormányzati 
választásokat követően az új 
testület tervezetten csak az 
alakuló ülését fogja megtarta-
ni októberben, így szükséges 
dönteni az ügyvezetői megbí-
zásról. A Kft. elmúlt évi mű-
ködését vizsgálva megállapít-
ható, hogy a társaság magas 
színvonalon, megbízhatóan 
látta el a feladatait a jelenle-
gi ügyvezető irányításával, 
a település lakóitól is pozi-
tív visszajelzések érkeztek 
a rendezvényekkel kapcso-
latosan. A képviselő-testület 
egyhangúlag 2014. november 
01-jétől határozott, öt éves 
időtartamra bízta meg a Kul-
turális Kft. ügyvezetői tiszt-
ségének ellátásával Eignerné 
Bartusz Andreát. 

Tárgyalta a testület a 
sportpályán lévő fákkal 
kapcsolatos teendőket

Dr. Hajdu Miklós jegyző 
arról adott tájékoztatást, hogy 

Szeptember 17-én tartotta soron következő ülését a képviselő-testület, melyen beszá-
moló hangzott el az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről, 
valamint ehhez kapcsolódóan módosították a 2014. évi költségvetési rendeletet, illetve 
döntöttek a Kulturális Kft. ügyvezetőjének vezetői megbízásának meghosszabbításáról. 
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A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek vá-
lasztásának időpontja: 

2014. október 12. (vasárnap) 06.00–19.00 óra
Ebes településen négy szavazókör működik, az alábbi helyeken:
1. számú szavazókör: Ebes, Ady E. u. 6-8. szám (könyvtár)
2.  számú szavazókör: Ebes Széchenyi tér 5. szám (általános is-

kola)
3. számú szavazókör: Ebes, Kossuth u. 32. (művelődési ház)
4. számú szavazókör: Ebes, Rákóczi u. 13. (családsegítő) 
A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat a sza-
vazóhelyiségben vagy mozgóurnával. 
A szavazás módja: 
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelölt-
re, listára lehet.
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve lista neve feletti 
körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.
Érvénytelen a szavazólap, amely
a) nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal,
b) a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz,
c) nem tartalmaz érvényes szavazatot.

Tájékoztató a Helyi Választási Bizottságról és a Helyi 
Választási Irodáról

Az Ebesi Helyi Választási Bizottság (HVB) tagjai:
Elnök:  Balogh László
Elnökhelyettes:  Domokos Gergely
Választott tag: Horváth Sándor
Jelöltek által megbízott tagok: Apagyi Józsefné, Dr. Balogh Csa-
ba, Rózsahegyiné Juhász Éva, Dr. Szerze Róbert Béla, Dr. Tóth 
Martina Erika, 
A Helyi Választási Iroda tagjai:
Vezető:  Dr. Hajdu Miklós 
Vezető helyettes:  Németh Adrienn
tagok:   Tóth Alexandra Zsanett, Kovács László, Varga 

Sándor, 
Szavazatszámláló Bizottság
jegyzőkönyvvezetők:  Kovácsné Kovács Judit, Kovácsné Nagy 

Judit, Magyarné Márton Judit, Mádiné Kiss 
Anikó 

A HVB és a HVI adatai, elérhetőségei
Székhelye, hivatali helyisége:  Ebes, Széchenyi tér 1. (Ebesi Pol-

gármesteri Hivatal)

Telefon:  06-52-565-048
Telefax: 06-52-565-075
E-mail:  ebesoffice@t-online.hu

Tájékoztató a választással kapcsolatban
Jelen tájékoztatással a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (Ve.) 75. § (1) bekezdés b.) pontja alapján néhány a válasz-
tások során alkalmazandó hangsúlyos szabályra szeretnénk felhívni 
a figyelmet, illetve rövid tájékoztatást adunk az eddig eltelt idő-
szakról.

I. Hasznos tudnivalók
Átjelentkezés: az átjelentkezés (azaz az állandó lakóhelytől elté-

rő helyen történő szavazás) lehetősége speciális az önkormányzati 
választásokon. Csak az a személy kérheti, aki a szavazás kitűzését 
megelőzően legalább 30 nappal (ez az időpont 2014. június 23.-a 
volt) tartózkodási helyet létesített Ebes településen és a tartózko-
dási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. Ebben az 
esetben a kérelmezőnek az állandó lakóhelye szerinti helyi válasz-
tási irodánál kell a kérelmét benyújtania legkésőbb 2014. október 
10. 16.00 óráig. Ugyanezen időpontig a kérelem visszavonható. 

2014. szeptember 23-ig öt fő kérelmezte, hogy átjelentkezéssel 
kíván szavazni településünkön.

Mozgóurnával történő szavazás: A mozgóurna iránti kérelmet 
a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi álla-
pota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt válasz-
tópolgár nyújthat be.

A kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb 2014. 
október 10. 16.00 óráig kell megérkeznie a választópolgár állandó 
lakóhelye szerinti helyi választási irodához. A szavazás napján is 
lehet igényelni mozgóurnát legkésőbb 15.00 óráig, ekkor azonban 
már csak az illetékes szavazatszámláló bizottságtól.  A mozgóurna 
iránti kérelemnek minden esetben tartalmaznia kell a választópolgár 
nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azo-
nosítóját, a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a 
mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, 
valamint a mozgóurna-igénylés okát.

Akadálymentes szavazóhelyiség: Településünkön minden sza-
vazóhelyiség akadálymentesített, a művelődési ház szavazóköré-
nek (itt néhány lépcsőn kell felmenni) kivételével.  

Kampánycsend: A kampánycsendre a 2013. évi választási tör-
vény elfogadásával új szabályok vonatkoznak. Kampánytilalomról 
csak a választás napján beszélünk, ekkor is úgynevezett relatív te-
rületi kampánytilalom érvényesül, ami azt jelenti, hogy a válasz-

Közlemény
a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatban

lakossági kérelem alapján a 
korábbi testületi ülésen fel-
merült a sportpályán, vala-
mint a temetőnél lévő fák 
vizsgálatának igénye. Az 
önkormányzat megkereste 
dr. Balázs István igazságügyi 
erdészeti-, és erdőkárérték-
becslő szakértőt, arra vonat-
kozóan, hogy vizsgálja meg 
ezen fák állapotát és tegyen 
javaslatot a további teendők-
re. A szakértő augusztus 06-
án tartott helyszíni szemlét, 
melynek tapasztalatait írásos 
formában eljuttatta az önkor-

mányzathoz. A képviselő-tes-
tület egyhangúlag támogatta 
a szakértői véleményben fog-
laltakkal kapcsolatos munká-
latok elvégzését. 

Egyéb testületi döntések
Szabóné Karsai Mária 

polgármester asszony arról 
adott tájékoztatást, hogy az 
M35-ös autópálya 4. számú 
főút – Berettyóújfalu közöt-
ti szakaszának építése ke-
retében szükségessé vált a 
település külterületén 089 
helyrajzi számon található, 
„önkormányzati út” elneve-

zésű ingatlan kisajátítása, 
melyre megbízást a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhiva-
tal adott. Az ezen a helyrajzi 
számon nyilvántartott kisajá-
títandó út 0,1222 hektár terü-
letű, melynek forgalmi értéke 
az igazságügyi ingatlanfor-
galmi szakértő véleménye 
szerint 845 ezer 600 forint. A 
testület egyhangúlag elfogad-
ta az előterjesztést. 

Az általános iskola azzal a 
kéréssel fordult a képviselő-
testülethez, hogy az iskolai 
ünnepségek és rendezvények 
hangosításához szükséges 

eszközök beszerzését támo-
gassa. A testület az eszköz-
beszerzéshez 70 ezer forint 
támogatást nyújtott az általá-
nos iskolának.

Nagy Adrienn az Ebe-
si Községgondnokság Kft. 
ügyvezetője arról adott tájé-
koztatást, hogy a LEADER 
pályázat keretében felépítés-
re került a Rákóczi utca 13. 
szám alatt egy 459 négyzet-
méter alapterületű fóliasátor, 
mely a tervek szerint a jövő-
ben a virág- és zöldségpalán-
ták nevelésére ad lehetőséget.

dr. Borku Csilla

(Folytatás az 1. oldalról.)
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tás napján a szavazóhelyiség épületének bejáratától számított 150 
méteres távolságon belül – közterületen – választási kampányte-
vékenység nem folytatható. A távolságot több bejárat esetén attól 
kell számolni, amelyik a szavazóhelyiség megközelítésére szolgál. 
További tiltott kampánytevékenységnek minősül mozgóurna igény-
lésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra irányuló nyilvá-
nos felhívás.  

Szavazat leadásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók: A 
választópolgár a szavazás előtt igazolja személyazonosságát, vala-
mint lakcímét vagy személyi azonosítóját. Amennyiben a válasz-
tópolgár szerepel a szavazóköri névjegyzékben a bizottság átadja 
számára az átadás előtt bélyegzővel ellátott három (egyéni listás, 
polgármesteri, megyei listás) szavazólapot.  

A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár ren-
delkezésére. A szavazófülke igénybevétele nem kötelező. Ugyan-
így nem kötelező a szavazólapot borítékba helyezni. 

A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtarta-
ma alatt semmilyen módon nem akadályozhat más választópolgárt 
a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában.

A szavazóhelyiségben a rend fenntartása a szavazatszámláló bi-
zottság elnökének a joga és kötelessége. A bizottság a működésének 
tartama alatt hatóságnak, míg tagjai hivatalos személynek minősül-
nek. 

A központi, illetve a szavazóköri névjegyzék: A központi név-
jegyzék a Nemzeti Választási Iroda által vezetett elektronikus nyil-
vántartás. 

A központi névjegyzéket a polgárok személyi és lakcím adatait 
tartalmazó nyilvántartásból, a polgárok személyi és lakcím adatait 
tartalmazó nyilvántartásban nem szereplő választópolgár esetében 
a magyar állampolgárságát igazoló okirat nyilvántartásából, továb-
bá a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántar-
tásából, a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásából és 
a szavazóköri névjegyzékből történő adatátvétellel kell létrehozni. 
A központi névjegyzéket a Nemzeti Választási Iroda folyamatosan 
aktualizálja. A központi névjegyzékben minden választópolgár sze-
repel, aki bármelyik választáson választójoggal rendelkezik. Ezen 
túlmenően 18 év alatti személyek is szerepelnek benne, akik egy-
egy választás időpontjáig betöltik a 18. életévüket. 

A választás kitűzését követően speciális névjegyzék(ek)re van 
szükség, amely az adott választásra vonatkozó jogszabályi rendel-
kezések szerint tartalmazza az aktív választójoggal rendelkező vá-
lasztópolgárokat. Ezek az úgynevezett szavazóköri névjegyzékek, 
amelyeket a Nemzeti Választási Iroda állít össze. A névjegyzékben 
való szereplésről a választópolgár értesítést kap. 

Az elkészült szavazóköri névjegyzékek sem véglegesek, hiszen 
lakosok állandó lakóhelyet létesítenek, szüntetnek meg, nagykorú-
vá válnak stb…. Annak érdekében, hogy a szavazóköri névjegyzé-
kek mindig pontosak legyenek, a választópolgárok releváns adata-
iban bekövetkezett változásokat a Nemzeti Választási Iroda az erre 
szolgáló választási informatikai rendszeren átvezeti. A szavazóköri 
névjegyzékek végső lezárása a korábban említett 2014. október 10. 
16.00 órát követően történik. A lezárást követően kerülhet sor a vá-
lasztásnapi szavazóköri névjegyzékek kinyomtatására.   

A központi névjegyzékkel kapcsolatban bárki jogosult saját ma-
gára vonatkozóan információt kérni, konkréten arra hogy szerepel-e 
a központi névjegyzékben, a saját adataiba betekinthet és arról má-
solatot kérhet. Más választópolgár adataiba nem lehet betekinteni.

A szavazóköri névjegyzék esetében más a helyzet, ezekbe a név-
jegyzékbe a Helyi Választási Irodában bárki betekinthet.  
 
II. Tájékoztató a választás kiírása óta eltelt időszakban a HVB 

és a HVI által végzett munkáról

Ebesi Helyi Választási Bizottság

Az önkormányzati választásokkal kapcsolatban lezajlott a jelölt-
állítás folyamata, a jogerősen nyilvántartásba vett egyéni listás és 
polgármester jelölteket az Ebesi Hírlap választási melléklete tartal-
mazza.

Folyamatosan zajlik a delegálás a Helyi Választási Bizottságba. 
Delegálásra a jogerősen nyilvántartásba vett jelölteknek van joguk.  

A Ve. rendelkezése alapján a választási bizottságok – így a Helyi 
Választási Bizottság is -: „a választópolgárok független, kizárólag 
a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata 
a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, 
törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szük-
ség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. A Bizott-
ság testületként végzi a munkáját.

A Bizottság folyamatosan végzi a munkáját idáig döntött a je-
löltek nyilvántartásba vételéről, a jelöltek szavazólapon megjelenő 
sorrendjének sorsolással történő megállapításáról, ajánlóív le nem 
adása miatti bírságról, valamint a megbízott tagok megbízásának 
elfogadásáról (delegáltak). 

A bizottsághoz kifogással fordulhat a központi névjegyzékben 
szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben 
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szer-
vezet a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a vá-
lasztási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: 
jogszabálysértés) hivatkozással. 

A Bizottsághoz 2014. szeptember 23-ig egy kifogás érkezett, 
amelynek elbírálása folyamatban van, a döntést a választási eljárás-
ról szóló törvény alapján – a személyes adatok kivételével – a HVB 
nyilvánosságra fogja hozni. 

Az Ebesi Helyi Választási Iroda 
A HVI a választásra jogosultak 2014. augusztus 15-i száma 

alapján megállapította a jelöltállításhoz szükséges ajánlások szá-
mát, ezen túlmenően a helyi választási iroda folyamatosan ellátja 
a szükséges technikai, szervezési és egyéb előkészítő feladatokat.    

A Helyi Választási Iroda tevékenységét a hatályos jogszabályok 
alapján végzi, a tevékenységével kapcsolatban kifogással lehet élni 
a helyi választási bizottsághoz. 

2014. szeptember 23-ig a HVI vezetőjéhez két kérelem érkezett. 
Az első kérelemben annak benyújtója előadta, hogy sok ebesi 

lakos hívta fel a figyelmét arra, hogy olyan információk láttak nap-
világot, miszerint kb. 100 idegen egyetemistát és sportolót jelent-
keztetett be valaki vagy valakik az elmúlt időszakban ebesi állandó 
vagy ideiglenes ebesi lakcímekre. A hírek az Ebes Nyugati utcán 
lévő üresen álló 6 db lakóházat jelölik meg egyik lehetséges beje-
lentkezési helyszínként. 

A leírtak alátámasztására hivatkozik a jegyző által „igazolt hite-
les nyilvántartás”-ra, amely alapján Ebes 18 év feletti népességének 
száma 2013. december 31-én 3617 fő volt továbbá, hogy a 2014. 
augusztusi adatok alapján a választói névjegyzékben szereplő vá-
lasztópolgárok száma 3800 fő. 

A kérelmezőt a HVI vezetője válaszában tájékoztatta, hogy a 
18 év feletti népességszám nem azonos a választásra jogosultak 
számával. Az ügyben megkereséssel éltünk a Nemzeti Választá-
si Irodához, amely szerv hivatalos válaszában tájékoztatást adott 
a 2014. január 1-i állapot szerinti választásra jogosultak számáról, 
amely 3797 fő volt.

Tájékoztatást kapott a kérelem benyújtója továbbá, hogy a 2014. 
április 06.-i országgyűlési választásokon a választásra jogosultak 
száma 3757, míg a 2014. május 25.-i Európa Parlamenti választá-
sokon a választásra jogosultak száma: 3767 fő volt. 

A HVI vezetőjéhez érkezett másik kérelem pedig különböző 
időpontokra vonatkozóan az ebesi állandó és ideiglenes lakcímmel 
rendelkező lakosok számára irányult. Ebben az esetben a HVI ve-
zetője tájékoztatta a kérelmezőt, hogy ilyen hivatalos adatszolgálta-
tásra a vonatkozó törvény alapján az illetékes járási kormányhivatal 
jogosult.  

Ezen második kérelemmel kapcsolatos ügyet tárgyalta a HVB is, 
és a hatályos jogszabályok adta lehetőséggel élve adatkéréssel for-
dult a Hajdúszoboszlói Járási Hivatalhoz. 
Ebes, 2014. szeptember 23.

Dr. Hajdu Miklós
HVI vezető
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Az Alapszolgáltatási Központ dolgozói 2014. szep tem ber 6-án 
Diósgyőr és Lillafüred látványosságait nézték meg. A kirándu-
láshoz nyújtott támogatást ezúton is köszönjük az Önkormány-
zatnak.

Lillafüredi kirándulás

Szeptember 12-én Okváth doktor fogadással egybekötött ün-
nepségen köszönte meg mindazoknak a munkáját és segítségét, 
akik a rendelő felújításában közreműködtek. Meghívást kaptak 
még a falu intézményvezetői, akikkel a praxis kapcsolatban áll. 
A rendezvény jó hangulatban zajlott le. Köszönettel

Okváthné  Anni és Okváth doktor

Ünnepség az új rendelőben

A legjobbaknak járó fődíjjal tér-
hetett haza Balatonszárszóról, 
a VI. Nemzetközi Szárszói Le-
csófesztiválról az Arany Orosz-
lán Étterem csapata. Az ízlelő-
bimbókat a legváltozatosabb 
módon elkészített lecsókülönle-
gességekkel kényeztették. Meg-
kóstolhatták az érdeklődők a 
lecsófagyit, a palacsintába cso-
magolt lecsóbatyut, de édesen 
is asztalra került a sokak által 

kedvelt paprikás étel, méghozzá 
meggyes lecsóval töltött kecs-
kesajt formájában. Az Arany 
Oroszlán csapata – Mészáros 
László vezérigazgató és Kul-
csár Zoltán főszakács – ezúton 
szeretné kifejezni köszönetét az 
önkormányzatnak, mellyel hoz-
zájárult, hogy ezen a népszerű 
rendezvényen részt vegyenek és 
még szorosabbá fűzzék a két te-
lepülés közötti kapcsolatot.

Tisztelt Ebesi 
Választópolgárok!
A programom megismerte-
tése céljából 2014. október 
7-én (kedden) 18 órától 
lakossági fórumot tartok a 
Művelődési Házban, melyre 
ezúton meghívom és várom a 
község lakosságát.

Galgóczi Mihály 
polgármesterjelölt

TISZTELT EBESIEK!
Ezúton is tisztelettel meghí-
vok minden kedves érdeklődőt 
a Művelődési Házban 2014. 
október 3-án 18 órától tar-
tandó lakossági fórumra, ahol 
részletesen ismertetem polgár-
mesteri programomat. Várom 
Önöket!

Tisztelettel:
Szabóné Karsai Mária

polgármesterjelölt

Lakossági fórumok

Elhozták a fődíjat

1. Szerda Dr. Csontos Gyula

2. Csütörtök Dr. Csontos Gyula

3. Péntek Dr. Socol Ilona

4. Szombat Dr. Socol Ilona

5. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

6. Hétfő Dr. Socol Ilona

7. Kedd Dr. Socol Ilona

8. Szerda Dr. Csontos Gyula

9. Csütörtök Dr. Csontos Gyula

10. Péntek Dr. Szerze Róbert

11. Szombat Dr. Socol Ilona

12. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

13. Hétfő Dr. Szerze Róbert

14. Kedd Dr. Szerze Róbert

15. Szerda Dr. Csontos Gyula

16. Csütörtök Dr. Békési Zoltán 

17. Péntek Dr. Szerze Róbert

18. Szombat Dr. Szerze Róbert

19. Vasárnap Dr. Socol Ilona

20. Hétfő Dr. Szerze Péter

21. Kedd Dr. Szerze Péter

22. Szerda Dr. Szerze Péter

23. Csütörtök Dr. Szerze Péter

24. Péntek Dr. Szerze Péter

25. Szombat Dr. Szerze Péter

26. Vasárnap Dr. Szerze Péter

27. Hétfő Dr. Békési Zoltán

28. Kedd Dr. Csontos Gyula

29. Szerda Dr. Békési Zoltán

30. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

31. Péntek Dr. Békési Zoltán 
06-30/698-0043

Dr. Varga Tamás 
igazgató főorvos

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2014. OKTÓBER
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Nagyszerűen szerepeltek futóink 
az augusztus utolsó szombatján 
megrendezett Aquapark orszá-
gos mezei futóversenyen Hajdú-
szoboszlón. A különböző távo-
kon és korcsoportokban 32 ebesi 
futó mérte össze állóképességét 
és gyorsaságát az erős mezőny-
ben. Sós Barnabás aranyérmes 

lett 3300 méteren. Kiss Patrik 
2500 méteren és Enyediné Do-
bai Henriett 10 km-en ezüst-
érmes, Vargáné Tünde pedig 
bronzérmes lett, szintén ezen a 
távon. A 3×1000 méteres váltó-
versenyen a Sós Anna – Enyedi 

Sára – Mészáros Nóra triónk a 
harmadik helyen végzett. 1000 
méteren 63 induló közül Enyedi 
Sára harmadik, Fodor Enikő ne-
gyedik, Kovács Alexa hatodik, 
Egri Kincső hetedik és a fiúk 
mezőnyében Fodor Szabolcs a 
nyolcadik helyen végeztek. Mé-
száros Nóra a negyedik és Sós 
Anna a hatodik helyen értek cél-
ba korcsoportjukban. Gali Petra 
1500 méteren negyedik, Nagy 
Anita tanárnő 3,3 km-en hete-

dik és Varga Sándor 10 km-en 
a hatodik helyen futottak be. A 
szeptember 6-án, Tiszadadán 
rendezett futóversenyen Varga 
Sándor győzött a félmaratoni 
távon. Szeptember 14-én, a bu-
dapesti félmaratoni versenyen 
Vargáné Tünde, Kiss Róbert, 
Szoboszlai Csaba, Szoboszlainé 
Szilvi, Szoboszlai Boglárka és 
Dr. Misák Sándor versenyeztek 
Ebesről. Sokan egyéni csúcsukat 
megdöntve gyűrték le a 21 km-
es távot. Gratulálunk!

Sós Barnabás

Sakk siker

Az augusztusban rendezett debreceni VI. Karnevál kupa sakk-
versenyen ebesi csapatunk is képviseltette magát. A legjobb 
eredményt Sós Barnabás érte el, aki 2. helyen végzett csoport-
jában és a Hajdú-Bihar megye legjobbja serleget is átvehette. 

Ebesi Sportbarátok Egyesület

Futósikereink

Műfüvön is rúghatják a bőrt

Magyar Labdarúgó Szövetség Sportfejlesztési Programjának 
keretében kialakítottak két, egy 20×40 és egy 12×24 méteres 
nagyságú műfüves focipálya, melyek ünnepélyes átadójára 
szeptember 5-én került sor. A rendezvényen részt vett Mészöly 
Kálmán hatvanegyszeres labdarúgó válogatott, valamint Ebes 

egyetlen olimpikonja Szatmári Csaba is, aki elsőként került fel 
az iskola „Akikre büszkék vagyunk” falára. A jó hangulatú ren-
dezvényeket barátságos mérkőzések színesítették. A műfüves 
pályák jó szolgálatot tesznek a sportegyesületek futball edzései, 
valamint a gyerekek mindennapos kötelező testnevelésének elő-
segítésében.

dr. Borku Csilla

 Sós Barnabás (alpolgármester-edző) győzött 3300 m-en

 Érmes lányaink
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A 2014. évi önkormányzati választás polgármesterjelöltjei

A 2014. évi önkormányzati választás egyéni listás jelöltjei

NÉV Jelölés

1 Galgóczi Mihály független

2 Szabóné Karsai Mária független

Sorszám Név Jelölés

1. Tóvizi Erika Ilona független

2. Dr. Szerze Péter független

3. Józsa János független

4. Biró Sándorné független

5. Szabó Mihály független

6. Csiszárné Józsa Emma független

7. Kovács Mihály független

8. Majzik Józsefné független

9. Mezei János László FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG;  
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

10. Kerekes Ferenc független

11. Jakab Attila független

12. Nagy Imre Demokratikus Koalíció

13. Dr. Kovács Brigitta független

14. Szabó István független

15. Magyar János független

16. Erdei András független

17. Dr. Lévai Bettina Andrea független

18. Huszovics János Andrásné Magyar Szocialista Párt

19. Dr. Okváth László független

20. Erdős Károly Demokratikus Koalíció

21. Nagy Lajos Magyar Szocialista Párt

  Ebesi Hírlap – 2014. évi önkormányzati választások
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(Folytatás a 8. oldalon.)

„A képzelet valóra válhat”

Az ERZSÉBET TÁBOR-ral sok gye-
rek álma vált valóra azzal, hogy eljutott 
a Balatonhoz – talán életében először. 
Az iskola sikeres pályázata révén idén 
nyáron 30 ebesi kisdiák tapasztalta meg, 
milyen is egy igazi nyári tábor 1100 fős 
gyerekcsapattal. Életre szóló élmények-
kel és sok-sok baráttal lettek gazdagab-
bak. Néhány emlékezetes program: reg-
geli torna (a mi csapatunk minden reggel 
részt vett rajta), táborismereti verseny, 
városismereti vetélkedő (kisvonattal Fo-
nyódra), vizes sorverseny, büntetődobó, 
esti színház, koncert, diszkó, táncház, 
mozi, éjszakai akadályverseny (ezen a mi 
csapatunk a legjobb eredményt érte el a 
tábor történetében), ping-pong verseny, 
ahol bajnokot is avattunk Szoboszlai Bo-
tond személyében, számháború, vízi ka-
landpark, fürdőzés a „magyar tengerben”, 

focibajnokság, célba rúgó, versenykötél-
húzás, vitorlázás a kétárbócos Phoenix 
vitorláson, naplemente a Balaton parton 
távolban Badacsony. Az egy hetes tábor 
összköltsége 1.300.000,- Ft amiből a mi 
gyerekeink csak 60.000,- Ft-ot fizettek, a 
fennmaradó összeg az Erzsébet program 
kedvezménye. A tábornyitón először hal-
lott tábordal idegennek tűnt, de a tábor-
záráskor már mindenki könnyes szemmel 
énekelte és szomorúan búcsúztak az új-
donsült barátoktól.

„Gyere el! Végül, ami itt készül,
azt elviheted majd emlékül.

Az a víz, az a part, az a Nap is a Tiéd,
az ég meg folyton kék…”

Jövőre is ott leszünk! 
 Katona Erika

Elkezdődött az idei tanév
A 2014/2015 tanévet 343 tanuló kezdte 
el szeptemberben, mintegy 5%-kal töb-
ben, mint az elmúlt tanítási évben. Idén 
három új kollégával bővült a tantestü-
let. Horváth Éva angol műveltségi te-
rületű tanító, Négyesiné Takács Szilvia 
földrajz-angol szakos tanár, valamint 

Mallory Ann Roseman angol anyanyelvi 
lektor tanítja majd diákjainkat. Ezúton is 
köszönetünket fejezzük ki Ebes Község 
Önkormányzatnak, illetve a KLIK-nek, 
hogy segítségükkel teljes állásban sike-
rült foglalkoztatni az anyanyelvi lektort 
iskolánkban.

Bevezettük az e-naplót
Iskolánkban az idei tanévben bevezetésre 
került az elektronikus napló, melynek se-
gítségével reményeink szerint a mai kor 
követelményeinek megfelelően egysze-
rűbbé válhat az iskolai adminisztráció. 
Ezúton is kérjük a kedves szülőket, hogy 
a www.ebesarany.mozanaplo.hu webla-
pon kövessék nyomon gyermekük iskolai 
előmenetelét. Tájékoztatjuk a szülőket, 
hogy az e-napló mellett természetesen 
az eddigi ellenőrző füzet is megmarad, 
amelybe szintén bekerülnek az érdemje-
gyek és a különböző értesítések. Ezúton 
szeretnénk megköszönni az önkormány-
zatnak azt a 300 ezer forintos támogatást, 
amelynek segítségével sikerült beszerez-
ni az e-napló bevezetéséhez szükséges 
számítástechnikai eszközöket.

Korszerűsítettük a hangosításhoz 
szükséges eszközöket

Ebes Község Önkormányzatának segít-
ségével sikerült beszerezni az iskolai 
rendezvények hangosításhoz szükséges 
technikai eszközöket, mintegy 70 ezer 
forint összegben, melyet ezúton is köszö-
nünk.

Közös siker az 1%-os felajánlásokból
Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány 
ezúton is köszönetet mond mindazok-
nak, akik 2013. évi adójuk 1%-át az 
Alapítvány számára ajánlották fel! Ne-
kik köszönhetően, az elmúlt évek 1%-os 
bevételeinek majdnem a kétszereséből, 
közel 500 000 Ft-ból tudjuk segíteni az 
ebesi gyermekek ügyét. Kérjük, hogy 
adóbevallásakor mindig gondoljon Ala-
pítványunk működésére, bátorítsa hoz-
zátartozóit, ismerőseit is a felajánlására! 

Adószámunk: 18544718-1-09
Akik addig is támogatni szeretnék az 
Ebesi Gyermekekért Alapítványt kér-
jük, adományaikat fizessék a következő 
számlaszámára – Balmazújváros és Vi-
déke Takarékszövetkezet: 59900036-
11014234 – Köszönjük! 

Lánczky Ágnes

Ifjú polgárőrök a tanévkezdés 
biztonságáért

Az OPSZ elnöksége az eddigi gyakor-
latnak megfelelően ez évben is meghir-
dette a „POLGÁRŐRÖK A TANÉV-
KEZDÉS BIZTONSÁGÁÉRT” akciót 
a 2014. augusztus 29-től október 12-ig 
tartó időszakra. Az akció kiemelt célja: 
az óvodák és iskolák környékén a gyer-
mekbalesetek megelőzése.
A tanévkezdés biztonsága érdekében 
meghirdetett akció során a polgárőrök 
önállóan, illetve a rendőrség állományá-
val is szoros együttműködésben, elsősor-
ban bűnmegelőzési és közlekedésbizton-
sági feladatok végrehajtásában vesznek 
részt. Az országos felhívástól függetle-
nül az Ebesi Polgárőr Egyesület minden 
évben felvállalja ezt a feladatot, hagyo-
mánnyá vált tevékenységei közé tartozik. 
A szeptemberi tanévkezdéshez kapcso-
lódóan, a helyi iskola igényeihez mérten 
három hétig tartó Zebraszolgálatot szer-
vez a kispolgárőröknek természetesen a 
polgárőrök és a körzeti megbízottak fel-

ügyeletével. A kispolgárőrök a gyakorlat-
ban ismerkednek a gyalogos közlekedés 
szabályaival és segítségére vannak társa-
iknak az úttesten történő áthaladás során. 
A gyerekek nagy örömmel segítették is-
kolatársaik, leginkább legifjabb tanuló-
ink közlekedését. Ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani: Halász Martin 8.b, 
Kálmán Norbert 8.b, Fodor Balázs 8.b, 
Mészáros István 6.a, Szőke Zoltán 6.a, 
Vattai Levente 6.a, Sánta Márk 6.a, Al-
Ghazali Raydan 6.a, Szoboszlai Botond 
6.b és Fodor Norbert 6.b osztályos tanu-

Erzsébet tábor

Zebra szolgálat

Évnyitó

Iskolai színes hírek
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Ovi-nyitogató

A 2014/2015 nevelési év 
kezdetén ismételten megren-
dezésre került az Ovi-nyitoga-
tó a Benedek Elek Óvodában. 
Szeptember 12-én még a nap is 
kisütött a sok-sok esőzés után, 
hogy a szép zöld, tágas udva-
runkon kerülhessen megrende-
zésre a várva várt esemény. A 
hat óvodai csoport jelképével 
díszített kapun haladtak át a 

gyerekek. Így „váltak” a kicsik 
Benedek Elek Óvodássá. Majd 
kezdetét vette a vidám játék, 
szórakozás, közös tevékeny-
ség. Süti és gyümölcsvásárral 
is színesítettük ezt a napot. A 
közösen átélt élményekkel gaz-
dagodtak óvodásaink, melyre 
még sokáig emlékezni fognak.

Czeglédiné Herczeg Ildikó 
óvodavezető

lóknak lelkes munkájukért. – 
Zelízi Mária

Felújítottuk a kosárlabda 
pályát

Pinczés Tibor segítségével 
ismét biztonságosan használ-
hatják diákjaink a kosárlabda 
pályát. A pálya aszfaltozása 
megsüllyedt, ezért szükséges 
volt annak felújítása, mely 
Pinczés úr önzetlen segítsé-
gével megvalósult. Köszön-
jük!

Szárszói gyerekeket láttunk 
vendégül

Szeptember 14-17-e között 
tizennyolc balatonszárszói 
gyermeket és kísérőiket láttuk 
vendégül, akik megismerked-
tek Ebes, valamint Debrecen 
nevezetességeivel, lubickol-
tak a hajdúszoboszlói Aqua 
Palace medencéiben, illetve 
puszta kocsikáztak a Horto-
bágyon. A szálláshelyet az 
Arany Oroszlán Zrt. biztosí-
totta a gyerekeknek.

Sakk szakkör az iskolában

Kovács Józsefnek, az Ebe-
si Sportbarátok Közhasznú 
Egyesület elnökének segítsé-
gével beindult a sakk szak-
kör iskolánkban. Aki szeretné 
megdolgoztatni agytekervé-
nyeit, várjuk szeretettel fog-
lalkozásainkon.

Ismét segített Dzsudzsák 
Balázs

A híres labdarúgó ismét segí-
tett iskolánknak felajánlásá-
val. 100 darab ajándéktárggyal 
járult hozzá azon gyermekek 
jutalmazásához, akik iskolánk 
és ezáltal településünk hírne-
vét öregbítik a különböző ver-
senyeken. 

Emléktábla avatás
Minden kedves ebesi lakost 
várunk szeretettel október 
22-én 14 órakor a múzeum 
udvarára, ahol az 1956-os for-
radalom emlékére emléktáblát 
avatunk.

Szűcs Norbert  
intézményvezető

GGYYEERREEKK--  ÉÉSS  BBAABBAARRUUHHAA  
BBÖÖRRZZEE  

2014. október 19. (vasárnap) 9-12 óráig 

 
HHeellyysszzíínn::  

Ebes, Művelődési ház (Kossuth u. 32-34.)
Minden, ami babákkal és gyerekekkel kapcsolatos: 

ruhák, cipők, játékok, felszerelések. 

További infó: 
Pinczés Marianna  

e-mail: pinczmar@gmail.com 

(Folytatás a 7. oldalról.)
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„Droghelyzet van”  

– előadás volt Nagyhegyesen –Ebesen 2014. július 23. és szeptember 19. közötti időszakban öt 
bűncselekmény történt. 
1.  Ismeretlen tettes 2014. 07. 15-e és 2014. 07. 23-a közötti 

időben az Ebes, Ifjúság utca egyik lakóházának udvarából 
eltulajdonított egy gázkazánt, kettő kaputechnikát, egy öntö-
zőrendszert irányító központot és több kültéri lámpatestet. Az 
ügyben lopás vétség elkövetése miatt büntetőeljárás indult.

2.  2014. 08. 27-én 16:30 óra körüli időben egy ebesi férfi a Nyu-
gati utcai lakásában előzetes szóváltást követően feleségét 
bántalmazta, a haját megfogta, majd két alkalommal ököllel 
arcon ütötte. A sértett a bántalmazás következtében könnyű 
sérülést szenvedett. Az elkövetővel szemben súlyos testi sér-
tés bűntettének kísérlete miatt büntetőeljárás indult, valamint 
a rendőrség vele szemben ideiglenes megelőző távoltartást 
alkalmazott.

3.  2014. 09. 08-án 15 óra 05 perckor egy ebesi nő az általa veze-
tett személygépkocsival úgy vett részt a közúti forgalomban, 
hogy a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott. Az 
elkövetővel szemben gépi meghajtású jármű vezetésével ittas 
állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt büntetőeljá-
rás indult. 

4.  2014. 09. 12-én 07:30 órakor egy ebesi nő a Széchenyi téren 
hangosan szidalmazott egy szintén ebesi nőt, akit 2008. év óta 
folyamatosan zaklat, a magánéletébe önkényesen beleavat-
kozik. Az elkövetővel zaklatás vétsége miatt büntetőeljárás 
indult. 

5.  Ismeretlen tettes 2014. 09. 14-én 11:30 órát megelőző időben 
az Ebes, Forrás utcán lévő Kft. telephelyén az egyik raktár 
ablaküvegét betörte, majd bement az épületbe és az ott lévő 
iroda hőszigetelt ablaküvegét szintén betörte, de onnan nem 
tulajdonított el semmit. Az ügyben dolog elleni erőszakkal 
elkövetett lopás bűntettének kísérlete miatt büntetőeljárás in-
dult.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját, s 
amennyiben a fenti eseményekkel kapcsolatban bármilyen in-
formációval rendelkeznek, a bűncselekmény időpontjában a 
helyszínen, illetve annak közelében jártak, esetleg látták az 
elkövetőt, avagy részükre megvételre kínálták az eltulajdoní-
tott tárgyakat, értesítsék a rendőrséget vagy a település körzeti 
megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A 
bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zár-
tan – 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 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, Rákóczi utca 6. szám alatt tartanak.

Dr. Gali Sándor r. alezredes, kapitányságvezető

2014. október 04. szombat  
9 órakor

Őszi nagytakarítás
Gyülekező: Művelődési ház előtt: október 4. szombat 9 óra
Felszerelés:  Időjárásnak megfelelő öltözet (kesztyűt és zsá-

kokat biztosítunk)
Örömmel várjuk a civil szervezetek és a lakosság segítségét 

is.
Szervezők: Sós Barnabás, Balogh László, Nagy Adrienn

(Ebesi Polgárőr Egyesület, Községgondnokság)

Köszönet az 1%-ért
Az Ebesi Polgárőr Egyesület köszönetét fejezi ki mindazok-
nak, akik 2013. évi adójuk 1%-át az egyesület számára aján-
lották fel. Az így kapott 144.501,- Ft-ot az egyesület a műkö-
désének a finanszírozására fordítja. 

Dr. Zacher Gábor toxikológus tartott előadást szeptember 19-én 
Nagyhegyesen Droghelyzet van címmel. Az előadás rávilágított 
arra, hogy mennyire fontos a gyerek-szülő közötti kommunikáció 
és kapcsolat ahhoz, hogy a fiatal tudjon nemet mondani, ha 

megkínálják valami „szerrel”. A karizmatikus előadáson az 
Ebesi Polgárőr Egyesület tagjai, az Alapszolgáltatási Központ, 
valamint az iskola munkatársai is részt vettek.

Balogh László elnök
Ebesi Polgárőr Egyesület

K É K  H Í R E K



Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
10

Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú 
Egyesület 2014. szeptember 6–7-én ren-
dezte meg immáron hatodik alkalommal 
az „Ebesi Sportbarát Napok” rendez-
vényt. A rendezvény két napja alatt orszá-
gos, megyei és helyi sportolók mérhették 
össze tudásukat, erőnlétüket a sakk -, röp-
labda -, futás – , floorball versenyeinken. 

A szombati napon az VI. Ebesi Őszi 
Ifjúsági Sakkversenyen mérhették össze 
az erejüket a sakk szerelmesei. A megye 
számos pontjáról érkezett ifjú sakkozók 
eredményeikkel büszkén és tapasztala-
tokkal gazdagodva térhettek haza egy jó 
verseny után. 

I. korcsoport végeredmény: 1. Hajdó 
Hanna (Debrecen-Huszár Gál), 2. Szil-
ágyi Norbert (Püspökladány),3. Kacsándi 
Lilli Fruzsina (Debrecen) 

II. korcsoport végeredmény:1. Nagy 
Péter (Hajdúszoboszló), Herka Do-
minik (Hajdúszoboszló), Ifj. Sós 
Barnabás(Ebes). Legjobb leány játékos: 
Vass Boglárka (Debrecen), legjobb ebesi 
játékos: Herman Balázs (Ebes).

Délután 15-órakkor kezdődő II. Utcai 
Floorball Utcai Bajnokságon is szép 

számmal gyűltek össze a csapatok, hogy 
összemérjék floorball tudásukat a palán-
kok között. Kemény küzdelmek után ala-
kultak ki a két korcsoportban megrende-
zett bajnokságon a végeredménynek: 

I. korcsoport: 1. helyezett: Debreceni 
Huszárok, 2. helyezett: Reál Madrid, 3. 
helyezett: Plazma Team.

II. korcsoport: 1. helyezett: Ady DSK, 
2. helyezett: Ebesi Kutyaütők, 3. helye-
zett: „MI”, 4. helyezett: Varga Tím, 5. he-
lyezett: Orbit Team.

Színvonalas szervezés és családias 
hangulat egy csodálatos környezetben. 
Így értékelték a sportolók és szurkolók a 
szeptember 7-én vasárnap megrendezés-
re került a IV. Sebes utcai futóversenyt. 
Sok ismerős, visszatérő futó és sok új ver-
senyző mérte össze gyorsaságát a külön-
böző korosztályokban 400 métertől 4200 
méterig a megye számos pontjáról érkez-
tek versenyzők, akik korcsoportjukban az 
első hely megszerzését tűzték ki célul.

2010-ben vagy utána született lányok – 
400 méter

1.Borsos Dóra (Ebes) 02:09
2. Egri Csenge (Ebes) 02:13
3. Kiss Karolina (Ebes) 02:36

2010-ben vagy utána született fiúk – 
400 méter

1. Juhász Edmond (Csenger) 01:54
2. Makai Csanád (Ebes) 02:15
3. Mészáros Máté (Ebes) 02:33

2008–2009 között született lányok – 
700 méter

1. Egri Kincső (Ebes) 03:19
2. Tóth Amina (Ebes) 03:31
3. Kiss Lilla Antónia (Ebes) 04:04

2008–2009 között született fiúk – 
700 méter

1. Fodor Szabolcs (Ebes) 03:12
2.  Mezei Dániel (Hajdúböszörmény) 

03:17
3.  Ivánka Tóth Gábor (H.böszörmény) 

03:58

2005–2007 között született lányok – 
1100 méter

1. Mészáros Nóra (Ebes) 04:19
2. Fodor Enikő (Ebes) 04:50
3. Erdődi Blanka (Debrecen) 05:04

2005–2007 között született fiúk – 
1100 méter 

1. Daróczi Tamás (Püspökladány) 04:24
2. Chrobák Gergő (Debrecen) 04:32

3. Fodor Tamás Levente (Ebes) 04:33

2002–2004 között született lányok – 
1400 méter

1. Chrobák Lili (Debrecen) 05:25
2.  Fegyveres Anikó (H.böszörmény) 

05:31
3.  Lovas Bernadett (H.böszörmény) 

05:41

2002–2004 között született fiúk – 
1400 méter

1. Sós Barnabás (Ebes) 04:59
2. Daróczi Péter (Püspökladány) 05:11
3. Mészáros István (Ebes) 05:28

1999–2001 között született lányok – 
1800 méter

1.  Szentpéteri Bianka (Püspökladány) 
06:54

2. Gali Petra (Ebes) 07:29
3. Csáti Erika (Püspökladány) 07:52

1999–2001 között született fiúk – 
1800 méter

1. Bagi László (Püspökladány) 06:34
2. Bernáth Gergely (Ebes) 06:51
3. Balogh László (Ebes) 06:54

1996–1998 között született lányok – 
2800 méter

1. Juhász Leila (Csenger) 11:49
2. Erdődi Nelli (Debrecen) 14:18
3. Bujdosó Zsófia (Debrecen) 14:56

1996–1998 között született fiúk – 
2800 méter

1. Kiss Patrik (Ebes) 10:02
2. Drávai Gergely (Ebes) 13:37

1975–1995 között született hölgyek – 
4200 méter

1. Gulyás Vera (Debrecen) 15:33
2.Szabó Katalin (Debrecen) 18:27
3. Nagy Anita (Ebes) 20:34

1975-1995 között született urak – 
4200 méter

1. Juhász Balázs (Csenger) 13:25
2. Fülöp Attila (Debrecen) 15:00
3. Nemes Péter (Debrecen) 15:19

1974-ben és előtte született hölgyek – 
4200 méter

1. Zákány Katalin (Debrecen) 18:49
2. Kubovics Éva (Nyíregyháza) 19:35
3.  Fegyveres Imréné (H.böszörmény) 

21:07

1974-ben és előtte született urak – 
4200 méter

1. Bartha Attila (Debrecen) 15:21

VI. Ebesi Sportbarát Napok
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Negyedik Zsongvölgyi Középkori Forgatag, Haditorna Verseny
Az úr 2014. évében június havának 28. 

napján szombaton ismét megrendezésre 
került a Középkori Forgatag elnevezésű 
nyílt haditorna verseny. Versenyünkön 
ebben az évben is részt vettek Kabáról a 
Griff Íjász Egyesület tagjai, Debrecenből 
a Landsknecht Söldnertum harcosai, vala-
mint az idén először, szintén Debrecenből 
a Keleti Szövetség (Foedus Orientalis) 
versenyzői, Kaposvárról a Fekete Hollók 
Rendjének képviselői. Emellett a korábbi 
évekhez hasonlóan helyi fiatalok is sze-
rencsét próbáltak, akik nem tagjai egye-
sületeknek, valamint nagy örömünkre az 
Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület 
és a versenyt szervező Zsongvölgyi Ha-
gyományőrző Haditorna Egylet tagjai is 
képviseltették magukat.

Rendezvényünknek az ebesi Művelődé-
si Ház adott otthont. Itt reggel 8.00 órakor 
Sós Barnabás, Ebes alpolgármestere tisz-
telt meg bennünket köszöntő szavaival. 
Lelkesítő megnyitója után, a szabályok 
ismertetését követően megindult az egész 
napos küzdelem a fődíjért. A versenyzők 
íjászatban, kelevézpárbajban, kardvívás-
ban és övbirkózásban mérkőztek meg 
egymással a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően. A versenyzők két kategó-
riában, 17 év alatti ifjak és 17 év feletti 
férfiak kategóriában kerültek értékelésre.

Szokásunkhoz híven csak azok a ver-
senyzők indulhattak a fődíjért, akik vál-

lalták, hogy mind a négy versenyszámban 
megméretik magukat. 

Az ifjak sorában a legtöbb pontot gyűj-
tött versenyző a Zsongvölgyi Hagyo-
mányőrző Haditorna Egylet tagja, Zsákai 
Martin lett, aki kitartásával elnyerte a 

Zsongvölgy Ifjú Bajnoka címet és a cím 
mellé járó gyönyörű kardot. A második 
helyen Sári László Attila végzett a Griff 
Íjász Egyesület tagja, a dobogó harmadik 
fokára pedig Misák Alexandra léphetett, 
aki szintén a Zsongvölgyi Hagyomány-
őrző Haditorna Egylet tagja. Szeretném 
kiemelni, hiszen dicséret illeti Alexand-
ra teljesítményét, aki bátor farkasként 
küzdötte fel magát a harmadik helyre a 

nála idősebb fiúk között egyetlen hölgy-
versenyzőként.

A felnőttek között a legjobb eredményt 
elért versenyző Horváth Tamás lett, a 
kaposvári Fekete Hollók Rendjének tag-
ja, aki elnyerte a Zsongvölgy Bajnoka 
címet és 1 darab hosszúkardot kapott a 
kitüntető cím mellé. Összesítettben a do-
bogón csapattársa Hegedűs Balázs követ-
te a második helyen, valamint a helyiek 
legjobbja Vakarcs Lajos, a Zsongvölgyi 
Hagyományőrző Haditorna Egylet tagja 
a harmadik helyen. Minden résztvevőnek 
szeretnénk megköszönni, hogy megtisz-
teltek bennünket jelenlétükkel és tiszta, 
becsületes versengésükkel, valamint gra-
tulálunk a kitartáshoz és a szép eredmé-
nyekhez.

Ezúton is köszönetet mondunk az Ebes 
Községi Önkormányzatnak, az Ebesi 
Sportbarátok Közhasznú Egyesületének, 
az Ebes Kulturális Közhasznú Nonpro-
fit Kft.-nek, valamint Sós Barnabásnak, 
akik jelentős támogatással járultak hozzá 
a rendezvény megvalósításához. Bízunk 
benne, hogy a következő versenyün-
kön még több résztvevővel tölthetünk 
el egy a mostanihoz hasonló barátságos 
versengéssel tarkított napot. A részle-
tes eredmény lista megtalálható a www.
zsongvolgyihaditorna.hu oldalon a Kö-
zépkori Forgatag menüpont alatt.

Horváth Sándor Cornaille

2. Kovács Gábor (Nyíregyháza) 15:23
3. Dr.Berecz János (Debrecen) 15:44

A IV. Amatőr Röplabda Torna a nyár 
utolsó melegében, a kellemes homokban 
vette kezdetét a strandröplabda szerel-
meseivel. A csapatok szoros játszmák-
ban döntöttek a dobogós helyezésekről, 
valamint élvezhették a homokban töltött 
órákat, melyből mindenki gazdagon vitt 
is haza magával.

I. helyezett: HRSE, II. helyezett: „Eöt-
vös „A”, III. helyezett: Eötvös „B”, IV. he-
lyezett: Nyitnikék, V. helyezett:Mission, 
VI. helyezett: Szitek Bosszúja, VII. he-

lyezett: Zárnikék. A sportversenyek köz-
ben ugráló vár várta az apróságokat, akik 
még versenyezni nem akartak, de mo-
zogni már mindenképpen, illetve az éhes 
sportolókat a Kajatanya látta el finom fa-
latokkal, valamint a Decathlon sátorában 
frissítőket vehettek magukhoz a futás 
után. Összességében egy csodálatos ver-
senyt és élménydús hétvégét zárhattunk, 
ahol reményeink szerint minden kiláto-
gató jól érezhette magát és megtalálhatta 
a számára legmegfelelőbb versenyt.

Ezúton köszönjük a versenyzőknek és 
csapatoknak a részvételt és a sportszerű 
versenyzést, valamint köszönet minden 

önkéntes segítőnek, aki a rendezvény 
gördülékeny lebonyolításában segített az 
egyesületnek, illetve köszönet támogató-
inknak és együttműködőinknek, valamint 
médiapartnereinknek: Ebes Községi Ön-
kormányzat, Ebes Kulturális Közhasznú  
Nonprofit Kft., Ebesi Polgárőr Egyesület, 
Családi Kajatanya, Nemzeti Együttmű-
ködési Alap, Decathlon Debrecen, Ave 
Ásványvíz, Rendőrség, Ebesi Arany Já-
nos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Campus Rádió, Ebes TV és Hajdú-Bihari 
Napló.

Zelizi Krisztina
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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 

 
Kedves Ebesi Lakosok!

Hajdúszoboszlón 2013. júliustól tartok polgári 
búcsúztatást. A gyászoló családoknak teljes szív-
ből ajánlom vigasztaló beszédemet, amelyet dísz-
kötésben emlékbe adom a közeli hozzátartozók-
nak. Várom megkeresésüket. Névjegykártyám 
megtalálható Ebesen a temetőgondnokságon is.

Szabóné Bordán Róza
4200 Hajdúszoboszló, Luther utca 14.

                Tel.: 52-216-481 Mobil: 06-30-451-0580
                                             e-mail: 
szabone.bordan.roza@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

K í n á l a t u n k b ó l :

Díjmentes házhozszállítás  nyitva tartási  időn túl, 
előzetes egyeztetés alapján! 
Várjuk kedves vásárlóinkat  

Ebesen, a Rákóczi u. 6. sz. alatt a piac üzletsorán!
Üzemeltető: Huszovics Ágota,  telefonszám: 06 70 4575 020

•  fagyasztott termékek
•  konzervek, pástétomok
• jutalomfalatok
• rágcsálóeleségek
• madáreleségek

• haleledelek 
• ápolószerek
•  kiegészítők,  

horgászcikkek
• almok, fekhelyek

•  száraztápok: 
Teljes értékű: 
2000 Ft/10 kg-tól 
Minőségi: 399 Ft/kg-tól 
Prémium: 549 Ft/kg-tól

Felhívás véradásra
Kedves Ebesi lakosok!
2014. október 2-án, csütörtökön 13 órától 17 óráig véradást 
szervezünk a Művelődési Házban, melyre várunk minden se-
gíteni szándékozó lakost.

a Védőnők

Megnyílt a FE-BI Százas
(Ebes, Rákóczi u. 12, Tsz udvar)

Megújult és folyamatosan bővülő árukészlettel  
várjuk régi és új vásárlóinkat.

háztartási cikkek – műanyagáruk
papír-írószer – vegyi áru

illatszer – édesség
játék – ajándék

szezonális termékek
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek:  8.00–18.00

 Szombat: 8.00–14.00
 Vasárnap: 8.00–12.00

Havonta új akciókkal várunk minden kedves vásárlót!

Kínálatunk:

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



GALGÓCZI MIHÁLY polgármesterjelölt

Tisztelt Ebesiek!

1990-től képviselője, 1992-től al-
polgármestere, 1994-től 2010-ig 
polgármestere voltam Ebesnek.

Polgári foglalkozásom diplo-
más villamos üzemmérnök és az 
angol nyelvet középfokon beszé-
lem. 

7 éves korom óta azaz, 44 éve 
élek Ebesen. Idejártam iskolába, 
itt építkeztünk,itt élünk Ebesen, 
ideköt minden. 

Jelenleg az üzleti életben sike-
res és eredményes – a megújuló 
energiákkal foglalkozó – vállal-
kozást vezetek. A gazdasági szek-
torban egy új területre bedolgoz-
va magamat teremtettem stabil és 
új egzisztenciát. A több lábon ál-
lás céljából családommal a falusi 
turizmus fejlesztésére adtunk be 
Uniós pályázatot, ami az elbírá-
lásig a további építkezést kizárja. 

A 16 év polgármesterség azon-
ban nem múlt el nyomtalanul. A 
lakossággal közösen elért sok-
sok siker és eredmény Ebeshez 
köt.

Boldogan emlékszem visz-
sza a Református és Katolikus 
Templom építésére, a Curver,a 
Kerekes, Meal-Trade és a Sajt-
gyár letelepítésére. A falu teljes 
becsatornázására, a 400 millió 
Ft-os Vízműtelep modernizáció-
ra, az ivóvízvezetékek cseréjére,a 
Köztemető építésére, a Kossuth 
utca átépítésére, a Platánsori út 
és buszmegálló megépítésére, a 
szeméttelep rekultivációjára, az 
Oroszlán építésére, az Egészség-
ház, a Görbe-Balogh Kúria és a 

Művelődési ház, a volt Rákóczi 
úti iskola felújítására, a Múzeum 
létrehozására, az ebesi iskolában 
a kéttannyelvű oktatás beindítá-
sára stb.

Elődeink hagyatékán a lakos-
sággal együttműködve – sikeres 
pályázatok tömegével és a sváj-
ciak segítségével – a 16 év alatt 
egy mintaszerű, modern és ered-
ményeire méltán büszke, jó hírű 
települést építettünk fel, mely 
mágnesként vonzotta a környező 
településekről a fi atalságot (Ifjú-
ság, Szent István,Nyugati u.). 

Mindig is fontos volt számom-
ra, hogy Ebes biztonságos telepü-
lés legyen és a közösséget rom-
boló hátrányos helyzetű családok 
elkerüljék!

Ezúton is megköszönöm az 
áldozatos munkáját minden segí-
tőnek és a lakosság közreműkö-
dését.

2010-ben a leköszönésemkor 
egy 500 milló Ft-os nyertes pá-
lyázat eredményeként már folya-
matban volt a Nagy Iskola bőví-
tése és teljes felújítása. A falak 
egy része már állt.

Nyertes pályázatként az aszta-
lomon hagytam a piaccsarnok, 
az ovi melletti nagy játszótér, a 
településközpont átépítése és a 
szökőkút pályázatait. Kijártam, 
hogy bekerüljön 4-es út fejlesz-
tésébe az új Platánsori csomó-
pont.

Pályázatra volt beadva a Pla-
tánsori belvízelvezető rendszer.

Ott hagytam továbbá 6 db ebe-
si utca elkészített aszfaltozási 
tervét.

A bemutatkozó bővebb válto-
zata a www.facebook.com/gal-
goczimihaly oldalon megtalálha-
tó.

Kedves Ebesiek !
Az újság terjedelme nem teszi 

lehetővé a következő ciklus prog-
ramjának az ismertetését. 

A „MEGÉLHETÉS, REND, 
DINAMIKUS FEJLŐDÉS” 
című 5 éves polgármesteri prog-
ramomat hamarosan eljuttatom 
minden ebesi postaládába. 

Tisztelettel: 
Galgóczi Mihály 
polgármesterjelölt 

SZABÓNÉ KARSAI MÁRIA független polgármesterjelölt

Kedves Ebesi 
Választópolgárok!

Köszönöm mindenkinek, akik 
a jelölésemhez szükséges aján-
lóívet aláírták és elnézést kérek 
mindazoktól, ahová én vagy se-
gítőim nem jutottunk el a jelölé-
si időszakban.

Engedjék meg, hogy röviden 
bemutatkozzak azoknak, akik 
esetleg nem ismernek.

46 éves vagyok, férjezett, két 
nagyfi ú (21 és 24 évesek) édes-
anyja. 1979 óta lakom Ebesen. 
Szüleim szintén Ebesen élnek, 
itt is dolgoztak, ma már nyug-
díjasok.

Közgazdasági szakközép-
iskolát végeztem, a Miskol-
ci Egyetemen üzemgazdász 
diplomát, később a Debreceni 
Egyetemen igazgatásszervező 
diplomát szereztem. Középfokú 
angol nyelvvizsgával, közigaz-
gatási alap- és szakvizsgával, 
valamint anyakönyvi szakvizs-
gával is rendelkezem.

20 éve dolgozom az Ebe-
si Önkormányzatnál, először 
pénzügyi előadóként, majd 
2007. szeptember–2010. már-
cius közötti időszakban jegy-
zőként, az utóbbi négy évben 
polgármesterként. 2004 óta 
anyakönyvvezetői feladatokat 
is ellátok. 

Bízom benne, hogy az elmúlt 
négy éves tevékenységemmel 
bebizonyítottam Önöknek, 
hogy alkalmas vagyok erre a 

feladatra. Több mint 160 mil-
lió Ft-ot kellett az önkormány-
zatnak kifi zetnie a 2010-es vá-
lasztásokat követően, amit még 
az előző vezetés halmozott fel. 
Mindezek ellenére takarékos, 
felelősségteljes gazdálkodással 
a pénzügyi egyensúly megte-
remtődött, az önkormányzatnak 
2012 szeptembere óta nincs 
folyószámlahitele. A jelenleg 
folyamatban lévő beruházások 
kifi zetését követően is plusz 
100 millió Ft-on felül lesz a 
bankszámla állása. Az eltelt 
időszakban Ebes folyamatosan 
fejlődött, szépült, a közösség 
egyre inkább formálódik.

Részletes polgármesteri prog-
ramomat már eljuttattam Önök-
höz. Továbbra is a tisztességes 
és a közösen végzett munkában 
hiszek, tenni akarásom töretlen. 
Rengeteg tervem, célkitűzésem 
van, melyek megvalósításával 
Ebes még komfortosabb, a la-
kosság igényeit még inkább ki-
elégítő település lehet. 

Az elmúlt négy év bebizo-
nyította, hogy közösen, össze-

fogással nagy eredményeket 
tudunk elérni. Hiszen a siker 
soha nem egy ember érdeme. 
A 2010–2014 önkormányzati 
ciklus végéhez közeledve, sze-
retnék köszönetet mondani a 
képviselő-testület tagjainak, az 
önkormányzat és intézményei-
nél dolgozóknak, a lakosoknak, 
vállalkozóknak, civil szerveze-
teknek és mindazoknak, akik 
munkámat segítették az elmúlt 
négy évben. Bízom benne, 
hogy bizalmukkal a jövőben is 
megtisztelnek!

Tisztelt Ebesiek! Hiszem, 
hogy minden ebesi lakosnak 
fontos településünk jövője, így 
kérem Önöket, hogy október 
12-én minél többen menjenek 
el szavazni és támogassanak 
abban, hogy az elkezdett úton 
tovább haladjunk együtt, közö-
sen! Meg kell mutatnunk, hogy 
erősek és egységesek vagyunk! 
S akkor a fejlődés tovább foly-
tatódhat Ebesen!

Tisztelettel:
Szabóné Karsai Mária

 polgármesterjelölt

Polgármesterjelöltek
Ebesi Hírlap 2014. Önkormányzati választás



Tisztelt Ebesi Választók! 
Bíró Sándorné, született Papp Katalin független képviselő vagyok. Immár 30 éve dolgozom községünk alapegész-
ségügyi ellátásában, ahol nemcsak az egészségügyi, hanem a szociális problémákkal is nap, mint nap találkozunk, 
amit talán nehezebb gyógyítani, mint a szervi betegségeket.
Négy évvel ezelőtt a Szociális Bizottság elnökeként ezek megoldására kaptam lehetőséget. Köszönöm eddigi meg-
tisztelő bizalmukat! Bízom abban, hogy közös erővel túljuthatunk a gazdasági válság okozta nehézségeken. 
Tisztességgel és becsülettel folytassuk együtt a megkezdett munkát! Tegyük szebbé, élhetőbbé településünket!

Bíró Sándorné képviselőjelölt

Csiszárné Józsa Emma vagyok, 33 éves, házas, agrármérnök, mérnöktanár. Születésem óta Ebesen élek. Az egye-
temi évek befejezése után a Balásházy János Mezőgazdasági Szakközépiskolában helyezkedtem el, ahol mezőgaz-
dasági alapismereteket és növénytermesztést tanítok. A pedagógusi munkám mellett nagyon fontosnak tartom Ebes 
fejlődését és ehhez legjobb tudásommal szeretnék hozzájárulni, amennyiben Önök megtisztelnek bizalmukkal.
Bízom abban, hogy az Önök támogatásával ismét lehetőséget kapok arra, hogy képviselőként a 4 évvel ezelőtt 
megkezdett úton tisztességes, becsületes munkával tovább haladhassak Ebes dinamikus fejlődése érdekében, szem 
előtt tartva a lakosok érdekeit.

Csiszárné Józsa Emma képviselőjelölt

Tisztelt Ebesi Választók!
Köszönöm a felkérést, a biztatást és a bizalmat. 1988 óta élek a családommal Ebesen,1995-től körzeti megbízottként 
szolgáltam a település lakóit nyugállományba vonulásomig.
Az elmúlt 26 év alatt megismertem a település lakóit, kisebb-nagyobb problémáikat, melyekben a mai napig a leg-
jobb tudásom szerint segítem a hozzám fordulókat. Megválasztásom esetén céljaim sem lehetnek mások, mint az, 
hogy az ebesi emberek érdekeit képviseljem. Szorgalmazom a kiemelt beruházásokon az ebesi vállalkozók – dolgo-
zók alkalmazását, egészségünk megőrzése érdekében egy kulturált, tágas Fitness Központ kiépítését.

Erdei András  képviselőjelölt

Erdős Károly vasútgépész mérnök vagyok két gyermek egy fi ú és egy lány édesapja, három unoka boldog nagypapája.
2003 óta élek Ebesen egy igazi közösség aktív tagjaként. 
Nagyon megszerettem ezt a települést, kedvelem nyitott, befogadó arcát, tisztelem gazdag múltját. Szakszervezeti 
tisztségviselőként megtanultam odafi gyelni másokra, megérteni problémáikat, segíteni rajtuk. Minden erőmmel ezen 
dolgoztam, dolgozok.  Kellő elhivatottságot érzek arra, hogy amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, az itt élő embe-
rekkel együttműködve, dolgozzam egy élhetőbb, zöldebb, demokratikusabb Ebesért. 
Ehhez kérem megtisztelő támogatásukat magam és a Demokratikus Koalíció megyei listája részére. 

Erdős Károly képviselőjelölt

Tisztelt Ebesi Polgárok!
Huszovics Jánosné Margit vagyok, csaknem 60 éve ebesi lakos. Az 1968-as év végén az ebesi tanyavi-
lágból költöztünk a faluba családommal.
Az évek során rendszerünk számos átalakuláson ment keresztül. Véleményem szerint a szociális segé-
lyeknek és juttatásoknak igazodnia kellene a végbement változásokhoz. Manapság sajnos egyre több 
ember szorul lelki és anyagi segítségre, melyek orvoslására vannak megvalósítható elképzeléseim. 

Huszovics János Andrásné képviselőjelölt

Nádudvaron születtem 1965-ben. Egyszerű, dolgos családból származok. 
1988-ban költöztem Ebesre, ekkor kötöttem házasságot Apagyi Erzsébettel. Lányom a helyi óvodában óvónőként 
dolgozik, fi am tanítóképző főiskolán végzős diák.
Jelenleg a Hajdúszoboszlói Városi Televízió műszaki vezetője, a Debrecen Televízió stáb tagja vagyok, ezáltal 
olyan emberekkel hoz össze az élet, akik meghatározó szerepet töltenek be az ország irányításában. Ezt a kapcsolati 
tőkét, szeretném e szépen fejlődő településünk javára fordítani. Kérem az ebesi embereket, hogy a leírtak alapján és 
a személyes kapcsolatok megítélésével helyezzék felém bizalmukat.

Jakab Attila képviselőjelölt

Először is szeretném megköszönni az ajánlásokat.
Józsa János Tamás vagyok,34 éves,kertész technikus. Ebesen nőttem fel. 2007 óta vagyok az Ebesi temető kegyeleti 
ügyintézője. A jelenlegi időkben az önkormányzatokra óriási teher és munka hárul. A képviselők felelőssége hogy 
az elkövetkezendő 5 évben községünk ne torpanjon meg a kilábalás útján, lehetőségünkhöz mérten mindent tegyünk 
meg annak érdekében hogy az Ebesi lakosok megélhetését, boldogulását elő segítsük.
Legfőbb célom a teljesség igénye nélkül az elkövetkező 5 évben minél több munkahelyet tudjunk teremteni kül-
ső-belső erőforrások bevonásával,felhasználásával. Szervezés és akarat kérdése. Ha munka van, minden van !

Józsa János Tamás képviselőjelölt

Ebesi Hírlap 2014. Önkormányzati választás – képviselőjelöltek



Kerekes Ferenc vagyok, 54 éves, 2 fi ú édesapja. Gépészként végeztem, s hamarosan fuvarozással, 
majd ehhez kapcsolódóan kereskedelemmel foglalkoztam. Sport iránti szeretetem szponzorként is 
megnyilvánul. 1992-ben kezdtem a kereskedelmet, először egy kisebb, majd egy nagyobb raktár 
létesítésével. 2004-ben székhelyem már Ebes volt, megfelelő adottságokkal rendelkező település 
számomra, a vállalkozás nagyon sok ebesinek biztosít munkát, megélhetést. 
Ebes gazdasági helyzetét szeretném javítani és tudásomat a lakosság szolgálatába ajánlani.

Kerekes Ferenc képviselőjelölt

Kovács Mihály vagyok, 1955. 03. 21-én születtem, ezen időponttól ebesen éltem. Ebesen végeztem általános 
iskolai tanulmányaimat, utána villanyszerelő szakmunkásként végeztem. Jelenleg a KOVIV Kft., egy elektro-
mos kivitelezéssel foglalkozó vállalkozás tulajdonosa vagyok, és egy kis műszaki boltot üzemeltetünk az Ady 
Endre u.54 szám alatt. Mit szeretnék, ha megválasztanak? Reálisan! Nem szeretnék ígérgetni, de szeretném, ha 
a választás után olyan emberek kerülnének be a képviselő testületbe, akik fel merik vállalni azt is, ha más a vé-
leményük. A képviselőnek a lakosságot kell szolgálnia nem pedig az érdekeket. Kérem, menjenek el választani. 

Kovács Mihály képviselőjelölt 

Továbbra is Együtt Közösen Ebesért és Egymásért!
Dr. Kovács Brigitta vagyok 31 éves szakvizsgás jogász. Becsületes, szerető családban nőttem fel Ebesen két fi útest-
véremmel. Az általános iskola elvégzése után Debrecenben folytattam tanulmányaimat. Jogi diplomám megszerzése 
óta több ügyvédi irodában szereztem joggyakorlatot. Pénzügyi, biztosítási területeken is jártas vagyok. Gyakorlati 
éveim alatt közbeszerzési és pénzügyi végzettségeket is szereztem. Párommal több, mint három és fél éve saját, kö-
zös pénzügyi vállalkozást vezetünk és boldog párkapcsolatban élünk. Jelenleg saját önálló ügyvédi irodám megnyi-
tása előtt állok. Független képviselőjelöltként Szabóné Karsai Mária polgármester-jelöltet és programját támogatom.

Dr. Kovács Brigitta képviselőjelölt

Dr. Lévai Bettina vagyok, 29 éves szakgyógyszerész. Tősgyökeres ebesi családból származom, büszke vagyok 
arra, hogy itt élhetek. A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán diplomáztam, 2013-ban szakgyógy-
szerész végzettséget szereztem. 4 éve a debreceni Kenézy Gyógyszertár vezető helyettese vagyok. Munkám során 
nap, mint nap emberek között dolgozom, idősekkel, kisgyermekes családokkal kerülök közvetlen kapcsolatba. Jól 
ismerem az egészségügyben, a mindennapi életben felmerülő problémákat. 

Ebes szépen halad a fejlődés útján. Célom a lakosság érdekeit szolgálva, összefogással, kellő szakértelemmel, 
tisztességes hozzáállással részt venni a településvezetés munkájában. 

Dr. Lévai Bettina képviselőjelölt

Születésem óta Ebesen élek, családot is itt alapítottam. Az általános iskola elvégzése után kőműves szakmát sze-
reztem Debrecenben. 28 éve vagyok építési vállalkozó, már nyugdíjasként tevékenykedem. Három fi am is köz-
ségünkben él családjával. Unokáimnak – 3 lány, 4 fi ú – igyekeztem átadni a sportszeretetet, aktívan sportolnak. 
Hiszem, vallom, hogy az elmúlt 4 évben sokat tettem településünk fejlődéséért, s a jövőben is a fejlődésért, az 
értékmegőrzésért kell tennünk. Támogatnám az óvoda felújítását, mezőgazdasági út építését, járdák, több utca 
szilárd burkolatának megépítését. Így tovább komfortosodik településünk. Megköszönöm az elmúlt 4 év bizalmát, 
tiszteljen meg szavazatával.

Magyar János képviselőjelölt

Tisztelt Ebesi Lakosok!
Nevem: Majzik Józsefné (Szikora Etelka Zsuzsanna) születésem óta Ebesen élek, itt jártam óvodába, iskolába, a 
középiskolát is itt végeztem, majd a Türr István Kutatóközpontban tanultam ki az épületenergetikusi szakmát. 3 
gyermekem van, akik már felnőtt emberek. Köszönőm, hogy  segítettek aláírásukkal, hogy indulhassak az önkor-
mányzati választásokon független képviselőjelöltként. Ismerem az ebesi emberek gondjait, az idős emberek nehéz 
helyzetét, a nagycsaládosok anyagi körülményeit. Ha megtisztelnek bizalmukkal ezért a nemes célért szeretnék 
független képviselőként indulni.  Köszönőm.  

Tisztelettel: Majzik Józsefné képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Az önök bizalmából több ciklus óta vagyok önkormányzati képviselő. A település fejlesztési terveihez, az önkormány-
zati tulajdonú intézményeinek felújításaihoz jelentős külső forrásokkal, pályázaton nyert pénzeszközökkel járultam 
hozzá. 2010-ben Önök a változásra szavaztak. Szabóné Karsai Mária Polgármester asszony, a képviselő-testület az 
„újragombolt” állami és önkormányzati feladat és hatáskörök ellátásában jól teljesít. A Fidesz Megyei Választmányá-
nak – melynek tagja vagyok – támogatását élvezi a jelenlegi faluvezetés. Baráti kapcsolatot ápolunk Országgyűlési 
Képviselőnkkel, Bodó Sándorral. A megye határain túl is mintatelepülésként emlegetik közösségünket. 

Mezei László Fidesz KDNP képviselőjelölt 
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Nagy Imre vagyok, elvált, egy lányom és két fi ú unokám van, Ők Pest megyében élnek. Születésem óta élek a köz-
ségben. Általános iskoláimat itt végeztem. Szakmunkás képzőbe jártam. Mezőgazdasági gépszerelőnek tanultam. 
A hároméves osztályvizsgám meg van, szakmunkás vizsgám nincs. Munkahelyeim a megyében Hunyadi Tsz. 6. 
Sz. Volán, buszszerelőként.
2001 óta megváltozott munkaképességű vagyok. Jelenleg Hajdúszoboszlón a Pirehab Nonprofi t Kft.-nél dolgo-
zom. Célom munkahelyteremtés uniós forrásból, egészséges és megváltozott munkaképességű emberek számára. 
Ehhez kérem megtisztelő támogatásukat magam és a Demokratikus Koalíció megyei listája részére.

Nagy Imre képviselőjelölt

54 éves baloldaliként az MSZP jelöltje vagyok. Baloldaliságon az elesettekkel való együttérzést, a segítést, a hu-
manitást értem. Mindenkinek van társadalom szemlélete, melyet vállalni kell. 
41 éve lakom Ebesen. Két felnőtt fi am és a második házasságomból egy 10 éves kislányom van. Technikusi vég-
zettséggel rendelkezem. 30 évet dolgoztam egy állami munkahelyen, ahonnan az új vezetés átszervezéskor elkül-
dött. A sokakat érintő állástalanság, kiszolgáltatottság megalázó helyzetét ismerem. 
Vallom, hogy folyamatos párbeszédre kell törekedni, nyíltságot, átláthatóságot kell teremteni. Vitatkozó, de gya-
lázkodásoktól mentes közéletre van szükség. Építkezni, fejlődni csak békében lehet.

Nagy Lajos István képviselőjelölt

Dr. Okváth László háziorvos vagyok. 10 évig dolgoztam Debrecenben a Kenézy Kórházban az 
Intenzív Osztályon, onnan jöttem Ebesre. Van két fi am, a feleségem angoltanár, a helyi általános 
iskolában dolgozott. 30 éve élek a faluban a lakosság nagy részét ismerem. A betegekkel napi kap-
csolatban vagyok. Gondjaikról tudok, s képviselőként még többet tehetnék értük. 1994–2002 között 
kétszer voltam már képviselő, így e területen is van tapasztalatom. Békés, építő munkában a falu 
fejlődését és az emberek boldogulását szeretném szolgálni. 

Dr. Okváth László képviselőjelölt

Feleségemmel és két gyermekemmel Ebesen élek. Aki itt él, annak fontos a település fejlődése. Elmondhatnám, 
hogyan is képzelem el ezt a fejlődést, ám ma a lehetőségeket a pályázati és pénzügyi rendszerek határozzák meg. 
Ezek között az eligazodást a mindenkori polgármesternek kell vázolnia, egy képviselő legfontosabb feladata, a 
helyes elképzelések megvalósulásának elősegítése. Van olyan terület, amelyre a „szívem csücske”-ként tekintek 
(megújuló energiaforrások, felnövekvő nemzedék segítése), de azt, hogy ezek hogyan illeszthetők a megvalósítan-
dó feladatok sorába, csak a jövő fogja megmutatni. Ehhez kívánok sok erőt, egészséget, kitartást. Kérem, tisztel-
jenek meg bizalmukkal!

Szabó István képviselőjelölt

Tisztelt Ebesi Választók, Ismerőseim, Barátaim!
Szabó Mihály vagyok 36 éves. 34 éve élek Ebesen így ismerem a település előnyeit és a fejlesztésre szoruló részeit is. 
Több iskolát elvégezve és több szakmát kitanulva jutottam el jelenlegi foglalkozásomhoz a pénzügyi területhez ahol 
2007-ben vezető pozícióba kerülve szereztem jártasságot ebben a szektorban. A megszerzett tudásomat és helyi tapasz-
talataimat az ebesi közösség javára szeretném fordítani. Nyitott barátságos és határozott személyiségemmel a legjobb 
tudásom szerint fogom képviselni az ebesi embereket a képviselő-testületben. Bízom abban, hogy mindenkinek fontos 
a településünk jövője és ezért eljönnek szavazni! Szeretném megköszönni mindenkinek, aki jelölésével, megtisztel.

Szabó Mihály képviselőjelölt

Fellépek a vezetési bizonytalanság és részrehajlás ellen.
Ebes értékeinek megvédését akarom és növelni a falu megtartó erejét. 
Az erkölcsi rombolás kiküszöböléséért teszek, bűnből született siker fényében vezetés ne sütkérezzen!
Elhallgatás megszüntetése, közérdekű történések naprakész közlése, ezért az Ebesi Hírlap tartalmi arányain vál-
toztatást sürgetek. Jövőkép nélküli, falukozmetikát végző vezetés helyett küzdelmet vállaló, alkotó polgármester 
és az ebesi polgárok által hozzárendelt kreatív testület szükséges. Választáskor ebben van minden választópolgár 
konkrét felelőssége saját maga és családja jövőjéért. Közös érdekünk Ebest ismét a települések élvonalába emelni.

Dr. Szerze Péter képviselőjelölt

Magyar és történelem szakos középiskolai tanár vagyok, jelenleg a Debreceni Egyetem egyik gyakorló isko-
lájában tanítok. Ebesen nőttem fel, itt élek. Nagyszüleim a helyi tsz, édesapám az állami gazdaság dolgozója 
volt, édesanyám a Hajnalka fagyizót vezeti. Férjemmel két egyetemista nagylányunkra lehetünk igen büszkék. 
Ebben a ciklusban feladatot vállalhattam egy önkormányzati bizottságban és a Kulturális Kft. felügyelő bizott-
ságában. Remélem, hogy az Önök bizalmából tovább dolgozhatok azon, hogy Ebes biztonságos és szerethető 
település maradjon, amelyben az óvoda bővítésére, egy bentlakásos idősek otthona létrehozására lenne többek 
között szükség. Tisztességgel és felelősséggel! 

Tóvizi Erika képviselőjelölt
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