
A TARTALOMBÓL...

Szövetségben a postával
8. oldal

Emlékezés a kommunizmus 
áldozataira - 9. oldal

Jókedvű télűző
7. oldal

A hajrá pillanatai
11. oldal

Iskolai színes hírek
4–5. oldal

Elfogadták a 2018. évi költségvetést
– beszámoló a képviselő-testület januári és februári üléseiről –

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
Január 24-én és február 21-

én tartotta soron következő 
üléseit Ebes Községi Önkor-
mányzat képviselő-testülete, 
melyeken egyebek mellett tá-
jékoztató hangzott el az álta-
lános iskola elmúlt évi mun-
kájáról, valamint elfogadták 
a 2018. évi költségvetést.

A napirendhez kapcsolódó-
an Kapornai Judit, a Beret�-
t�óújfalui Tankerületi Központ 
igazgatója kiemelte, hog� az 
intézmén� munkájával na-
g�on elégedett, az iskolában 
a szakmai tevéken�ség magas 
színvonalon fol�ik. Elmond-
ta továbbá, hog� a tankerületi 
központok feladatainak és ha-
táskörének meghatározásakor 
a jogalkotó célja az volt, hog� 
az intézményvezetők szakmai 
önállósága megmaradjon, eg�-
fajta partnerközpontú szem-
lélet alakuljon ki. Az eg�ütt-
működés – véleménye szerint 
– Szűcs Norberttel, az iskola 
igazgatójával példaértékű, 
mel� re tekintettel a tankerületi 
központ vezetőjeként javasol-
ta további öt évvel meghosz-
szabbítani az intézményvezető 
vezetői megbízatását. A javas-
latot a felettes szerv elfogad-
ta. Kapornai Judit igazgató 
asszon� hangsúl�ozta, hog� 
sikerült nagyon jó együttmű-
ködést kialakítani az önkor-
mán�zattal a fenntartói és 
működtetői feladatok ellátása 
során, melynek megőrzésére 
a jövőben is törekedni fognak.

Pályázat benyújtásáról 
döntött a testület

Szabóné Karsai Mária az 
előterjesztéshez kapcsolódóan 
elmondta, hog� a Vidékfej-
lesztési Program (VP) pál�á-
zati kiírás kapcsán lehetőség 

van turisztikai látván�osságok, 
szolgáltatások körn�ezetének 
javítására, rendezésére pál�áz-
ni. Településünkön e pál�ázat 
keretében – 85%-os pályázati 

pénzügyi támogatás mellett – 
megvalósulhatna a Széchényi 
Ferenc Tájmúzeum és Községi 
Kön�vtár kerítésének felújítá-
sa és az udvarának fejlesztése. 
Az előterjesztés alapján a kép-
viselő-testület egyhangúlag 
támogatta a pál�ázat ben�új-
tását, mel�nek megvalósítá-
sához 1 millió 400 ezer forint 
önerőt biztosított.

Közbeszerzési eljárás 
megindításáról döntöttek
A napirend keretében a 

képviselő-testület döntött a 2. 
számú ipartelepi út kivitelezé-
séhez szükséges közbeszerzési 
eljárás megindításáról.

Február 1-jétől változott a 
vendéglátó üzletek nyitva 

tartása
Dr. Hajdu Miklós jegyző a 

napirend előterjesztőjeként 
emlékeztetett arra, hog� a 
rendőrség és a lakossági jel-
zések miatt a testület még 
2015-ben döntött arról, hogy 
a vendéglátó üzletek eg�sé-
gesen mindennap 22.00 órá-
ig lehetnek n�itva. Az akkor 

bevezetett szabál�ozás oka az 
volt, hog� a településen jelen-
tősen megnőtt azoknak a jog-
sértéseknek a száma, amel�ek 
a szórakozóhel�ekhez voltak 

köthetők. Az elmúlt időszakot 
tekintve a szabál�ozás elérte a 
célját, az il�en típusú cselek-
mények megszűntek Ebesen. 
Azonban az önkormán�zat 
felé fol�amatosan érkeztek 
jelzések a szórakozóhel�eket 
üzemeltetőktől és a lakosság-
tól arra vonatkozóan, hog� a 
szabál�ozás túlzottan szigo-
rú. A fentiekre tekintettel a 
képviselő-testület a rendelet-
módosítást elfogadva megvál-
toztatta a vendéglátó üzletek 
éjszakai n�itva tartását, amel� 
alapján szombati napokon a 
következő nap 02.00 óráig 
tarthatnak n�itva a szórakozó-
helyek február 1-jétől.

Támogatja a testület 
a Magyar Pedagógiai 

Társaság kérelmét 
Dr. Trencsényi László a Ma-

g�ar Pedagógiai Társaság üg�-
vezető elnöke beadványában 
előadta, hogy a társaság egy 
ol�an kötetet szeretne meg-
jelentetni, amel�ben a XX. 
századi neves pedagógusok 
szerepelnének. A beadván�-
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(Folytatás a 2. oldalon.)
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I. Tájékoztató peres eljárásról
A közelmúltban két országos sajtótermékben megjelent, az 

önkormányzatot érintő riportokkal kapcsolatban az alábbi tájé-
koztatást adjuk:

Ebes Községi Önkormányzat, mint felperes 2009. évben in-
dított pert B. I. I. r. és B. I-né II. r. ebesi lakos alperesekkel 
szemben ingatlan birtokba adása iránt. A per az önkormán�zat 
tulajdonában álló 02/58. helyrajzi számú ingatlant érintette. 

A felek közötti vitás ügyben 2014. évben született releváns el-
sőfokú ítélet, amelyben az eljáró Hajdúszoboszlói Járásbíróság 
kötelezte B. I. I. r. és B. I-né II. rendű alpereseket, hogy az ön-
kormányzat tulajdonát képező 02/58. hrsz-ú, 5 hektár 8512 m² 
nag�ságú ingatlanból az alperesek által jogcím nélkül birtokolt 
10.119 m² nagyságú területet adják vissza a felperes birtokába.

Az ítélet ellen az alperesek fellebbezéssel éltek, amel� felleb-
bezést a Debreceni Törvényszék a 2015. évben hozott II. fokú 
ítéletével bírálta el, és megállapította, hog� a fellebbezés nem 
megalapozott, egyben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. 

A bíróság jogerős ítélete alapján B. I. I. r. és B. I-né II. r. al-
peres köteles lett volna a 02/58. helyrajzi számú ingatlanból a 
jogcím nélkül használt részt az önkormán�zat részére birtokba 
bocsátani. 

A bíróság ítéletének önkéntes végrehajtása a 2015. évben 
meghozott másodfokú ítélet óta nem történt meg, ezért az ön-
kormán�zat kezdemén�ezte a döntés bírósági végrehajtását. 
A végrehajtási eljárás során pedig a bíróság – több enyhébb, 
eredménytelen végrehajtási cselekményt követően - elrendelte 
a terület birtokba adásának bírósági végrehajtó általi végrehaj-

tását, mint meghatározott végrehajtási cselekmén� megvaló-
sítását. 

Jelenleg ez a bírósági végrehajtó által kikén�szerített végre-
hajtási cselekmén� zajlik, amel�nek keretében a jogosult ön-
kormán�zat a saját tulajdonának a birtokba vételét és annak 
biztosítását végzi körbekerítéssel, fizikailag megakadályozva a 
további birtokháborító magatartás fol�tatását.

A fentiekből látható, hogy az önkormányzat kizárólag a jog-
erős bírósági ítélet alapján, az önkormányzat saját tulajdona, va-
gyona feletti jogszerű birtoklást próbálja visszaállítani.

Csupán megjeg�ezni kívánjuk, hog� a terület visszaadása 
nem függhet attól, hog� az önkormán�zat ott mil�en tevéken�-
séget kíván folytatni a jövőben. 

A hasznosítási lehetőséget egyébként a képviselő-testület már 
két alkalommal is tárg�alta és e körben megállapította, hog� a 
terület rendkívül fontos és hasznos lenne a települési zöldhulla-
dék összegyűjtésére és tárolására, mint a települési szilárd hul-
ladékkal kapcsolatos kötelező önkormányzati közszolgáltatás 
ezen részének biztosítására.

A megjelent riportokkal kapcsolatban fontosnak tartottuk az 
ebesi lakosok tájékoztatását ol� módon, hog� abban megjelen-
jen az ügg�el kapcsolatos valamenn�i tén�, és az önkormán�-
zatnak az ezzel kapcsolatos álláspontja. Vélemén�ünk szerint 
a fentiek ismertetésével volt biztosítható a n�ilvánosság és a 
lakosság teljeskörű tájékoztatása. 

Végezetül sajnáljuk, hog� az önkormán�zatnak il� módon 
kell érvényt szereznie egy jogerős bírósági döntésnek a saját tu-
lajdona védelme érdekében.

Önkormányzati hírek

ban foglaltak szerint a társaság 
által összeállított listában sze-
repel Pataki G�ula pedagógus 
is, aki településünk eg�kori 
pedagógusa és lakója volt. A 
kötet megjelentetéséhez kért 
segítséget a társaság. A kép-
viselő-testület beadványt 20 
ezer forinttal, valamint a meg-
jelenő kötetből három példány 
megvásárlásával támogatta.

A testület megtárgyalta 
a civil szervezetek 

beszámolóit 
A Mezőgazdasági, Kör-

n�ezetvédelmi, Turisztikai, 
Oktatási, Kulturális és Sport, 
valamint a Pénzüg�i Bizott-
ságok összegzéseit követően 
megtárg�alta és elfogadta a 
testület a civil szervezeteknek 
a Civil Alapból n�újtott támo-
gatás felhasználásáról szóló 
beszámolóit. Mezei László al-
polgármester a civil szerveze-
tek fontosságát hangsúl�ozva 
kiemelte, hog� civilek nélkül 
eg� település sem tud megfe-
lelően működni.

A képviselő-testület 
elfogadta a 2018. évi 

költségvetést 
A napirendi ponthoz kap-

csolódóan Mezei László alpol-
gármester elmondta, hog� az 
önkormányzat a 2017. évet az 
előző évhez hasonlóan jelen-
tős pénzmaradvánnyal zárta. 
A 2018. évi költségvetési ki-
adások tervezett előirányzata 
844.873 ezer forint, melyből 
295.198 ezer forint a felhal-
mozási, míg 549.675 ezer 
forint a működési kiadás. A 
működési célú kiadások az ön-
kormán�zat tervezett bevételé-
nek a 65,06 százalékát teszik 
ki, íg� a fennmaradó források 
32,6 százaléka fordítható beru-
házási és felújítási kiadásokra, 
azaz a településfejlesztésre. 
A legfontosabb cél a költség-
vetés összeállításánál termé-
szetesen továbbra is az, hog� 
az intézmén�rendszer és az 
önkormányzat működőké-
pessége zavartalan leg�en. A 
tervezésnél figyelembe kellett 
venni azt, hog� a központi 

támogatások a kötelező és az 
önként vállalt feladatok ellá-
tására nem nyújtanak elegendő 
fedezetet, íg� a hel�i adóbevé-
telek jelentős részét erre kell 
fordítani. A költségvetés terve-
zéséhez kapcsolódóan Mezei 
László alpolgármester kiemel-
te, hog� a pénzüg�i terv össz-
hangban van az önkormán�zat 
gazdasági programjával és a 
2018. évre megfogalmazott 
költségvetési alapelvekkel, 
mel�ek a takarékos, átlátható 
és biztonságos gazdálkodást, 
a kötelezően ellátandó felada-
tok biztosítását, a szociálisan 
rászorultak támogatását, a ter-
vezett beruházások megvaló-
sítását, a tudatos településüze-
meltetést, a pál�ázatok minél 
szélesebb körű kihasználását, 
és az azokhoz szükséges önerő 
biztosításának megteremtését 
foglalja magában. Fülöpné dr. 
Kovács Brigitta, a Pénzüg�i 
Bizottság elnöke a napirendi 
ponthoz kapcsolódóan hozzá-
fűzte, hogy a 2018. évi költ-
ségvetés magalkotása előtt a 
bizottság három alkalommal 

is tárg�alta azt. Legfontosabb 
feladat továbbra is a település-
üzemeltetés zavartalanságának 
megtartása, illetve az elkezdett 
beruházások fol�tatása.

Megválasztották a 
szavazatszámláló 

bizottságok tagjait
A hatályos jogszabályi elő-

írásoknak megfelelően megvá-
lasztotta a képviselő-testület a 
2018. évi választásokhoz kap-
csolódóan a szavazatszámláló 
bizottsági tagokat és póttago-
kat.

Elfogadták a Községi 
Könyvtár 2017. évi 

beszámolóját és az idei évi 
munkatervét 

Megtárgyalta és elfogadta a 
képviselő-testület a Községi 
Kön�vtár taval�i évi munkájá-
ról szóló beszámolót, valamint 
döntöttek a 2018. évi munka-
tervének tárg�ában is. 

A januári zárt ülésen tárg�al-
ta a testület a kitüntető díjak 
adomán�ozásával kapcsolatos 
előterjesztést. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
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Felhívás véradásra
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 2018. március 8-án 
13-16.30 óra közötti időben véradást szervezünk a Művelődési 
Házban.

Heidumné Szarka Veronika védőnő

Felhívás koszorúzásra
Ebes Községi Önkormán�zat felhívja az intézmén�ek, civil 
szervezetek, pártszervezetek, gazdasági szervezetek, vállalko-
zók és a lakosság figyelmét, hogy a

2018. március 15-i
községi ünnepségen lehetőséget biztosít koszorúik elhelyezé-
sére.
Kérjük, hog� az ünnepség tervezése érdekében koszorúzási 
szándékaikat a Polgármesteri Hivatalnál jelentsék be szemé-
lyesen vagy telefonon az 565-048/111 számon 2018. március 
9-ig.

Ebes Községi Önkormányzat 

Lomtalanítás
Az Ebesi Községgondnokság Kft. értesíti a lakosságot, hog� a 

DHK Kft. a tavaszi lomtalanítást 

2018. március 22–23-án végzi.
A lomtalanítás menete: 
A korábbi lomtalanítások mintájára, az ingatlanok elé kell kihe-
lyezni a lomot, melyet március 22-én és 23-án gyűjtik be. Azok-
ban az utcákban, ahol a kommunális hulladékszállítás csütörtöki 
napokon történik, március 22-én, ahol pénteki napokon, március 
23-án szállítják el a kihelyezett lomot.
A lomnak minősülő tárgyakat a gyűjtési útvonal mellé kell ki-
helyezni úgy, hogy az a begyűjtő gépjárművel megközelíthető 
legyen és a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadályozza. 
Az apróbb kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban kell ki-
helyezni. A hulladékok kihelyezésének időpontja a lomtalanítás 
napján legkésőbb reggel 700-ig, de lehetőség szerint előző nap 
este. 
Lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok: 
Az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok, melyek 
nem helyezhetőek el a tároló edényzetben, a rendszeres hulla-
dékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, elektro-
nikai készülékek, nag�obb kartondobozok, rong� bezsákolva). 
Lomtalanítás során nem helyezhető ki: 
Kommunális hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, gépjár-
mű gumi, akkumulátor, veszélyes hulladéknak minősülő anyag, 
vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során 
veszélyezteti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egész-
ségét. 

Ebesi Községgondnokság Kft.
4211 Ebes Széchenyi tér 1. 06-52-366-992

1. csütörtök Dr. Socol Ilona

2. Péntek Dr. Socol Ilona

3. szombat Dr. Socol Ilona

4. vasárnap Dr. Szerze Róbert

5. hétfő Dr. Socol Ilona

6. kedd Dr. Békési Zoltán

7. szerda Dr. Socol Ilona

8. csütörtök Dr. Csontos G�ula

9. péntek Dr. Socol Ilona

10. szombat Dr. Szerze Róbert

11. vasárnap Dr. Socol Ilona

12. hétfő Dr. Szerze Róbert

13. kedd Dr. Szerze Róbert

14. szerda Dr. Békési Zoltán

15. csütörtök Dr. Csontos Gyula

16. péntek Dr. Békési Zoltán

17. szombat Dr. Csontos Gyula

18. vasárnap Dr. Békési Zoltán

19. hétfő Dr. Szerze Róbert

20. kedd Dr. Békési Zoltán

21. szerda Dr. Csontos G�ula

22. csütörtök Dr. Békési Zoltán

23. péntek Dr. Csontos G�ula

24. szombat Dr. Békési Zoltán

25. vasárnap Dr. Szerze Róbert

26. hétfő Dr. Szerze Róbert

27. kedd Dr. Békési Zoltán

28. szerda Dr. Csontos G�ula

29. csütörtök Dr. Békési Zoltán

30. péntek Dr. Békési Zoltán

31. szombat Dr. Csontos Gyula

Telefon: 06-30/698-0043

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2018. március

 II. Tájékoztató feltáró utcákkal kapcsolatos lakossági 
fórumokról

A képviselő-testület döntése alapján folyamatban van az ön-
kormán�zat településfejlesztési és -rendezési eszközeinek a 
megújítása. E körben elkészült a Településfejlesztési Koncepció 
és az Integrált Településfejlesztési Stratégia. A rendezési terv és 
a helyi építési szabályzat kidolgozása előtt pedig lefolytatásra 
kerültek azok a lakossági fórumok, amel�ek keretében kikér-
tük az ebesi ingatlantulajdonosok vélemén�ét a feltáró utcákra 
vonatkozó szabályozással kapcsolatban. Ezt az előzetes egyez-
tetést azért tartotta fontosnak a képviselő-testület, mert a jelen-
legi rendezési terv 19 feltáró utcanyitási lehetőséget tartalmaz, 
amely a településen lévő ingatlanok jelentős részét, kb. 1100 
ingatlant érint.

A lefol�tatott lakossági eg�eztetések célja a feltáró utcai sza-
bályozásoknak, mint jogi lehetőségeknek a megtartása, vagy 
annak elvetése volt. Erre vonatkozóan kértük ki a megjelentek 
álláspontját azaz, hogy az ingatlanukat érintő feltáró utcanyitási 
lehetőség szerepeljen-e az új rendezési tervben, vagy sem.

A lefol�tatott fórumokon a lakosság az alábbiak szerint n�i-
latkozott a feltáró utcai szabályozási lehetőséggel kapcsolat-
ban:

Lakossági 
fórum időpont

Részt-
vevők 
száma

Feltáró 
utca 

támogatása

Feltáró 
utca 

ellenzése

Száza-
lékos 
arány

I. 2017. 11. 15. 107 98 2 91,6
II. 2017. 11. 28. 92 86 4 93,5

III. 2018. 01. 17. 53 45 6 84,9

IV. 2018. 01. 31. 38 31 1 81,6

V. 2018. 02. 07. 66 41 17 62,1

VI. 2018. 02. 14. 77 62 13 80,5

Összesen: 433 363 43 83,8
Az összesítésből látható, hogy a lakosság többsége valameny-

n�i fórumon azt a vélemén�ét fogalmazta meg, hog� a feltáró 
utcai szabályozás, az utcanyitási lehetőség maradjon meg az új 
rendezési tervben is. A korábbi testületi határozatnak megfele-
lően a fenti felmérés fogja alapját képezni a végleges képviselő-
testületi döntésnek.

Szabóné Karsai Mária polgármester
Dr. Hajdu Miklós jegyző
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Sok kicsi sokra megy
A Pénziránytű Alapítvány „Sok kicsi sok-
ra megy” című pályázatának egyik nyer-
tese a 7.a osztály lett. A pályázóknak a 
gazdasági és pénzüg�i ismeretek órán 
használt Küldetések a pénz világában 
című tankönyvben szereplő közmondá-
sok egyikéhez kellett kisfilmet készíteni, 
amel� maximum eg� perces lehetett. A 
kisfilmben Ceglédi Péter, Csiha Rebeka, 
Nyüvedi Máté, Tóth Eszter és Vas Kon-
rád 7.a osztályos tanulók szerepelnek, a 
pál�ázatot Tóthné Leiter Júlia készítette. 
A pál�amunkával értékes n�eremén�eket 
kaptunk (nagy kapacitású külső akkumu-
látorok (Powerbank) a diákoknak és a 
tanárnak, 1 db Huawei 10”-os tablet, 1db 
hordozható, vezetéknélküli kapcsolattal 
rendelkező projektor).

Látogatás a színházi kulisszák mögé

2018. február 13-án a dráma-színjáték 
tanszakosokkal ellátogattunk a Csokonai 
Színházba, ahol Janka Barna színművész 
kalauzolásával bejártuk a színház jelmez- 
és díszlettárát, a varrodában megtekint-
hettük az új darabhoz készülő jelmezeket. 
A fodrászműhelyben mindenféle parókát 
felpróbálhattunk, s aztán jókat nevettünk, 
amikor lefotóztuk egymást. A művész úr 
megmutatta az öltözőket is, és felmehet-
tünk a színpadra, ahol már az esti előadás 
díszletei és kellékei voltak előkészítve. 
Életre szóló élmén�ekkel tértünk haza. 
Bálintné Bagdi Ibolya csoportvezető

Kosaras sikerek a III. és a IV. 
korcsoportban

Éremmel térhettek haza a III. korcsopor-
tos fiúk a Kosárlabda Diákolimpia Kör-
zeti fordulójáról. Az erős mezőnyben 

fokozatosan javuló játékkal bronzérmet 
szereztek. A csapat tagjai: Palcsu Nán-
dor, Fodor Levente, Olejár-Hovan�ecz 
Vilmos, Török Levente, Truczkai Dávid, 
Pintyák Róbert, Árva Dominik, Jeges Já-
nos, Nagy Márton, Pajzos Albert. A Haj-
dúszoboszlón megrendezett Kosárlabda 
Diákolimpia Körzeti Döntőjén a IV. kor-
csoportos fiú csapatunk nagy küzdelmek 
árán bronzérmet szerzett. A csapat tagja: 
Görög Gábor, Ignácz Máté, Kiss László, 
Simon Máté, Sós Anna, Palcsu Nándor. 
Felkészítő tanár: Kása Sándor.

Dobogós helyek a Kazinczy versenyen
Iskolánk négy tanulója – Fodor Enikő, 
Forgó Viktória (5.b), Csiha Rebeka (7.a) 
és Árva Martina (8.a) – február 8-án részt 
vett a hajdúszoboszlói Pávai Vajna Álta-
lános Iskolában megrendezett Kazincz� 
olvasó versenyen. Az 5-6. osztályosok 
között Fodor Enikő 3. helyezést ért el, 
míg Árva Martina a 7-8. évfolyamosoknál 
megszerezte az első helyezést és ezzel to-
vábbjutott a Kisújszálláson megrendezés-
re kerülő Regionális fordulóba. Felkészítő 
tanár Subáné Kiss Gyöngyi.

Népdaléneklési verseny iskolánkban

2018. január 31-én rendeztük iskolánkban 
57 tanuló részvételével a házi népdal-
éneklési versen�ünket. A rendezvén�en 
vendégként fellépett Rácz Boglárka is-
kolánk volt tanulója, aki a „Fölszállott a 
páva” televíziós vetélkedőben a Pendely 
énekegyüttes tagjaként első helyezést ért 
el. Dalcsokrát őszinte elismerés, vastaps 
fogadta. A g�erekek eg�éni és csoportos 
kategóriában, korosztál�ok szerint ve-
télkedtek. Felkészülésüket Batta Kata-
lin, Szabóné Tóth Katalin és Kiss József 
pedagógusok segítették. Produkciójukat 
szakértő zsűri értékelte, a legügyesebbek 
díjazásban részesültek. További részle-
tek az iskola honlapján találhatók: www.
ebesaran�.hu.

Aranyos kosaras lányaink
Az idén ismét megn�erték a III. korcso-
portos lán�ok a Diákolimpia körzeti ko-
sárlabda versenyét Hajdúszoboszlón. Na-
g�on jó csapatjátékkal, védekezéssel és 
lelkesedéssel sikerült az öt iskolával szem-

ben győztesként végezni. A csapat tagjai: 
Szabó Dorina Laura, Enyedi Sára, Bárczi 
Elonita, Kovács Alexa, Balogh Dorot�-
tya, Fodor Enikő, Forgó Viktória, Pajzos 
Polla, Galgóczi Zsuzsanna, Szentmiklósi 
Dorka, Sándor Szilvia. Felkészítő tanár 
Dobos Judit.

Jól szórakoztunk az alsós farsangon 

2018. február 9-én rendeztük meg az alsó 
tagozatosok farsangját, mel� remek han-
gulatban telt. A rendezvényről számos 
fotó található a honlapunkon.

Országos döntőben Lajtai Timi
Lajtai Tímea 8.b osztályos tanuló Bu-
dapesten a Torna Diákolimpia Országos 
Elődöntőjén haladó „B” kategóriában az 
eg�éni összetett versen�ben IV. hel�ezést 
ért el. Ezzel a szép eredménn�el bejutott 
az országos döntőbe. Timi a debreceni 
Galaxis Torna Fit SE versenyzője, edzője: 
Antal Mária.

Ismét remekül úszott Kocsis Csabi
2018. február 02-
án rendezték meg 
a meg�ei úszóver-
sen�t a Debreceni 
Sportuszodában. Is-
kolánkból két tanuló 
nevezett és jutott be 
két-két versen�szám-
mal a meg�ei fordu-
lóba. Kocsis Csaba 

5.b osztályos tanuló, a Hajdúszoboszlói 
Árpád S.E. versenyzője, az igazolt egye-
sületi versenyzők kategóriájában 100 
m-es g�orsúszásban és mellben is sike-
resen szerepelt. A körzeti versen�en elért 
eredményein kb. 2 másodpercet javított, 
íg� g�orsúszásban a hatodik, mellben a 
harmadik, dobogós hel�et szerezte meg. 
Sajnos a másik úszóbajnokunk, Pethő- 
Tóth Ádám (4.b) betegség miatt nem tu-
dott részt venni a versen�en.

Vigyázz, kész, pénz!
A K&H Bank Vig�ázz, kész, pénz! pénz-
ügyi vetélkedőjére rekordmennyiségű pá-
lyázat érkezett be, több mint 2000 csapat, 
azaz közel 8200 diák dolgozott az 1. for-
dulós feladatok megoldásán. Régiónként 
kiválasztották azokat, akik a 2. forduló 
feladatait is megoldhatják. A 7-8.osztá-

Iskolai színes hírek
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Virág vásár!
Az Ebesi Községgondnokság Kft. 2018. március 5-től március 

14-ig százszorszép, primula, árvácska vásárt tart Ebes, Rákóczi u. 
13. szám alatti fólia sátorban (Alapszolgáltatási központ mögött).
Kedves vásárlóinkat hétfőtől – szombatig 8:00–12:00-ig várjuk, a 

vásár a készlet erejéig tart.
Érdeklődni:

Ebesi Községgondnokság Kft. Ebes, Széchenyi tér 1.
06-52/366-992, 06-30/985-4997

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
ISSN 2415-9964

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 Médiapartnerünk: www.ebestv.hu  
Tipográfia: Abari Gusztáv  

Nyomda: Center-Print Nyomda Kft., Debrecen. E-mail: info@centerprint.hu

Az Ebesi Hírlap márciusi számának lapzárta 
időpontja 2018. március 22., csütörtök.

Üzlethelyiség kiadó
2018. március 12-től Ebes Rákóczi u. 12. szám alatti 

irodaházban utcafronti bejárattal 24,83 m2 alapterületű 
fűthető üzlethelyiség kiadó.

Érdeklődni:
Ebesi Községgondnokság Kft. Ebes, Széchenyi tér 1.

06-52/366-992, 06-30/985-4997

2018. január 31-én, 14 tanuló 2 kísérő tanár, és 2 polgárőr 
kíséretével látogatást tettünk a debreceni DHK Kft. Lakossági 
Hulladékudvarában. Részletes és érdekes tájékoztatást kaptunk 
a vállalat működéséről Szinkulics István gazdasági igazgatótól. 
Megtekinthettük a különböző hasznosítható, veszélyes hulladé-
kok gyűjtésének mikéntjét, láthattuk a munkájukat segítő jármű-
parkot. Információkat, adatokat tudtunk meg a közterületek, a 
város fenntartásával és a temetés-szolgáltatási feladatokkal kap-
csolatos tevékenységekről.

Gubáné Szabó Krisztina hulladékudvar vezető megmutatta a 
különböző lakossági hulladékok konténerek szerinti szelektív 

gyűjtését. Láthattuk, hogy mi kerülhet az elektronikai, az akku-
mulátoros, a veszél�es hulladékot (olaj, veg�szer), az elhasznált 
bútorokat, építési törmeléket gyűjtő konténerekbe.

A látogatás tovább erősítette bennünk a szelektív hulladék-
gyűjtés, és a szelektív szigetek megfelelő használatának fontos-
ságát.

Ebesi Polgárőr Egyesület

l�os kategóriában iskolánk Kalandorok 
csapata is továbbjutott. Becskereki Máté, 
Ceglédi Péter, Nyüvedi Máté, Piskó Ger-
gő és Vas Konrád 7.a osztályos tanulókat 
a gazdasági és pénzüg�i ismeretek óra ke-
retében készíti fel a megmérettetésre osz-
tályfőnökük, Tóthné Leiter Júlia.

Rajzos sikerek a Bárdosban
Remekeltek iskolánk tanulói a hajdúszo-
boszlói Bárdos Lajos Általános Iskolában 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából rende-
zett rajzversen�en, mel�en nég� tanulónk 
(Pető Zsófia 5.a, Pető Boglárka 6.a, Csiha 
Rebeka 7.a, Janik Viktória 8.a vett részt. A 
g�erekeknek a hel�színen kellett illusztrá-
ciót készíteni Somfai Anna: Vándor-ének 
című verséhez, tetszőleges technikával. 
A szebbnél szebb alkotások közül a zsű-
ri az ötödikes korcsoportból Pető Zsófiát 
(5.a) II. helyezéssel, a nyolcadikos korcso-
portból Janik Viktóriát (8.a) I. helyezéssel 
jutalmazta. Oklevelet és értékes kön�vet 
kaptak művészi alkotásaikért. Felkészítő: 
Komócsinné Soós Judit szaktanár.

Megemlékeztünk a Magyar Parasport 
Napjáról

Az Országgyűlés egyhangú határoza-
ta alapján ezentúl minden évben február 
22-én ünnepeljük a Magyar Parasport 
Napját. Ezen a napon tanulóink etika órá-
kon beszélgettek a fog�atékosságról, a 
parasportolókról, az elfogadásról. Meg-
tekinthették „A lehetetlen határán” című, 
öt mag�ar paralimpiai bajnokot bemutató 

dokumentumfilmet. Ez alkalomból meg-
hívtuk iskolánkba a Debreceni Vívóklub 
kerekesszékes vívóit, akik eg� érdekes 
bemutató után segítettek g�erekeinknek 
kipróbálni a sportágat.

Ellátogattunk a Mentőállomásra
2018. február 21-én a 2.a osztály tanulói 
látogatást tettek a hajdúszoboszlói Mentő-
állomáson. Megismertük a legújabb sür-
gősségi mentő felszerelését, megmérték 
a g�erekek vérn�omását, kipróbálhatták a 
hordág�at. Tanúi voltunk eg� riasztásnak. 
A mentőautó villogva és szirénázva hagy-
ta el az állomást. Az élmén�ért köszöne-
tünket fejezzük ki Gadócz� G�örg�nek és 
Nagy Veronikának. Nagy Anita osztályfő-
nök

Nyelvvizsga versenyre és szakmai 
napra várjuk az érdeklődőket

2018. március 24-én szakmai napra vár-
juk az érdeklődőket iskolánkban. A prog-
ramról és a jelentkezésről részletes infor-
máció a www.ebesarany.hu/2018/02/05/
nyelvvizsga-verseny-es-szakmai-nap/ ol-
dalon található. 

Tájékoztatás hit- és erkölcstan 
oktatásról 

A 20/2012. EMMI rendelet 182/A.§ (1) 
bekezdésére figyelemmel, a leendő bejövő 
évfol�amos, és a már tanulói jogviszon�-
nyal rendelkező, a következő tanévben 
hit- és erkölcstan oktatásban a jövő tan-
évben érintett tanulóknak és szüleiknek 

tájékoztatást tartunk, melynek időpontja 
2018. március 8. (csütörtök) 17 óra. He-
lye: Ebesi Arany János Magyar – Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfo-
kú Művészeti Iskola, 4211 Ebes, Széche-
nyi tér 5. 

Ismét Oviklub foglalkozásokra várjuk 
a leendő elsősöket 

Hagyományainknak megfelelően idén is 
Oviklub foglalkozásokat tartunk a leendő 
elsősöknek, akik bepillantást nyerhetnek 
az iskolai életbe. A foglalkozások idő-
pontjai: 2018. március 6., 2018. március 
13. és 2018. március 20. 

Tájékoztatás a művészeti oktatásban 
részesülők térítési díj fizetéséről 

A 2017–2018-as tanévben művészeti 
áganként 2018. március 15-ig kell befi-
zetni a II. félévre vonatkozó térítési dí-
jakat, melyről tájékozódhatnak az iskola 
honlapján (www.ebesaran�.hu), illetve 
az iskola bejáratánál. A térítési és tandí-
jak befizetésére 2018. február 6-tól 2018. 
március 9-ig munkanapokon 8-16 óráig, 
illetve 2018. március 12-13-án 17 óráig 
az intézmén� adminisztrátoránál, Kacsó-
Árva Boglárkánál van lehetőség. 
Ezúton is köszönjük az Önkormányzat-
nak a tanulóink utaztatásához nyújtott 
segítségét! 

Összeállította: 
Szűcs Norbert intézményvezető

Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Felelősséggel a mindennapokban
Kispolgárőr foglalkozás a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nél
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Február 10-én zsúfolásig megtelt az Aran� Oroszlán Ét-
terem vendégekkel. Ekkor került sor a Benedek Elek Óvo-
da és Mini Bölcsőde jótékonysági báljára.

A műsort az óvodás gyermekek és óvodapedagógusok 
nyitótánca kezdte a Vuk zenéjére, majd az óvodánk kezdő 
és haladó mazsorett csoportjának műsora következett Tóth-
né Békési Zsuzsa betanításával. Végezetül a Napraforgó 
néptánccsoport óvodás korosztálya mutatta be „Libuská-
im” koreográfiáját Tóth Éva és Pártos Csongor vezetésével.

Pezsgős köszöntés, majd svédasztalos vacsora vette kez-
detét, ahol az Arany Oroszlán Étterem rendkívül finom, 
hag�omán�os ételeket kínált számunkra. A házi desszert 
variációkat a szülők és intézményünk dolgozói készítették. 

A mulatsághoz a zenét a Kondor Band zenekar két tagja 
szolgáltatta. 

A tombolasorsolásnál mindenki kipróbálhatta szerencsé-
jét, hisz rengeteg tombola felajánlás érkezett a szülőktől, 
a dolgozóktól, az ebesi és a településen kívüli vállalko-
zóktól, cégektől. Külön köszönjük az értékes felajánlá-
sokat Matusz Imrének (Füzérkomlósi családi hétvége), 
a Hungarospa Zrt-nek, a Nyíregyházi Állatparknak, a 
Vojtina Bábszínháznak, a Hortobágyi Nemzeti Parknak, a 
CURVER Magyarország Kft.-nek, a Kerekes Kft.-nek, Ze-
lenák Róbertnek, a P+P Ruházati Kft.-nek, a Jama Szép-
ségszalonnak, a Sajt Kalmárnak, a Benu Gyógyszertárnak, 
a Frakk Kisállatfalatozónak, Kabai Hajnalkának, Kiss Csa-
bánénak, a Vágner 2001 Bt.-nek, az Akkuplussz Akkumu-
látor és Elem Szaküzletnek, a Meal-Trade Kft-nek, az NI 
Hungar� Kft.-nek, a Jetta Virág és Ajándékboltnak, a Haj-
dúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.-nek.

A bál bevétele 544.000,- forint, melyet a felújított, kibő-
vített óvodánk eszközbeszerzésére szeretnénk fordítani. Itt 
szeretnénk megköszönni a pénzbeli felajánlásokat, támo-
gatást.

Éjfélkor került sor a meglepetés műsorra, ami most a szü-
lők feladata volt. Az anyukák, apukák szuper produkciója 
fergetegesre sikeredett. Mindenki nagyon jól szórakozott a 
pom-pom an�ukákon és az úszóbajnok apukákon.

Az ovi-bálhoz kapcsolódóan került sor az óvoda alapít-
ványának bemutatására Szántóné Kurucz Julianna által.

2018. február 7-én aláírták az Ebes Óvodásaiért és Böl-

csődéseiért Alapítvány alapító okiratát. Fejenként 20-20 
ezer forintos vag�oni hozzájárulásunkkal, 100 ezer forint 
kezdő tőkét hoztak létre:  Daragicsné Rektor Tímea, Gál 
Éva,  Szerze-Tóth Anita, Tőzsérné Katona Zsuzsa. Az ala-
pítványt 5 fős kuratórium fogja irányítani. A kuratórium 
tagjai: Jakab Erzsébet, Csiszárné Józsa Emma, Kulcsárné 
Toroczkai Dóra, Oláhné Kalapos Edit és Szántóné Kurucz 

Julianna. Remélik, hogy minél gyorsabban megtörténik 
a jogi procedúra, és hamarosan aktívan működhet az ala-
pítvány, így jelentős források nyílnak meg, amelyet teljes 
egészében a kis ovisok és bölcsisek javára tudnak majd 
fordítani.

Czeglédiné Herczeg Ildikó
intézményvezető

Ovi-bál a jótékonyság jegyében
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Az Ebesi Hagyományőrző Egyesület káprázatos mű-
sorral fogadta a náluk bálozni akarókat. Reméljük, 
sikerült elűzni a rossz kedvet egy estére. A mulatság 
hajnal 1 óráig tartott. Köszönet a fellépőknek, a Retró 
eg�üttesnek. Köszönet azoknak az embereknek is, 
akik tombola hozzájárulásukkal támogatták farsangi 
rendezvényünket. Reméljük, jövőre is találkozunk. A 
rendezvényről készült felvétel megtekinthető a www.
ebestv.hu oldalon.

Tóvizi Jenőné egyesületi vezető

Jókedvű télűző

Mackók az óvodában 

A népi jóslás szerint február 2-án, ha a medvék kibújva 
a barlangjukból meglátják az árn�ékukat megijednek 
és fol�tatják  az alvást, íg� sokáig tart még a hideg.
Ezen a napon Mackó Kiállítást rendeztünk az óvo-
dában, ahol összesen 143 mackó várta a gyerekekkel 
eg�ütt, hog� kiderüljön mil�en hosszú lesz még a Tél.

Leiter Márta óvodapedagógus

Harmati 
AutósiskolaOKÉV: 09-0287-04

www.harmatiautosiskola.hu

Személygépkocsi-vezetői tanfolyamot 
indítunk tantermi és e-learning otthon 

tanulásos képzéssel 
2018. március 6-án kedden 18,00 órakor

Ebesen a Művelődési Házban
Jelentkezni lehet:

A megadott időpontban a helyszínen, vagy
Harmati László iskolavezetőnél a 06-20-988-95-96 

telefonszámon.
e-mailben: harmatilaszloo@gmail.com

(A hirdetés bemutatása most 20% kedvezményt ér)

ARANY−BUSZ

arany200busz@pim.hu
www.pim.hu

A PETŐFI IRODALMI MÚZEUM VÁNDORKIÁLLÍTÁSA 

ARANY JÁNOS SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

A kiállítás ingyen 
látogatható

Időpont:          2018. március 6. (kedd)  8.00 - 16.00 óráig
Helyszín:        Általános Iskola előtti parkoló

     A kiállítás megtekintése kb. 20 percet vesz igénybe.
       A lakosság számára fenntartott kezdő időpontok: 
           8.40; 9.25; 10.10; valamint 14.30-16.00 óra
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Kék hírek
Ebesen 2017. január 22. és február 21. közötti időszakban egy bűn-

cselekmény elkövetéséről érkezett bejelentés a rendőrség segélyhí-
vójára. Az említett időszakban közlekedési baleset nem történt Ebes 
térségében. 

2018. január 20-án 08:30 perc körüli időben a rendőrség segély-
hívójára lopásról érkezett bejelentés. Ismeretlen személy az Ebes Fő 
utcáján lévő étterem pultjában tárolt készpénzt eltulajdonította. A rend-
őrök azonnal a helyszínre érkeztek, ahol a lefolytatott adatgyűjtés so-
rán képbe került egy helyi lakos, aki a bűncselekmény elkövetésével 
összefüggésbe hozható. Őt az egyik közeli italboltban intézkedés alá 
vonták, majd a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságra előállították. A 
n�omozók kihallgatták, majd az eltulajdonított készpénz nag� részét 
tőle lefoglalták, majd a sértett részére azt átadták. Az ügyben a 37 éves 
hel�i lakossal szemben lopás miatt indult eljárás a Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányságon. 

FELHÍVÁS
Az Európai Unió kezdemén�ezésére február második hetének máso-

dik napja a „Biztonságosabb Internet Napja”. Az esemény célja, hogy 
felhívja az emberek, kiemelten a gyermekek és fiatalok figyelmét a mo-
biltelefonok és az online technológiák tudatosabb és biztonságosabb 
használatára. Ezzel kapcsolatban több előadásra is sor került az általá-
nos iskolák diákjai részére.

A felhasználók között napjainkban egyre magasabb a fiatalok száma, 
akik kíváncsiságuknál és jóhiszeműségüknél fogva talán kevésbé kö-
rültekintőek, ezáltal védtelenek az internet veszélyeivel szemben. Míg 
felnőttként igyekszünk tudatosan kezelni levelezéseink, munkáink tar-
talmát és óvjuk személyes adatainkat, addig a gyermekekből életkori 
sajátosságaikból fakadóan hián�ozhat a g�anakvás.

Mint tudjuk, az internet egy rendkívül hasznos felület, ám csak akkor 
tudjuk az előnyeit élvezni, ha elővigyázatosak vagyunk.  A világhálón 
való szörfölés ug�anis komol� károkat okozhat. Az eg�ik legnag�obb 
veszélyforrás az, hogy az interneten senkinek nincs „arca”, bárminek 
kiadhatja magát. A gyerekek, fiatalkorúak esetében ezért is nagyon fon-
tos, hogy a szülő tudjon arról, kivel tart kapcsolatot a gyermeke, így fel 
tudja hívni a figyelmét a veszélyre.

Éppen ezért különösen fontos, hog� megtanítsuk számukra, miként 
védekezhetnek az adathalászat és más felhasználók rosszindulata ellen. 
Számolni kell azzal is, hogy az internet „nem felejt”, vagyis ami felke-
rül a világhálóra, az nagy valószínűséggel ott is marad.  Kétszer is meg 
kell tehát gondolni, hog� mil�en képet vag� tartalmat töltünk fel. 

Sokan ellenállhatatlan vágyat éreznek arra, hogy megosszák isme-
rőseikkel, mikor-hol tartózkodnak, és mit csinálnak éppen. Könnyen 
előfordulhat, hogy mire a család hazaér, már csak hűlt helyét találja 
értékeinek.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és ameny-
n�iben bűncselekmények elkövetésére vonatkozó információval 
rendelkeznek, értesítsék a rendőrséget (segélyhívószám: 112) vag� a 
település körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszá-
mokon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait 
zártan – kezeli: 
Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok 06-30/382-6565
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Pásti Gyula c. r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Vass Szabolcs r. ftőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Szabó Zsolt c. r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510 vag�
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenységirányítási Központ  112 segél�hívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület +36-30/621-6976

Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden hónap első szerdáján 

16:00 és 17:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az 
Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.

Karácsony Béla r. százados, sajtószóvivő

Elismerések az önzetlen munkáért

Remek hangulatban telt a Polgárőrség február 3-án megrendezett 
bálja, ahol a kiváló, önzetlen munkáért elismerések átadására is 
sor került. Az Év Polgárőre-díjat a 2017-ben végzett kiemelke-
dő munkájáért Nagy Attila polgárőr társunk kapta, aki azonban 
betegsége miatt nem tudta személ�esen átvenni az elismerést. 
Emléktárgyat és elismerő oklevelet vehetett át továbbá Kiss Jó-
zsef, Pajzos István és Daragics Mihály. Szabó Gábornak kiváló 
munkájáért a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Sárkányölő 
Szent György Emlékplakett elismerést adományozott, melyet dr. 
Gali Sándor rendőr ezredes, kapitányságvezető adott át. Ezúton 
köszönjük minden kedves támogatónknak a tombola sorsoláshoz 
nyújtott felajánlását, illetve Leiter Mártának az Év Polgárőre dí-
jazottjának adományozott képzőművészeti alkotását!

Ebesi Polgárőr Egyesület

Szövetségben a postával
Az Ebesi Polgárőr Egye-
sület és a Magyar Posta 
Zrt. ebesi hivatala még 
2003 januárjában Biz-
tonsági Együttműködési 
megállapodást kötött, el-
sősorban azzal a szándék-
kal, hog� a postai kézbe-

sítőknek fokozzuk a biztonságát a küldemények kézbesítése 
során. A polgárőr egyesületünk tagjai rendszeresen járőröznek 
nappal, de természetesen éjszaka is a Postahivatal körn�ékén. 
A polgárőr szervezetek nem vezetnek statisztikát a meg nem 
történt bűncselekményekről, ezért nem tudhatjuk, hogy hány 
jogellenes cselekmén�t akadál�oztunk meg a kézbesítések ideje 
alatt. Úgy ítéljük meg, hogy az a biztonságérzet, amelyet a járőr 
– és figyelő szolgálatokkal adunk, nagyon fontos a postahivatal 
alkalmazottainak, ezért természetesen a jövőben is számíthatnak 
önzetlen segítségünkre. A tél beálltával a szokottnál is több fi-
gyelmet fordítottunk a kézbesítőkre és a postahivatal környéké-
re, hiszen il�enkor jóval kevesebben vannak a közterületen és 
fokozott veszélynek vannak kitéve. Amennyiben a kézbesítők 
környékén lődörgő, gyanúsan közlekedő személyeket észlelünk, 
az ügyeletes polgárőr szolgálat azonnal működésbe hozza a biz-
tonságtechnikai jelzőrendszerünket. November és december hó-
napban összesen 28 alkalommal biztosítottuk a kézbesítőket a 
n�ugellátás és az Erzsébet utalván�ok kézbesítése során, amel� 
mindösszesen 154 szolgálati órát jelentett. Az egyesületünk ve-
zetősége sajnos nem képes az év minden munkanapjára figyelő-
szolgálatot szervezni a postai alkalmazottak biztonságának meg-
óvására. Ezért is kérünk minden felelősségteljesen gondolkodó 
ebesi lakost, hog� amenn�iben a kézbesítések kapcsán bármi-
lyen gyanús körülményt észlelnek, hívják fel a 112-es Általános 
Segélyhívó számot és tegyenek részletes bejelentést az esetről.    

Balogh László elnök
Ebesi Polgárőr Egyesület
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Ebes múzeuma a megalaku-
lása óta feladatának érzi, hog� 
megemlékezzen azokról, akik 
valamil�en módon a kommu-
nista ideológia elszenvedői 
voltak. Évek óta múzeumpe-
dagógiai foglalkozásokkal, va-
lamint személ�esen érintettek 
és kutatók színvonalas előadá-
saival készülünk a Kommu-
nista Diktatúrák Áldozatainak 
Emléknapjára. Kovács Béla 
kisgazda pártfőtitkár elhur-
colásának (1947. február 25.) 

emléket állítva ezen a napon 
főhajtással tisztelgünk azok 
előtt, akik valamilyen módon 
(kitelepítés, deportálás, inter-
nálás, börtönbüntetés, má len-
kij robot) a kommunista rend-
szer áldozataivá váltak.

Az idei rendezvén�sorozat-
ra 2018. február 20-23. között 

került sor a Széchényi Ferenc 
Tájmúzeumban. Négy telepü-
lés középiskolás tanulói vettek 
részt drámapedagógiai fog-
lalkozáson, tárlatvezetésen, 
valamint helyi érdeklődőkkel 
kiegészülve eg�-eg� érdekes 
és tanulságos előadáson.

Az első napon a hajdúbö-
szörmén�i Bocskai István 
Gimnázium tanulói érkeztek 
hozzánk. Bálintné Bagdi Ibo-
lya tanárnő drámapedagógiai 
foglalkozása után megtekin-

tették az „Ítélet nélkül – Csalá-
dok munkatáborokban” című 
állandó kiállítást. Ezt követően 
a hajdúnánási Móricz Pál Vá-
rosi Kön�vtár és Hel�történeti 
Gyűjtemény igazgatója, Bucz-
kó József beszélt a Hajdúná-
násról és Hajdúböszörmén�-
ből 1944 őszén-telén málenkij 

robotra elhurcolt ártatlanok 
szenvedéseiről.

Szerdán, a második napon 
Varjasi Imre, a Hajdú-Bihar 

Megyei Levéltár Hajdúböször-
mén�i Fióklevéltárának veze-
tője „A málenkij robot” cím-
mel tartott érdekes előadást. 
Azt mutatta be, hog� mi volt 
a politikai és gazdasági háttere 
a gulágvilágra való elhurcol-
tatásnak, valamint hog�an és 
mil�en körülmén�ek között 
zajlott a magyarok összegyűj-
tése és elszállítása. Az elő-
adást helyi érdeklődőkön kí-
vül a hajdúszoboszlói Hőgyes 
Endre Gimnázium történelem 
fakultációs diákjai hallgatták 
végig.

Csütörtökön dr. Bárán� Ot-
tóné Badi Györgyi, az 1950-

53-as deportálások egyik 
elszenvedője mesélt az átélt 
borzalmakról a debreceni 
Kratochwill Károl� Honvéd 

Középiskola és Kollégium di-
ákjainak, valamint rendhag�ó 
tárlatvezetést tartott az állandó 
kiállításban.

Az utolsó napon a debreceni 
Szent József Általános Iskola, 
Gimnázium, Szakgimnázium 
és Kollégium diákjai vettek 
részt Müller Rolf, az Állam-
biztonsági Szolgálatok Tör-
téneti Levéltárának kutatója, 
történész „Politikai rendőrség 
a Rákosi-korszakban” címmel 
tartott előadásán, amit tárlat-
vezetés követett.

Seres László
történész

Ünnepi alkalmak 
a Református Templomban

•  Március 25. Virágvasárnapi istentisztelet keresztelővel 
¾ 10-től.

•  Március 30. Nagypénteki passiói istentisztelet 17 órától. 
•  Április 1. Húsvétvasárnapi istentisztelet úrvacsorával 

¾ 10-től.
•  Április 2. Húsvéthétfői istentisztelet ¾ 10-től.
Szeretettel várjuk kedves családjával együtt! Áldott 
és meghitt böjti időszakot, lelki feltöltődést kívánunk 
mindenkinek! 
Testvéri köszöntéssel:

Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor               
Szilágyi János gondnok

A Kerekes Kft. gépjármű szervize
kiemelt bérezéssel autószerelő és autóvillamossági 

műszerész kollégákat keres.

Feltétel:
 Minimum „B” kategóriás jogosítvány, szakirányú 

végzettség (akár pályakezdő is).

A Kerekes Kft. megkezdte a 
tanulók gyakorlati képzését autószerelő és autó 

villamossági műszerész szakmákban. 
Szeretettel várjuk – akár év közbeni átjelentkezéssel 

is – a szakmájukat elsajátítani akaró tanulók 
jelentkezését.

Jelentkezni mindkét esetben:
kerekesmhv@gmail.com e-mail címen lehet.

Emlékezés a kommunizmus áldozataira  
a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban
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Ünnepi nyitva tartás
Az közeledő ünnepekre és munkaszüneti napokra való 

tekintettel 
a Községi Könyvtár és a Széchényi Ferenc Tájmúzeum 

a következő napokon tart ZÁRVA: 
 

2018. március 15. és március 19. között,
2018. március 30. és április 2. között. 

Megértésüket köszönjük!

 

Tisztelt lakosok, Kedves szülők!
A Művelődési házhoz tartozó területen és környékén – kis-
park, szabadtéri színpad, parkoló – az utóbbi időben megsza-
porodtak a rongálások: kukaborogatás, épületbe való bejutás 
megkísérlése. Az intézmén�t riasztó rendszer védi, az épület 
és környezete pedig térfigyelő kamerával van ellátva, így a 
kamerafelvételek visszanézése alkalmával az elkövetők be-
azonosíthatók. Kérjük a szülőket, hogy a súlyosabb esetek 
megelőzése érdekében hívják fel gyermekeik figyelmét tette-
iknek következmén�ére!

Köszönettel a Művelődési ház dolgozói.

Tájékoztatás
Ezúton szeretnénk tájékoztatni mindenkit, hogy a felmerülő 
lakossági igényekhez és a településen lévő intézmények 
üg�félfogadásához igazodva a Községi Kön�vtár és a 
Széchényi Ferenc Tájmúzeum nyitva tartása március 1-étől a 
következőképpen módosul:

Hétfő:  ZÁRVA 
Kedd:  08:00–17:00
Szerda:  08:00–18:00
Csütörtök:  08:00–17:00
Péntek:  08:00–14:00
Szombat:  08:00–14.00

Elérhetőségeink
Községi Könyvtár 52-565-093,  

ebeskon�vtar@gmail.com
Széchényi Ferenc Tájmúzeum 52-366-136,  

ebesmuzeum@gmail.com 
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A hajrá pillanatai

A 6 fordulós debreceni nagyerdei 
futóverseny utolsó előtti fordu-
lójában már körvonalazódik az 
összetett pontversen�, ahol várha-
tóan ismét szép ebesi futósikerek 
születnek majd. Az Oxigén kupa 
5. fordulójában aranyérmesek let-
tek: Ifj. Sós Barnabás és Sós Bar-
nabás. Ezüstérmesek: Nagy Anita, 
Gergelyné Molnár Edit és Egri 
Ferenc. Harmadik hel�ezést ér-
tek el Mészáros Márta és Mészá-
ros Nóra. További pontszerzőink: 
Sós Anna, Varga Olimpia, Egri 
Kincső, Borsosné Csorvási And-

rea, Nyüvedi Nándor, Gergely Kristóf Gábor, Mészáros Tamás, 
Nagy Zoltán, Gulácsi László, Gém Bence, Borsos Zsolt, Lugosi 
Imre és Gulácsi Zsombor.

Sós Barnabás 

Irány az Európa Bajnokság!
Ifj. Sós Barnabás középtávfutót nag� 
megtiszteltetés érte a Magyar Atléti-
kai Szövetségtől (MASZ), hisz újabb 
felkérést-lehetőséget kapott arra, hogy 
a n�ári Ifjúsági Európa Bajnokságon 
képviselhesse Magyarországot 800 és 
1500 méteren. Tavaly 800 méteren, 
1000 méteren és 1500 méteren is az 
ország leggyorsabb serdülő futója volt 
és a horvátországi válogatott viadalon 
aran�érmes mag�ar csapat tagjaként 
debütált a címeres mezben először. Csak így tovább!

Ebesi Sportbarátok  

 

 
Megnyitott a Tünde büfé  

az ebesi piac területén 
 
Menüink: 

 lángos 
 hot dog 
 hamburger 
 gyros kifli 
 gyros tál 

 

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig 07.00 – 19.00 óráig 

szombaton: 07.00- 17.00 óráig 
 

Szeretettel várunk minden kedves 
vendéget! 
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