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Az „Év polgárőre”

Évértékelő közgyűlés

Madáretetés

Az Ebesi Polgárőr Egyesület tagjainak szavazata alapján az „Év 
polgárőre” 2011-ben Orosz Miklós lett. A Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzat által felajánlott jutalmat az évzáró közgyűlésen vehette át 
az egyesület alelnöke. Gratulálunk!

December 27-én évértékelő közgyűléssel zárták a 2011-es évet az 
ebesi polgárőrök. A tagok mellett részt vett a közgyűlésen Szabóné 
Karsai Mária Ebes polgármestere, Dr. Gali Sándor rendőr alezredes, a 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság vezetője,  Boros Viktor a Hajdú-
Bihar Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese, Érckövi Katalin 
az Arany János Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és 
AMI igazgatója, Szántó Erik rendőr törzsőrmester, körzeti megbízott 
és Kovács László közterület-felügyelő. A közgyűlésen egyebek 
mellett beszámoló hangzott el a polgárőrség 2011. évi munkájáról, 
gazdálkodásáról valamint a 2012. évi tervekről.

Sós Barnabás 4. a osztályos tanuló a január 14-én rendezett 
korcsoportos egyéni diákolimpia Hajdú-Bihar megyei selejtezőjét 
100%-os teljesítménnyel megnyerte. Zsinórban ez a harmadik 
év, hogy nem talált legyőzőre, így ismét ő képviseli a megyét 
és természetesen Ebest is az áprilisi országos döntőn. A mostani 
versenyen kombinatív végjátékaival könnyedén legyőzte az Európa 
Bajnokságon hatodik Czina Pétert és a bajnok esélyes Tóth Tamást 
is. Sok sikert Budapesten !

A január 8-ai gyalogtúrán közel hatvanan vettek részt

 Az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofi t Kft. TÁMOP 
3.2.3-09/2 „Közművelődési színterek az egész életen át tar-
tó tanulás szolgálatában Hajdú-Bihar megyében” c. nyertes 
közművelődési pályázata keretében TÉRÍTÉSMENTES elő-
adássorozatra várja az érdeklődőket.

Életvezetési klub – előadássorozattal egybekötve
2012. 01. 28-án 9.00 – 11.15 óra között a 10. alkalom 

témája:
Végh Sándor: Férfi as és nőies lélekvilág
2012. 02. 04-én 9.00 – 11.15 óra között a 11. alkalom 

témája:
Dr. Klaba Valéria: Stresszoldás, 

homeopátia
A klub és az előadássorozatok célja a testi-lelki harmónia, 
helyes életvezetési ismeretek, helyes táplálkozás kialakítása, 
önismeret-fejlesztő foglalkozássorozattal, egészségvédő elő-
adássorozatok, elhelyezkedést segítő tréningek és állásbörze 
szervezésével a Művelődési házban tartandó foglalkozások, 
meghívott előadók előadásai alkalmával.
Helye: Művelődési ház kisterme.
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: Kissné Vass Rozáliá-
nál ill. az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofi t Kft. Községi 
Könyvtárában Ady E. u. 6-8. sz. alatt, tel.: 52/366-136 vagy 
06-20/251-6987 telefonszámokon kérhető.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Sakk siker



Ebesen december 3. és január 20. közötti időszak-
ban 6 bűncselekmény történt, 1 segítségnyújtás el-
mulasztása, 1 ittas járművezetés, 1 garázdaság, 1 
lopás és 2 betöréses lopás. A bűncselekmények az 
alábbiakban voltak:

•  2011. 12. 13-án 13:30 és 16:30 óra közötti időben ismeretlen tet-
tes a Vadas utca egyik albérleti lakásába ajtóbefeszítés módszeré-
vel behatolt, majd onnan 300.000 Ft készpénzt tulajdonított el. 

•  2011. 12. 17-én 16:30 és 2011.12.18-án 03:50 óra közötti időben 
ismeretlen tettes a Gesztenye utca egyik lakóházának faláról a vil-
lanyórát eltulajdonította.

•  2011. 12. 19-én 15:30 és 17:30 óra közötti időben ismeretlen tet-
tes a Nyugati utca egyik családi házába ablakbenyomás módszeré-
vel behatolt, majd onnan készpénzt, műszaki cikkeket és ékszereket 
tulajdonított el.

•  2011. 12. 28-án 02:30 órakor egy hajdúszoboszlói lakos a Fő utca 
1. szám előtti útszakaszon az általa vezetett személygépkocsival 
úgy vett részt a közúti forgalomban, hogy a vezetés megkezdése 
előtt szeszes italt fogyasztott, ezért vezetői engedélye a helyszínen 
elvételre került.

•  2012. 01. 08-án vasárnap 04:02 és 04:06 óra közötti időben is-
meretlen tettesek az Ady E. utca 6-8 szám alatti fa hirdetőtáblát 
felborították, valamint a Széchenyi téren lévő fákat kitörték és a 
református templom kertjében lévő kettő díszlámpa műanyag 
búráját leszedték és eldobták, s ezzel a településnek kárt okoztak.

•  2012. 01. 08-án 11:20 órakor N.S. a JTB-764 forgalmi rendszámú 
személygépkocsival közlekedett a 4-es számú főút 215. kilométer 
szelvényében Hajdúszoboszló irányából Debrecen irányába, ami-
kor egy vele szemben közlekedő ismeretlen személy által vezetett 
ismeretlen forgalmi rendszámú, almazöld színű személygépkocsi 
szabálytalanul egy szintén ismeretlen sötétkék színű személygép-
kocsi előzésébe kezdett. Mivel az előzést szabálytalanul végrehajtó 
almazöld színű személygépkocsi az előzési manővert nem tudta be-
fejezni, így a szabályosan közlekedő N.S. a frontális ütközés elke-
rülése érdekében járművét a menetiránya szerinti jobb oldali vízel-
vezető árokba kormányozta, ahol a jármű felborult és a tetejére for-

dult. A helyszínen sem a megelőzött sötétkék színű, 
sem az előzést szabálytalanul végrehajtó almazöld 
színű személygépkocsi nem állt meg és nem nyúj-
tott segítséget N.S. vétlen járművezetőnek.

Az elmúlt hónapok lakásbetöréseivel kapcsolatban – 
a jövőbeli jogsértések megelőzése érdekében – kérem a lakosságot, 
hogy amennyiben lakókörnyezetükben idegen személyeket, illetve 
idegen járművet látnak parkírozni, melyben személy is tartózkodik, 
a pontos hely, rendszám, típus és szín megjelölésével azonnal tegye-
nek bejelentést – a szükséges ellenőrzések elvégzése érdekében – a 
körzeti megbízottak, a polgárőrség vagy a rendőrkapitányság ügye-
letére. Szintén kérem, hogy aki a közlekedési balesetet látta, vagy 
az ismeretlen járművek vezetőire vonatkozóan információval rendel-
kezik, szintén tegyen bejelentést, mert a jogsértések felderítése és 
megelőzése közös ügyünk. 

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

A körzeti megbízottak fogadóórát tartanak minden szerdán 16:00 és 
18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, Szé-
chenyi tér 1. szám alatt.

Dr. Gali Sándor
r. alezredes, rendőrkapitány

Köszönjük!
Ezúton szeretnénk megköszönni az Adris Equitas Kft.-nek 
az iskola bálra felajánlott fődíját, amely hozzájárult ah-
hoz, hogy egy csodálatos pihentető hétvégét tölthettünk el 
gyermekeinkkel együtt a Thermal Hotel Gara*** Gyógy- és 
Wellness Szállodájában Füzesgyarmaton. Köszönettel: Fo-
dor Attila és családja

Karácsonyi koncert

Az Arany János Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény immár hagyományos módon december 21-én 
az ebesi református templomban színvonalas műsorával kedveskedett  a település lakóinak

RENDŐRSÉGI HÍREK

Színházlátogatás Nagyváradon!

Mágnás Miska
a Szigligeti Társulat zenés darabjának megtekintése

Indulás: 2012. február 4-én (szombat) 16 órakor az általános is-
kola előtti buszmegállóból
Előadás kezdete: 18 óra
Útiköltség és színház jegy ára: 2.500 Ft vagy 4.000 Ft/fő, amely 
a jelentkezéskor fi zetendő.
Jelentkezés és információ: 2012. január 31-ig Katona Erikánál 
(06/30/327-0562) vagy a Községi Könyvtárban (52/565-093).
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Ebes 60 éve
Idén ünnepeljük településünk új ko-
ri megalapításának 60.  év fordulóját. 
Ehhez kapcsolódóan olyan kiállítás meg-
szervezését tűztük ki célul, amely fotók, 
dokumentumok és különféle tárgyak segít-
ségével mutatná be a település elmúlt hatvan 
évét. Amennyiben rendelkeznek olyan tárgyak-
kal, dokumentumokkal, amelyek a település életéhez, fejlődéséhez 
szervesen kapcsolódnak, azt juttassák el az önkormányzathoz vagy 
a múzeumba. Segítségüket, együttműködésüket ezúton is kö-
szönjük.

Felhívás
Befi zetett adójának 1%-ával Ön rendelkezhet. 

Adja a saját gyermekének, vagy hagyja hogy mások 
osszák szét?

Az „Ebesi Gyermekekért Alapítvány” támogatásával 
saját vagy falubeli gyermekek  számára juttatja vissza 

személyi jövedelemadója egy százalékát! 
Ön most úgy tud adni, hogy nem kerül semmibe, a 

gyerekek számára viszont mindez ajándék. 
Kérjük, döntsön! „ADJA VAGY HAGYJA?”

Adószámunk: 18544718-1-09
Tisztelettel: Szoboszlai Csaba elnök

FELHÍVÁS

A MÁV Zrt. Állomásfőnökség Hajdúszoboszló felhívja a 
lakosok fi gyelmét, hogy Ebes állomás V. sz. vágányán egy 
620 méter hosszúságú tehervonati szerelvény van tartós tá-
rolás céljából leállítva. Az állomást a lakosság a Bocskai, 
Arany János és Széchenyi utcák irányából az illegálisan 
kialakított átjárókon közelíti meg, fi gyelmen kívül hagyva 
a szerelvényen, illetve a szerelvény alatt történő átbújás ve-
szélyeit.

Az állomás, illetve a vágányok tiltott útvonalon történő 
megközelítése rendkívül baleset-és életveszélyes. Ezért ké-
rem a tisztelt lakosokat, hogy a kiépített, kijelölt gyalogos 
átkelőt használják a balesetek elkerülése érdekében. 

Tisztelettel:
Szentpéteri István

állomásfőnök-Hajdúszoboszló

Köszönet…
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mind a gyerekek, 
mind a Horváth tanyai lakosok nevében polgármester asz-
szonynak és mindazoknak, akik segítettek a játszótér ki-
alakításában, megvalósításában.

an 
gyak-

Ebesi siker az irodalmi vetélkedőn
2012. január 19-én iro-
dalmi vetélkedőt rendez-
tek Hajdúszoboszlón 3-4. 
osztályosok részére Sza-
bó Magda: Tündér Lala 
című művéből. A ver-
senyre az ebesi iskola két 
csapattal nevezett: a 3. 
osztályosokat Galgóczi 
Éva, a 4. osztályosokat

Illés Angéla tanárnők készítették fel. A résztvevő 12 csa-
pat szoros küzdelemben döntötte el a végső helyezéseket. 
Nagy örömünkre a vetélkedőt a ebesi iskola negyedike-
sei nyerték, a harmadikosok a negyedik helyet szerezték 
meg. A győztes csapat tagjai: Gali Petra, Kaszás Brigitta 
és Heveli Adrián. Mindkét csapat versenyzőinek és felké-
szítő tanáraiknak gratulálunk!

A Falugazdász fogadó órája 
megváltozott 

Szerdánként: 8.00–12.00
Helye: Ebesi Művelődési ház, Kossuth u. 32-34.

Falugazdász: Petrov István
T.: 06-70/436-2871

2011. december 07-én nagy érdeklődés kíséretében falugyűlést tartottak 
a képviselő-testület tagjai a Művelődési Házban. A lakossági tájékoztatás 

után lehetőség nyílt kérdések feltevésére.

Összegyűltek a falu lakói
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LAKOSSÁGI APRÓ HIRDETÉS
Kereseti lehetőség! Feltétel: érettségi. Érdeklődni lehet  az alábbi telefonon: 
06-70/408-9558.

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

• Felelős szerkesztő: Kanyóné dr. Borku Csilla. 
E-mail: borkucsilla@gmail.com • Szerkesztőség: Ebesi Művelődési Ház, 
4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 52/788-614. Mobil: 06-20/251-69-87. 

E-mail: ebesmuvhaz@gmail.com • 
Tipográfi a: Abari Gusztáv. www.typostudio.hu 
• Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen. 

E-mail: fabiandigit@t-online.hu

„Én táncolnék veled” 
– Ingyenes nosztalgia táncklub

Élőzene: 

Flaming Fist együttes
 

Február 18. Szombat este 7-kor
(Művelődési ház)

18:45 Érkezés 
19:00 Táncház Rácz Mátéval (dunántúli táncok)
20:30  Fellép a Flaming Fist együttes:

Mike Veronika – ének Balku Róbert – szólógitár
Csák Zoltán – ritmusgitár Szatmári Gábor – dob
Váczi Lajos – basszusgitár

21:15 Slágerek a 70-es évektől napjainkig
Bővebb felvilágosítás a szervezőktől:

– Sós Barnabás (30/905-1830)
– Kissné Vass Rozália (20/251-6987)
– Kovács Dávid

Február 19. Vasárnap 9 óra

 Biokertész klub 

Helyszín: Művelődési ház-kisterem 

9-12 óra:  Biokertészet és-szaktanácsadás: Mitől él a 
talaj? Használhatok-e én is kevesebb mérget? 
Borsfű, a gyomorkímélő fűszer.

El őadó: Dr. Seress Zoltán (tel: 366-209) 

Szervezők: Sós Barnabás (tel: 30-905-1830)
  Kissné Vass Rozália Ebes Kulturális Kft. 

(20/251-6987)

Vízvezeték- és készülékszerelés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Szerviz – lakásfelújítás – S.O.S. segítség
– vízvezeték, csaptelep, WC tartály javítása, cseréje
– vízóraszerelés
– duguláselhárítás 1 év garanciával
– mosó-, mosogatógép bekötése
– csőtörés utáni S.O.S. helyreállítás
– fürdőszoba, WC, konyha átalakítás
– fűtési rendszerek szervizelése
– árajánlat, anyagbeszerzés, bontás stb.

Érdeklődjön, tájékozódjon, hívjon!

Molnár László 
06-70/226-0888, 
06-30/401-2644

Ebesi Művelődési Ház
Bóbita Meseszínháza bemutatja

 Zenebona Társulat 

„Menőke” 
című  vidám, zenés, interaktív gyerekműsorát

Mese és zene-színház sorozat Óvodás és Kisiskolás  gyermekeknek a 
Művelődési házban

Az előadás időpontja: 
2012. február 22. szerda, 15 óra

Jegyek az előadás előtt a helyszínen 500 Ft-os áron 
válthatóak.

Bővebb felvilágosítás 
Kissné Vass Rozáliánál kérhető az 

06-52/366-136 vagy a 
06-20/251-6987 telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!

Csizmás, a Kandúr 
Mozibérlete

Ebesi Művelődési Ház

2012. / I. félév
MŰVELŐDÉSI HÁZ 4211 EBES, KOSSUTH U. 32-34. TEL.: 52/366-136

Ifjúsági bérlet-sorozat alsó tagozatosoknak 

Csütörtöki és pénteki napokon 9.30 és 14 órai kezdettel 
A bérlet 5 fi lm megtekintésére jogosít fel, amely 1500 Ft-ba kerül. 

Aki bérlettel rendelkezik, ajándékként a 6. fi lmet ingyen 
megtekintheti.

1. Február 23. Táncoló talpak 2. – auszt. anim. fi lm
2. Március 02. Karácsony Artúr –  ang.-am. anim. fi lm
3. Március 23. Csizmás, a Kandúr – am.  anim. vígjáték
4. Április 13. Alvin és a mókusok 3. – am. vígjáték
5. Május 11. Tintin kalandjai – am.-újz.-belg. anim. fi lm
6. *Május 18. Muppets – am. családi vígjáték

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
  A bérlet az Óvodában, Iskolában igényelhető február 15-ig és 

a Mű ve lődési Ház irodájában vásárolható meg előadás előtt.
  A bérleten kívül, előzetes egyeztetéssel lehetőséget kínálunk egy-

egy fi lm egyedi, csoportos megtekintésére is. A jegyárak 400 Ft/fő/
előadás.

  További információk és megrendelések: Kissné Vass Rozália 
Művelődési Ház vezetőnél, telefon:  52/366-136;  vagy 06-20/251-
6987.

Kellemes szórakozást kívánunk!
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