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Szociális szövetkezet létreho-
zásán gondolkodnak – 2. o.

Derűs, kedves, mosolygós. 
Ép testben ép lélek – vall-
ja. Magyar János képviselő 
testmozgással kezdi a nap-
jait. Mint mondja, ha egy 
reggel kimarad a testmoz-
gás, akkor az a nap már 
nem is az igazi. Képviselő 
úrral beszélgettünk az előző 
és a mostani ciklus tapasz-
talatairól, Ebes múltjáról, 
jelenéről.

Képviselő úrnak másodszor 
is bizalmat szavaztak Ebes 
lakói a 2010. évi önkormány-
zati választásokkor. Összeha-
sonlítva az első és az eddig 
eltelt második ciklust milyen 
különbségeket lát a testület 
munkájában?

Magyar János: Alapve-
tő különbség egyértelműen 
az, hogy a választási törvény 
rendelkezései nagyon meg-
változtak, így felére csökkent 
a képviselők száma. A másik 
jelentős változás, hogy az 
előző testületből csak ketten 
képviseljük az ebesi embe-
reket. A testületi munka azt 
gondolom ugyanaz, hiszen el-
sődleges cél mindig az, hogy 
a település, ezen belül is az 
itt élők érdekeit tartsuk a leg-
fontosabbnak. Azt gondolom, 
ez megvalósult az előző és a 
mostani ciklusban egyaránt. 
Sőt, ha visszagondolok lassan 
62 éve élek itt, mindig Ebes 
fejlesztését, az itt élők boldo-
gulását tartották szem előtt a 
vezetők. Ennek köszönhető, 
hogy itt tartunk, azért az em-
berek többsége elégedett az 
itteni viszonyokkal.

Mi az, ami motiválja mun-
kája során képviselő urat? 
Miért érdemes nap mint nap 
felkelni és küzdeni, dolgozni?

Magyar János: Világ éle-
temben az emberekért dol-
goztam. Nagyon embersze-
rető vagyok. Sokan nem sze-
retnek az előző rendszerről 

beszélni, de azt gondolom az 
az időszak is az életünk része 
volt. Akkor is történtek jó és 
rossz dolgok, mint ahogyan 
manapság is. Már abban az 
időben sokat dolgoztam a 
közösségért. Köztudott, hogy 
évekig edzőként és sportkör 
elnökként tevékenykedtem, 
főleg a fiatalok nevelését 

tartom nagyon fontosnak, 
hiszen ők jönnek majd utá-
nunk. Ezért örültem nagyon 
mikor az új testületben a fi-
atal képviselők hasonló ter-
vekkel, elgondolásokkal ér-
keztek, mint én. A kerékpárút 
megvalósítása nekem is rég-
óta dédelgetett álmom volt, 
az előző ciklusban is voltak 
kezdeményezések ez irány-
ba, de valahogy mégis elma-
radt ennek a megvalósítása. 
Örülök, hogy mára már ren-
delkezésre állnak a kerékpár-
út tervei, már csak a pályáza-
ti kiírásra várunk és bízunk 
benne, hogy belátható időn 
belül átkerekezhetünk Haj-
dúszoboszlóra. Ez talán még 
a település idegenforgalmát 
is fellendíthetné. Remélem, 
hamarosan megvalósulhat ez 
a nagy álmunk is. 

Ha már tervekről esett szó, 
sikerült-e elérni azokat a ki-

tűzött célokat, amelyekkel a 
választásokkor indult képvi-
selő úr? Esetleg adódott-e a 
képviselői munka során olyan 
megvalósítandó feladat, ame-
lyet nagyon fontosnak tart?

Magyar János: A felada-
tok természetesen mindig me-
net közben adódnak. Persze, 
amikor valaki indul egy-egy 

választáson kitűz maga elé 
bizonyos feladatokat, megva-
lósítandó célokat. Ezek mel-
lett azonban mindig adódnak 
olyan feladatok, amelyeket 
menet közben kell orvosolni, 
hiszen az élet folyamatosan 
változik, ahhoz kell mindig 
igazodni. A jelenlegi gazda-
sági helyzetben például na-
gyon fontos, hogy segítsük 
a nehezebb helyzetbe került, 
esetleg munkanélkülivé vált 
embereket. Nagyon jó kez-
deményezésnek tartom a szo-
ciális szövetkezet megalakí-
tására tett lépéseket, hiszen 
hosszú távon akár megoldást 
jelenthet a munkanélküliség 
helyben való kezelésére. Az 
ebesi emberek szorgalmasak, 
szeretnek dolgozni, ezért azt 
gondolom, ha a helyi sajá-
tosságok figyelembevételével 
tevékenykedne majd e vállal-

Előre nézzünk és akkor nem lesz probléma
– interjú Magyar János képviselővel –
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kozási forma, a jövőben sok 
családnak jelenthetne meg-
élhetést. Tervek tehát mindig 
vannak, igazából ezek meg-
valósítása mindig a nehezebb 
feladat. Azt tartom azonban, 
hogy mindig előre kell ha-
ladni, ne a múltba tekintsünk 
vissza, hanem előre nézzünk 
a jövőbe, és akkor nem lesz 
probléma.

A nagyobb léptékű tervek 
mellett gondolom, mindig fi-
gyelembe kell venni az éppen 
aktuálisan felmerülő problé-
mákat. Mennyire nehéz a la-
kosok kedvére tenni? Egyál-
talán lehet-e mindenkivel jót 
tenni? 

Magyar János: Mindenki-
vel természetesen nem lehet 
jót tenni, örök elégedetlenke-
dők mindig akadnak. Inkább 
arra kell törekednünk, hogy 

a felmerülő problémákra mi-
nél hamarabb reagáljunk, és 
a lehetőségeinkhez mérten 
próbáljunk segíteni. Mindig 
nyitott szemmel, füllel járok 
Ebesen, beszélgetek az embe-
rekkel és az általuk felvetett 
problémákat mindig igyek-
szem megoldani. Az érdekér-
vényesítést nagyon fontosnak 
tartom a képviselői munká-
ban. Bár én elég csendes ter-
mészetű vagyok, ez nem je-
lenti azt, hogy ne mozgatnék 
meg minden követ azokért, 
akik bizalmat szavaztak ne-
kem. A legfontosabb, hogy az 
emberek többsége elégedett 
legyen, szeressen Ebesen élni. 
Mindezek mellett nagyon 
fontosnak tartom, hogy a tes-
tületen belül összhang legyen. 
Ez nem azt jelenti, hogy min-
denkinek ugyanazt kell gon-
dolnia vagy ugyanúgy kell 

szavaznia. Azt gondolom, ez 
most nagyon jól működik a 
testületben, mindannyian el-
mondhatjuk a véleményünket, 
gondolatainkat. 

Melyek azok a célok, amiket 
mindenképpen meg szeretne 
valósítani a testület a mostani 
ciklusban?

Magyar János: Ami égető 
problémát jelent szerintem, és 
amiről nagyon sokan érdek-
lődnek az a szilárd burkolatú 
utak kérdése. Azon vagyunk 
mindannyian a testületben, 
hogy minél több út kaphasson 
szilárd burkolatot a jövőben. 
Ki szeretnénk építeni a me-
zőgazdasági gépeket haszná-
ló gazdálkodóknak egy olyan 
útrendszert, amellyel könnyen 
megközelíthetnék a földjeiket, 
és amelynek segítségével a 
közútjaink tehermentesítődné-
nek. Remélem, lesznek olyan 

pályázatok, amelyek segítsé-
get jelentenek majd e problé-
ma kezelésében. Azon dolgo-
zunk folyamatosan, hogy mi-
nél élhetőbb komfortosabb le-
gyen kis településünk. A múlt 
hétvégén például megszépítet-
tük a kispark egy részét, fákat 
ültettünk, pihenőpadokat és 
szeméttárolókat helyeztünk 
el. Jó volt látni, hogy az ön-
kormányzat és a Sportbarátok 
felhívására mennyi ebesi raga-
dott ásót, lapátot vagy éppen 
festékes dobozt. Így az újon-
nan kialakított kondipark, ami 
teszem hozzá nagyon népsze-
rű a fiatalok körében, környe-
zete megszépült. Az épített 
környezet mellett azonban a 
legfontosabb, hogy az embe-
rek elégedettek legyenek. Bí-
zom abban, hogy a munkánk-
kal hozzájárulunk ehhez.

dr. Borku Csilla

(Folytatás az 1. oldalról.)

Szociális szövetkezet létre-
hozására irányuló kezdemé-
nyezés miatt kétszer is szervez-
tek tájékoztató fórumot Ebe-
sen. Először Németh László a 
Szociális Szövetkezetek Orszá-
gos Szövetségének elnöke láto-
gatott el településünkre, ismer-
tetve a szövetkezeti vállalkozá-
si forma sajátosságait, az ehhez 
kapcsolódó jelenleg hatályos 

jogi szabályozást és az esetle-
gesen igénybe vehető pályázati 
lehetőségeket. Tájékoztatójá-
ban elmondta, hogy a szociális 
szövetkezetekben az emberek 
önkéntesen egyesülnek azért, 

hogy valamilyen közös célju-
kat egy demokratikusan irányí-
tott vállalkozásban valósítsák 
meg. A szociális szövetkezet a 
nyitott tagság elve szerint mű-
ködik, melyben a tagok egyen-
lő jogokkal rendelkeznek – az 
„egy tag – egy szavazat” elvé-
nek megfelelően. Ilyen jellegű 
vállalkozási formát minimum 
hét fő alapíthat, a tevékenysé-

gek lehetőségének tárháza vég-
telen. Nyilván a tevékenységi 
kör kialakításánál mindenkép-
pen szükséges figyelembe ven-
ni a helyi sajátosságokat. Erdei 
Andrásné az Alapszolgáltatási 

Központ vezetője elmondta, 
hogy a szociális szövetkezet 
kialakításának gondolata már 
régóta megfogalmazódott a 
településen, hiszen hosszú tá-
von megoldást jelenthetne a 
munkanélküliség problémájá-
nak kezelésére. A következő 
találkozás alkalmával már je-
len voltak azon lakosok is, akik 
lehetőséget látnak a szociális 
szövetkezet létrehozásában, 
működtetésében. Ebes község 
önkormányzatának képviselő-
testülete jó kezdeményezésnek 
tartja a szociális szövetkezet 
létrehozását, ehhez a lehető-

ségükhöz mérten mindenne-
mű támogatást megadnak. A 
jelentkezőktől, érdeklődőktől 
elsősorban azt várják, hogy 
olyan tevékenységi ötleteket 
hozzanak, amelyek a lakosok 
munkájához, képzettségéhez 
igazodnak, és mindenképpen 
helyi igényeket elégítenek ki 
– tájékoztatott Szabóné Kar-
sai Mária polgármester és Sós 
Barnabás alpolgármester. A 
megalakuláshoz szükséges jogi 
kérdésekben dr. Kovács Brigit-
ta képviselő nyújt majd segít-
séget.

dr. Borku Csilla

Szociális szövetkezet létrehozásán gondolkodnak
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2014-től megszűnik a 
földi, analóg sugárzású TV 
műsorszórás, helyébe a di-
gitális műsorterjesztés lép. 
Az átállást követően azok 
a háztartások, ahol jelenleg 
analóg földfelszíni vétellel 
televízióznak, nem tudnak 
majd televíziót nézni. Az 
érintett háztartások közül 
azokat, akik szociálisan 
rászorultak, az állam segíti 
abban, hogy ne maradja-
nak televízió vételi lehe-
tőség nélkül. A program 
keretében lehetőség lesz 
arra, hogy az igénylők tá-
mogatást kapjanak, akár a 
hagyományos TV készülé-
kek dekóderrel történő be-
szerelésével, akár a támo-
gatási programban regiszt-
rált előfizetéses szolgáltató 
igénybevételével. 

A Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság meg-
bízásából a szociálisan 
rászoruló háztartások fel-
keresését a Központi Sta-
tisztikai Hivatal által 
megbízott felmérők fogják 
elvégezni. 

A felmérés 2013. április 
15-től kezdődik és várha-
tóan 4 hónapig tart. 

Ebesen Bordás Mária 
Magdolna fogja végezni a 
felmérést. 

A felmérők fényképes 
igazolvánnyal, azonosí-
tószámmal rendelkez-
nek, így egy ingyenesen 
hívható telefonszámon 
06/80/38-39-40 ellenőriz-
hető a személyazonossá-
guk és az, hogy jogosan 
végzik-e a munkát.

Tájékoztató
az Országos Digitális Átállás Programról

ÓVODAI BEÍRATÁS
Értesítem a szülőket, hogy a 

2013/2014 nevelési év 
óvodai beíratására

2013. május 6-7-én 8.00-16.00 óráig
kerül sor. 

A fent jelzett időpontban azok a gyermekek írathatók be, 
akik 

2014 augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket.
A Közoktatási Törvény 24.§ (3) alapján kötelező óvodába 
beíratni (legalább napi 4 órában köteles óvodai nevelésben 
részt venni) eddig még óvodába nem járt 5 éves gyermeket.

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) lehetőség szerint a 
gyermekével együtt érkezzen és hozza magával:

–  a gyermek személyazonosítására alkalmas és állam-
polgárságára vonatkozó születési anyakönyvi ki-
vonat, a gyermek nevére kiállított személyi azono-
sító és  lakcímet igazoló hatósági igazolvány

–  a gyermek TAJ kártyája
–  amennyiben rendelkezik szakértői véleménnyel, az 

igazolás bemutatása a szakellátás biztosítása érde-
kében

–  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló ható-
sági igazolványa

Ebes, 2013. április 11.
Czeglédiné Herczeg Ildikó

óvodavezető
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Önkormányzati hírekTisztelt Adózók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy 
a helyi adózásban közeleg 
a helyi iparűzési adóbe-
vallás benyújtásának ha-
tárideje. 2013. május 31-ig 
nyújthatják be a mezőgaz-
dasági őstermelők, egyéni 
vállalkozók, gazdasági tár-
saságok adóbevallásaikat. 
Tájékoztatom Önöket, hogy 
a bevallási nyomtatványokat 
nem küldjük ki postai úton 
az érintett adózóknak, azo-
kat letölthetik a www.ebes.
hu honlapunkon található 
Letölthető dokumentumok 
menüpontból. További in-
formációt személyesen az 
Ebesi Polgármesteri Hivatal 
4. számú irodájában, vagy 

telefonon az 52/565-042 – 
115. melléken kérhetnek 
ügyintézőnktől. 

*
Tájékoztatás a talajterhe-
lési díj kivetésével kapcso-

latban!
Ebesen jelentős számú 

háztartást érint a bevallás 
benyújtása, és számos kér-
dés merült fel a díj megál-
lapításával kapcsolatban. 
Emiatt az alábbiakról sze-
retnénk Önöket tájékoztatni. 

Ebesen a szennyvízcsator-
nára 2011. december 31-ig 
volt lehetőség rákötni, anél-
kül, hogy talajterhelési díj 
megfizetésére lettek volna 

kötelezve. Erről a korábbi 
években megküldött Ebe-
si Hírlapban tájékoztattuk 
Önöket!

A talajterhelési díj fize-
tése törvényen alapuló kö-
telezettség. Megállapítása 
a környezetterhelési díjról 
szóló 2003. évi LXXXIX 
törvény szabályai szerint 
kötelező minden olyan in-
gatlan esetében, ahol a mű-
szakilag rendelkezésre álló 
közcsatornára nem köt rá 
az ingatlan tulajdonosa. A 
talajterhelési díj alapja a 
felhasznált víz mennyisége. 
Egységárát pedig minden 
évben jogszabály határozza 
meg, mely a fenti törvény 

2012. február 1-től érvénybe 
lépett módosítása értelmé-
ben megemelkedett 120 Ft/
m3-ről 1.200 Ft/m3-re, azaz a 
díj országosan a tízszeresére 
nőtt. 

Kérünk minden érintett in-
gatlan tulajdonost, aki még 
nem nyújtotta be bevallását, 
hogy soron kívül tegyen ele-
get bevallási kötelezettségé-
nek.

Tájékoztatjuk Önöket to-
vábbá, hogy azon adózók, 
akik részére megterhelő a ki-
számolt éves díj megfizeté-
se, kérelmet nyújthatnak be 
részletfizetésre, illetve sze-
mélyi körülményeik alapján 
esetleges mérséklésre.  

Ebesi 
Polgármesteri Hivatal



Ebesen 2013. március 11. és 2013. április 19. közötti időszak-
ban 4 bűncselekmény, 1 halált okozó közúti baleset gondatlan 
okozása, 1 egyedi azonosító jel meghamisítása, 1 magánok-
irat-hamisítás és 1 lopás történt. 
1.  2013. 03. 12-én 08:00 és 13:00 óra közötti időben isme-

retlen személy – a püspökladányi sértett feljelentése alap-
ján – a Fő utcán lezáratlanul leállított személygépkocsiból 
eltulajdonított egy táskát, a benne lévő bélyegzővel és kettő 
darab számlatömbbel együtt. Az ügyben lopás elkövetése 
miatt büntetőeljárás indult.

2.  2013. 03. 24-én 11:43 órakor egy ebesi lakos a Fő utca 
és a 4-es számú főút kereszteződésében úgy közlekedett 
az általa vezetett személygépkocsival, hogy a gépkocsi ko-
rábban elhagyott első hatósági jelzése helyett, a járművön 
egy általa készített hatósági jelzést helyezett el. Az ügyben 
egyedi azonosító jel meghamisítása miatt büntetőeljárás in-
dult.

3.  2013. 03. 28-án 07:40 órakor egy nádudvari lakos az ál-
tala vezetett személygépkocsiból és a hozzákapcsolt után-
futóból álló járműszerelvénnyel közlekedett a Tóth Árpád 
utcán, amikor a rendőri ellenőrzés során a jármű tulajdon-
jogát egy hamis tulajdonjog átruházási szerződéssel iga-
zolta. Az ügyben magánokirat-hamisítás elkövetése miatt 
büntetőeljárás indult.

4.  2013. 04. 04-én 13 óra 25 perc és 13 óra 31 perc közötti 
időben egy román állampolgár az általa vezetett személy-
gépkocsival közlekedett a 4-es számú főúton, Ebes kül-
területén Hajdúszoboszló irányából Ebes irányába. A főút 
209 km szelvényében előzésbe kezdett, mely során fron-
tálisan nekiütközött egy vele szemben szabályosan közle-
kedő nyerges vontatónak. Az ütközés következtében a sze-
mélygépkocsi egyik utasa a helyszínen, míg a járművezető 
a kórházba szállítást követően életét vesztette, valamint a 
személygépkocsi további két utasa súlyos sérüléseket szen-
vedett. Az ügyben halált okozó közúti baleset gondatlan 
okozása miatt büntetőeljárás indult.

Kérem a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját, s 
amennyiben a fenti eseményekkel kapcsolatban bármilyen 
információval rendelkeznek, esetleg a bűncselekmény idő-
pontjában a helyszínen, illetve annak közelében jártak, eset-
leg látták az elkövetőket vagy részükre megvételre kínálták 
az eltulajdonított tárgyakat, értesítsék a rendőrséget vagy a 
település körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi 
telefonszámokon. A bejelentő adatait zártan kezeljük:
Mészáros József r. tzls. csoportvezető +36-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls.  körzeti megbízott +36-30/382-6584
Vass Szabolcs r. tőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6581
Szántó Erik r. tőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6575
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott még nincs
Sági József r. tőrm. körzeti megbízott még nincs
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Ügyelete 06 52/558-
510  vagy 107, illetve 112 ingyenesen hívható kapcsolási szá-
mok
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, Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.

Dr. Gali Sándor 
r. alezredes, kapitányságvezető

Kék hírek

2013. január elejétől a Komp Egyesület és konzorciumi part-
nere, a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség megkezdte a 
TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0019 „Az áldozattá válás meg-
előzése, áldozatsegítés Hajdú-Bihar megyében” című pro-
jekt megvalósítását.
Célunk, hogy az áldozatok lelki és érzelmi terheit enyhítsük, 
életvezetési nehézségeit csökkentsük, kiemelt feladatunknak 
tekintjük továbbá az áldozattá válás megelőzését. 
Segítünk, ha Ön vagy hozzátartozója, ismerőse áldozattá 
vált:
•  Bűncselekmény: pl. lopás, betörés, testi sértés, szexuális bűn-

cselekmény, uzsora 
•  Katasztrófa: természeti (vihar, tűzeset, árvíz, belvíz), ember 

által okozott kár
•  Baleset: pl. közlekedési, tömegbaleset
•  Családon belüli (testi-lelki) bántalmazás következtében.
Szolgáltatásaink, amit nyújtunk:

•  Lelki elsősegélynyújtás, pszichés egyensúlyi állapot mi-
előbbi visszaállítása

•  Egyéni, csoportos terápiák, amelyeknek célja a súlyos 
stressztünetek csökkentése

•  A felfokozott, szenvedéssel teli érzelmi állapot enyhítése, 
az érzelmi biztonság megteremtése

•  Veszteségek, gyász feldolgozása
•  A normál élethez való újra alkalmazkodás elősegítése
•  Egyéni és csoportos életvezetési tanácsadás
•  Tájékoztatás szociális téren igénybe vehető szolgáltatá-

sokról és ellátásokról
•  Ügyintézésben történő segítségnyújtás
•  Az egyén társas támogatásának, természetes segítőháló-

jának növelése
Forduljon bizalommal a helyben önkéntesen szolgálatot tel-
jesítő polgárőrökhöz, szociális munkás és pszichológus 
szakembereinkhez, akik a nehéz helyzetben személyre sza-
bottan, elfogadóan és teljes titoktartással nyújtanak segítséget. 
Ebes területén az önkéntesen szolgálatot teljesítő polgárőrök 
helyben, személyre szabottan nyújtanak azonnali segítséget, 
tájékoztatást a szolgáltatásról a lakosság illetve az áldozatok 
számára, lehetőséget biztosítanak a szociális munkás és adott 
esetben pszichológus szakemberekhez történő jutáshoz. Szol-
gáltatásainkat teljes titoktartás valamint diszkréció mellett, 
önkéntesen és térítésmentesen vehetik igénybe.

Ügyfélfogadási idő: H-Cs 8-16 óra P 8-12 óra
Elérhetőségeink: 
Cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 8. I/5-6. II/4-5.
Telefon: 06-52/955-345
Mobil: 06-70/670-63-57
Ebesi Polgárőr Egyesület: Balogh László elnök, 06-30/621-
6976
E-mail: info@aldozatvedelem.hu; tamop561c@gmail.com
Honlap: www.aldozatvedelem.hu
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„Áldozatsegítés és áldozattá 
válás megelőzése Hajdú-Bihar 

megyében”



A Széchenyi és Szent 
István tér, a Nagypark és 
Kondipark fejlesztése és 
megszépülése után, újabb 

közösségi színtérrel gaz-
dagodott településünk. 
Az Ebesi Sportbarátok 
Közhasznú Egyesület, az 
Ökotárs Alapítvány által 
meghirdetett Zöldövezet 

pályázatán elnyert támoga-
tásból és az Önkormányzat 
anyagi hozzájárulásával 
Ifjúsági Park kialakítására 

kerülhetett sor a Kispark-
ban. Az előkészületi föld-
munkákban Szilágyi István 
segített, a padok és kukák 
elkészítésében és lehelye-
zésükben Kis János, Egri 

Ferenc és Magyar János 
dolgoztak. Dr. Seress Zol-
tán a kertészeti és faülteté-
si munkákban támogatott 
minket. Az április 20-ára 
meghirdetett faültetési és 
festési munkálatokban 
közel 50 ebesi lakos vett 
részt. A családias hangu-
latú társadalmi munkában 
a férfiak fákat ültettek, a 
gyerekek és hölgyek fes-

tettek és fákat locsoltak. A 
fejlesztés eredményeként 
létrejött Ifjúsági park a fi-
atal és idősebb korosztály 
számára is kellemes időtöl-
tési, pihenési lehetőséget 
biztosít.  A munkálatok az 
EBES TV-n megtekinthe-
tők. 

Sós Barnabás 
 Kovácsné Nagy Judit  

szervezők

Ifjúsági park épült

 
 
 
 
 

Az Ebesi Arany Oroszlán Étterem 
Megújult italkínálattal, barátságos személyzettel, 

alacsony árakkal, hangulatos külső és belső terasszal 
vár minden kedves érdeklődőt.  

Vendégeink választhatnak változatos napi, valamint 
állandó menüink közül, de akár étlapról is.  

Nálunk a minőség alacsony árakkal párosul. 
 

Falunapi kínálatunk Május elsején 
Lángos  

Rántott szelet  
Rántott sajt 

Gyros pitában, vagy tálban 
Csülkös pacalpörkölt, marhapörkölt  

Sült oldalas, sertésflekken, roston  csirke comb filé, 
grillkolbász helyben sütve 

Kézműves fagylalt 
Kávé, üdítő, sör, bor  

Helyben kandírozott magvak 
 

Minden kapható, ami egy kellemes majális kelléke lehet. 
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2013. március 23-án, szom-
baton az ebesi Arany János 
Magyar-Angol Kéttannyelvű 
Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészetoktatási Intéz-
mény pedagógusai és diákjai 
Kakaópartyn látták vendégül 
a leendő első osztályos tanuló-
kat és szüleiket.

Az iskola pedagógusai han-
gulatos programokat szervez-
tek a gyerekeknek és az őket 
elkísérő felnőtteknek. A bejá-
ratnál indiánjelmezbe öltözött 
gyerekek (3.b osztály, osztály-
főnök: Dr. Rácsai Lajosné) 
várták az érkezőket. A délelőtt 
nyitányaként a feldíszített és 
erre a napra színházteremmé 
alakított ebédlőben a köszön-
tő után az iskola tanulói adtak 
rövid műsort a vendégeknek: 
zenével, mesével és tánccal 
csináltak kedvet a további 
programokhoz. 

Érdekes és látványos pro-
dukciókat mutattak be: Bana 
Nóra és Györfi Bianka furu-
lyáztak, Fodor Tamás mesét 
mondott, a 2.a osztály tanulói 
pedig Pinokkiónak öltözve 
táncoltak.

A műsorban szereplő gyere-
kek felkészítő tanárai voltak: 
Balogh Tamás és Zakar Csilla.

Ezt követően a gyerekek és 
a felnőttek programja külön-
vált. A gyerekek kézműves 
és ügyességi foglalkozásokon 
vettek részt az iskola peda-
gógusainak – Börcsök Attila, 
Kádárné Domán Gyöngyi, 
Orjákné Kurczina Zsuzsa – ve-
zetésével, majd az ebédlőben 
kakaóval és kaláccsal pótol-
ták az elveszett energiákat. A 

megvendégelés után a délelőtt 
közös játékkal, énekléssel, 
tánccal zárult. A mulatsághoz 
Nagy Anita citerával szolgál-
tatta a zenét, Kiss József pedig 
táncba hívogatta az apróságo-
kat.

A gyerekek programjával 
párhuzamosan a felnőttek be-
iskolázási tájékoztatót hall-
gathattak meg. Az igazgatónő 
áttekintést adott az iskolában 
folyó munkáról, bemutatta 
a leendő osztályfőnököket – 
Zelízi Mária (1.a), Galgóczi 
Éva (1.b) tanító néniket. Zelízi 
Mária, mint az alsós munka-
közösség vezetője is az óvo-
da-iskola átmenetről beszélt, 
Kathiné Sárkány Noémi tanár-
nő ismertette a kéttannyelvű 
képzés sajátosságait.

Az ezt követő rövid szünet-
ben a szülők tea és pogácsa 
mellett folytattak kötetlen 
 beszélgetést a pedagógusok-
kal. (A gyerekek és a fel-
nőttek megvendégeléséhez 
szükséges finom falatokat az 
Arany Oroszlán Étterem ké-
szítette.)

A tájékoztató második ré-
szében a következő tanévben 
új tantárgyként bevezetendő 
erkölcstanoktatásról esett szó. 

A tájékoztatót megtisztelte 
Bukáné Zakar Zsuzsa refor-
mátus lelkész és Orosz Lőrinc 
római katolikus plébános is. 
Tájékoztatták a szülőket egy-
házuk hit- és erkölcstanokta-
tásáról, megkönnyítve ezzel a 
szülők választását. 

Remélhetőleg a szülők és 
a gyerekek olyan jól érezték 
magukat ezen a délelőttön, 
amilyen szeretettel készültek 
a vendégfogadásra az iskola 
dolgozói és diákjai. 

Köszönjük Ebes község 
Önkormányzatának a rendez-
vényhez nyújtott támogatását.

Érckövi Katalin igazgató

Kakaóparty az iskolában

Ajándék az Auchan-tól
Kedves meglepetésben volt része a Benedek Elek Óvoda óvo-

dásainak március végén. Az Auchan Debrecen áruház vezető-
sége – a megszűnt gyermekjátszó eszközeinek, játékainak egy 
részét – óvodánknak adományozta. A kreatív eszközök, játékok, 
bababútorok, dvd lejátszó hamar gazdára talált az óvoda hat cso-
portjában. A gyerekek nagy örömmel vették birtokba az átadást 

követően. Köszönetet mondunk – az áruház vezetőségén kívül 
– Huszovics Andreának, aki az áruház dolgozója, ebesi lakos: 
az ő segítségével részesülhettek az ebesi óvodások a megszűnt 
gyermekjátszó termékeiből.  

Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető

Iciri-piciri bábtalálkozó
2013. március 22-én immár 
harmadik alkalommal mutat-
tuk meg az Iciri-piciri Óvodás 
Bábcsoportok Térségi Talál-
kozóján Habakukk nevű kis 
színjátszó csoportunk tehet-
séges gyermekeit. Ebben az 
évben a „Szállást kérő róka” 
című magyar népmesét ad-
tuk elő. A színpadon ravasz 
rókánk igyekezett túljárni 
talpraesett gazdáink és gazd-
asszonyaink eszén. A törté-
net végén azonban – ahogy 
az már lenni szokott – a róka 

járt pórul. A bemutató neves 
szakértői igen kedvező kriti-
kával illették előadásunkat, 
ezért úgy döntöttünk, hogy a 
Vojtina Bábszínházban, má-
jusban megrendezésre ke-
rülő Megyei Bábfórumon is 
megmérettetjük magunkat. 
Reméljük, hogy a tavalyihoz 
hasonlóan azon a megméret-
tetésen is sikeresen fogunk 
szerepelni.

Szőllősiné Nemes Ágnes
Truczkainé Kovács Edit 

óvodapedagógusok 
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„Nincs történelem, csak 
történetek vannak” – mondja 
Heller Ágnes filozófus elgon-
dolkodtató és vitára késztető 
módon.

Tény, hogy egy-egy törté-
nelmi korszak megismerését 
sokkal közelebb hozhatja a 
diákokhoz a hétköznapokban 
élő kisember történeteinek be-
mutatása. 

Iskolánk diákja révén kerül-
tünk kapcsolatba az ebesi Szé-
chényi Ferenc Tájmúzeum-
mal, mely intézmény kiemelt 
feladatának tekinti, hogy em-
léket állítson az ‚50-es évek-
ben a térségben működtetett 
kényszermunkatáborokba 
hurcoltaknak, fogvatartottak-
nak.

9.A osztályos tanulóink vet-
tek részt április 4-én Szeren-
csés Károly történész előadá-
sán, aki érdekesen, a középis-
kolások által is követhetően, 
kordokumentumok (pl. szava-
zólap, választási cédula, párt-
tagkönyv) segítségével idézte 
fel a Rákosi-korszak hétköz-
napjait, kezdve a munkahe-
lyi Szabad Nép félórákkal, a 
normaversenyekkel, folytatva 
a mindennapokat elviselhe-
tetlenné tevő értelmetlen, irra-
cionális, buta, mégis félelmet 
gerjesztő jelszavakig, cseleke-
detekig.

Az előadás után a múzeum 
Haja István termében meg-
nézhettük a kitelepítettek 
sorsát bemutató Ítélet nél-
kül- Családok munkatábor-
ban című állandó kiállítást. 
Megtudhattuk, hogy a térség-
ben 1950-53 között 12 zárt 

munkatáborban táboronként 
800-1000 fős létszámmal, 
akár kisgyerekes családokat 
is fogvatartottak törvényes 
perek, ítéletek nélkül. Érde-

kességként elhangzott, hogy a 
hortobágyi Madárkórházként 
üzemelő épület is egy hajdani 
tábor tömegszállása volt.

A téma kutatói – Bank Bar-
bara, Dr. Bárány Ottóné- el-
mondták, hogy ma is nehéz 
a helyzetük; évtizedek elhall-
gatása, a túlélők félelmei, és 
a táborok létét tagadó, dühös 
megnyilvánulások, adminiszt-
ratív nehézségek  ellenére is 
a céljuk az, hogy minél tel-
jesebben tárják fel történel-
münk ezen sötét korszakát. A 
megismerést, a témáról való 
beszélgetést ez az óra is se-
gítette, ahogy azt tanulói vé-
leményekből is alátámasztva 
idézhetem:

„Az érintett meg legjobban, 
hogy milyen helyen laktak az 
emberek, és hogy rossz volt 
félelemben élni, mert a terror 
mindenkit elért ebben a rend-
szerben.” (Balkus Attila – ta-
nuló)

„A legjobban az emberek 
mindennapi életéről szóló 
gondolatok hagytak nyomot. 
Az agresszivitás, a besúgók, 
az emberek megkínzása bor-
zalmas nyomokat hagyott a 
rendszer utáni időkben is.” 
(Trencsényi Dániel- tanuló)

Bánné Földváry Réka
tanár

Gábor Dénes Elektronikai 
Műszaki Szakközépiskola

és Kollégium, Debrecen

Ebesen jártunk

Látogatás a Terror Háza múzeumban
2013. április 7-én az általános iskola 8. évfolyamos tanulói 

és pedagógusai szervezett múzeumlátogatáson vehettek részt 
az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. nyertes TÁMOP 
3.2.8.B-12/1 pályázatának finanszírozásával a  Múzeumi óraso-
rozat részeként. 

A Terror Háza Múzeum a 20. századi diktatúrák áldozatainak 
emlékére létrehozott múzeum Budapesten, az Andrássy út 60. 
szám alatt található. A főváros legszebb  sugárútjának egykori 
palotája 1944-ben a Szálasi-féle nyilas -, majd  1945-1956 kö-

zött pedig  a hírhedt, Péter Gábor vezette Államvédelmi Osztály 
és utóda az Államvédelmi Hatóság székhelye volt.

A 2002-ben nyílt Terror Háza ma múzeum , de a XX. század-
ban a magyar történelem tragikus korszakában valóban a terror 
háza volt. Ma nemcsak a  terror áldozatinak állít emléket, de 
mementóként emlékeztet az egykori rémtettekre is. 

Látványos és megrázó kiállításain keresztül  ismerhettük 
meg a második világháború utáni kollektív üldözés időszakát, 
a magyarországi totális diktatúrák berendezkedéseit, az át- és 
kitelepítéseket. Az elénk táruló múlt a Könnyek termével és a 
Tettesek Falával zárult.

Eignerné Bartusz Andrea múzeumvezető

Tavasz nagytakarítás Ebesen

Az óvodások és iskolások 
szorgos kezei után a lelkes 
önkéntesek is felkerekedtek 
április 20-án, hogy szebbé 
tegyék környezetünket. A leg-
több szemetet az Újsor mel-
letti és mögötti erdőben ta-
láltuk, melynek teljes felszá-
molása meghaladta erőnket. 
Köszönet az akció résztvevő-

inek, Mihályi Miklósné Ma-
rikának a több száz kesztyű 
felajánlásáért, valamint Jakab 
Attilának és családjának a 
szemléletformáló TV felvé-
telekért, melyet a megújult 
ebes.hu honlapon, az EBES 
TV-n láthatnak.
Sós Barnabás-Balogh László

Ebesi Polgárőr Egyesület

Ebesi Hírlap Ebesi Hírlap

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u

6 7Ebesi Hírlap

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u

7



Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

8

Színes oldal CMYKSzínes oldal CMYK

2013. április 10-től megnyílt 
a lehetőség a legtöbb gazdál-
kodót érintő, egységes terü-
letalapú támogatás, valamint 
további 25 jogcímen elérhető 
támogatás igénybevételéhez 
szükséges egységes kérelem 
benyújtására. 

Az egységes kérelmeket 
elektronikus úton, a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal honlapján lévő 
„e-Egységes kérelem” menü-
ponton keresztül, ügyfélkapus 

bejelentkezés után lehet kitöl-
teni és beadni.

A benyújtás határideje a 
jogszabály alapján 2013. má-
jus 15. 

Az egységes kérelem ezt kö-
vetően még 25 naptári napig 
(2013. június 9-ig, heti pihenő 
napra tekintettel 2013. június 
10-ig) benyújtható, de ebben 
az esetben már munkanapon-

ként egy százalékkal csökken 
a támogatási összeg. Tehát eb-
ben az évben még 2013. júni-
us 10-én 24 óráig benyújtható 
a kérelem. A 2013. június 10. 
után benyújtott kérelmeket az 
MVH érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja.

A kérelmeken módosítást 
szankciómentesen a jogsza-
bály szerint május 31-ig – idén 

június 2-ig – lehet benyújtani, 
ezután – június 10-ig – viszont 
már a támogatási összeg csök-
kentésével jár a módosítás. A 
módosításokat szintén elekt-
ronikus úton, ügyfélkapun ke-
resztül lehet benyújtani. 

Az egységes kérelem be-
nyújtásáról további részletek a 
66/2013. (IV.10.) számú MVH 
Közleményben olvashatók.

Tisztelettel:
Kelemen János

agrárkamarai tanácsadó

Tisztelt Gazdálkodók!
Elindult a 2013. évi területalapú támogatás beadása!!

Tájékoztató ügyfélfogadási rend változásáról
Értesítjük a lakosságot, hogy a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal és a hozzátartozó járási szakigazgatási szervek ügyfélfogadási 
rendje 2013. április 2-től megváltozott. 

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND Központi e-mail cím: hajduszoboszlo.jh@hbmkh.gov.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓ
Tel: Hivatalvezető: 52/557-367; Okmányiroda: 52/557-373; Járási Gyámhivatal: 52/557- 317;  

Hatósági Osztály: 52/557-337; Falugazdász: 52/270-074; Járási Építésügyi Hivatal: 52/557-336

EBES

Hősök tere 1. Kossuth utca 3. Dózsa Gy. u. 14. Rákóczi u. 20. Rákóczi u. 13.

Okmányiroda 
(régi helyén) 

H:  8.00-13.00 
K: 12.00-16.00 

Sz:  8.00-18.00 
Cs:  8.00-13.00 
P:  8.00-13.00

Járási Földhivatal 
(régi helyén)

Tel.:  52/557-795 
52/557-796

H-K: 8.00-12.00 
Sz: 8.00-15.30 

Cs-P: 8.00-12.00

Járási Munkaügyi Ki-
rendeltség (régi helyén) 

Tel.: 52/557-280  
52/557-283

H:  8.00-15.30 
K: 12.00-15.30 

Sz:  8.00-13.00 
Cs:  8.00-13.00 
P:  8.00-12.00

Járási Népegészségügyi 
Intézet (régi helyén) 
Tel.: 52/362-216 

52/362-753
H:  8.00-13.00 
K: 12.00-16.00 

Sz:  8.00-16.00 
Cs:  8.00-13.00 
P:  8.00-13.00

Dr. Józsa Anita 
Tel.: 52/366-122
(gyámhivatali és 
szociális ügyek)
H:  8.00-13.00 
K: 12.00-16.00 

Sz:  8.00-16.00 
Cs:  8.00-13.00 
P: ügyelet

Járási Gyámhivatal 
(„B” épület földszint) 

H:  8.00-13.00 
K: 12.00-16.00 

Sz:  8.00-16.00 
Cs:  8.00-13.00 
P: ügyelet

Falugazdász
Kossuth u. 32-34.
Tel.: 70/4362871 
Sz: 8.00-12.00

Hatósági Osztály 
(szociális ügyek) 

(„B” épület 1. emelet) 
H:  8.00-16.30 
K: 12.00-16.30 

Sz:  8.00-16.30 
Cs:  8.00-13.00 
P:  8.00-13.00

Falugazdász 
(„B” épület földszint)
H-Cs: 8.00-16.00 

P: 8.00-12.00

Járási Építésügyi 
Hivatal

(„B” épület 2. emelet)
K-Sz-Cs: 8.00-12.00

Május 25-én szombaton ismételten megren-
dezi a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Bel-
ügyminisztérium, a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium és az Országos Hulla-
dékgazdálkodási Ügynökség a „TeSzedd!” 

környezetvédelmi célú akciót. Az országos hulladékszedési nap keretében vegyük fel a 
kesztyűt újra és fogjunk össze a tiszta Magyarországért és településünkért. Tegyünk együtt 
a gazdátlan, elhagyott hulladékkupacok eltüntetéséért. A tavaszi nagytakarításunk után 
most a külterületek illegális szemétlerakóinak felszámolása a cél. Örömmel várjuk a civil 
szervezetek képviselőit és a lakosság segítségét is. Az akció 2-3 órás elfoglaltságot jelent, 
de 1 órás segítséget is köszönettel veszünk.
Gyülekező: Művelődési ház előtt: Május 25. szombat 9 órakor
Felszerelés: Időjárásnak megfelelő öltözet (kesztyűt és zsákokat biztosítunk)
Szervezők, információ: Ebesi Polgárőr Egyesület (Sós Barnabás, Balogh László)

Ebesi Hírlap Ebesi Hírlap
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Színes oldal CMYKSzínes oldal CMYK

Dr. Seress Zoltán legutób-
bi előadásában bemutatta azt 
a fotocellás érzékelőkkel és 
GPS kamerákkal felszerelt ka-
pálógépet, mely forradalmasít-
hatja a kis- és nagyüzemi me-
zőgazdasági földművelést. A 
gép a különféle művelő eszkö-
zök segítségével veteményez, 
kapál és betakarít, ráadásul 
mindezt centiméter pontosan. 
A GPS automatikusan rááll a 
sorra, a szenzorok pedig ér-
zékelnek minden növényt. Az 
eszköz annyira hatékony, hogy 
gyakorlatilag nincs szükség 
gyomírtó szerek használatára, 
ezáltal védi egészségünket és 
az allergiás megbetegedések 

is csökkenthetők. A hagyomá-
nyos módszernél kétszer gyor-
sabban kultivátorozik, ráadá-
sul precízen, 100% pontosság-
gal. Kedvező ára folytán egyre 
több gazda használja Magyar-
országon is. Szó volt továbbá 
a Csendes óceánon lebegő, 
hihetetlen méretű szemét szi-
getekről. A környezetpusztító, 
felelőtlen emberi magatartás-
nak köszönhetően az itt úsz-
káló állatok testében 20-30 
féle műanyagot is kimutattak. 
Szívszorító volt látni azon ár-
tatlan halakat, akik kiskoruk-
ban szorultak bele a szemét-
rengeteg csöveibe, flakonjaiba 
és vele együtt élve torz halként 

szenvedték végig hátralévő 
életüket. A biokertészeti ta-
nácsadás mellett szó volt még 
az egészséges táplálkozásról 

és emésztésről, valamint a ter-
mészetes és mesterséges vita-
minok közti különbségekről. 

Sós Barnabás

2 éves az Egészséges életmód klub

Minden év egyik várva várt 
teljesítménytúrája a gyöngyösi 
Hanák Kolos Túraegyesület 
által szervezett Muzsla és a 
Hanák Kolos túra, mely egy-
fajta szintfelmérő a szakosz-
tályunk „túrafüggő” tagjainak. 
Ebben az évben is kis buszun-
kat megtöltve indultunk útnak 
azzal a vággyal, hogy teljesít-
sük újra a távokat. 

A Hanák Kolos 36 km-es 
távjának reggel 8.15-kor in-
dultunk neki verőfényes nap-
sütésben, az első komolyabb 
szintemelkedésnél már azt is 
éreztük, hogy melegünk van, 

annak ellenére, hogy havas 
tájjal is találkoztunk. A Muzs-

la 26 km-es távjának 9 órakor 
kezdtek neki túrázóink.

Majd jó néhány órával ké-
sőbb mindenki beérkezett a 
célba és nyugtázhatta, hogy 
„ezt is meg tudta csinálni, 
megint legyőzte a kilométere-
ket, a szintemelkedéseket és 
önmagát”. 
 A táv nehéz és fáradságos 
volt, de a Mátra csodálatos 
hegyei és völgyei újra és újra 
elkápráztatják a túrázók száza-
it, csodálatos kilátással aján-
dékozza meg a kitartó sporto-
lókat. 

Zelizi Krisztina  
Ebesi Sportbarátok

Kráter-tó kerékpártúra
A ragyogó napsütésben közel 60-an tekertek ki a 
közeli Kráter-tóra április 21-én. 

Fotó: Kozma György

Hanák Kolos és a Muzsla Teljesítménytúra 2013.

Egyre népszerűbb a kondipark

Nagyon népszerű és örömmel erősödnek a gyerekek az új 
kondiparkban. Egyre több fiatal hódol a „street workout” szen-
vedélyének itt (street workout gyakorlatok során a sportolók 
saját testsúlyukat használják a feladatok végrehajtásában – a 
szerk.).

Ebesi Hírlap Ebesi Hírlap
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Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2013. május hónap

1. Szerda dr. Szerze Róbert 

2. Csütörtök dr. Békési Zoltán 

3. Péntek dr. Békési Zoltán 

4. Szombat dr. Békési Zoltán 

5. Vasárnap dr. Békési Zoltán 

6. Hétfő dr. Szerze Róbert

7. Kedd dr. Szerze Róbert 

8. Szerda dr. Békési Zoltán

9. Csütörtök dr. Békési Zoltán 

10. Péntek dr. Békési Zoltán 

11. Szombat dr. Szerze Róbert 

12. Vasárnap dr. Csontos Gyula 

13. Hétfő dr. Socol Ilona 

14. Kedd dr. Socol Ilona 

15. Szerda dr. Szerze Péter 

16. Csütörtök dr. Szerze Péter 

17. Péntek dr. Szerze Péter 

18. Szombat dr. Socol Ilona 

19. Vasárnap dr. Csontos Gyula 

20. Hétfő dr. Szerze Róbert 

21. Kedd dr. Csontos Gyula 

22. Szerda dr. Csontos Gyula 

23. Csütörtök dr. Socol Ilona 

24. Péntek dr. Socol Ilona

25. Szombat dr. Szerze Róbert 

26. Vasárnap dr. Socol Ilona 

27. Hétfő dr. Socol Ilona

28. Kedd dr. Csontos Gyula

29. Szerda dr. Csontos Gyula 

30. Csütörtök dr. Szerze Péter

31. Péntek dr. Szerze Péter

Elérhetőségi mobiltelefon: 
06 30 698 0043

Dr. Varga Tamás  
 igazgató főorvos

Ebesi Hírlap
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Meseszínházi előadás

2013. április 11-én a Művelődési ház szervezésében 
az Ákom-Bákom Bábcsoport előadásában A mackó 
házikója című zenés, dalokkal tarkított bábjátékot 
tekinthették meg a gyerekek.

 
4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 06-20/251-6987 

e-mail: ebesmuvhaz@gmail.com 

 

Rendszeres programok: 
Hétfő 9.00 Hangbújócska - zenebölcsi énekes, zenés 
foglalkozás - színházterem 
Hétfő 13.00 Piros Rózsa Nótakör foglalkozása – tárgyaló -
terem 
Hétfő és szerda 14.30 Akrobatikus roki foglalkozás – 
színházterem 
Hétfő és szerda 18.00 Karate foglalkozás - színházterem 
Kedd 19.00, szombat: 13.00 Zsongvölgyi Hagyományőrző 
Haditorna Egylet foglalkozásai – színházterem 
Kedd 18.00, csütörtök 19.15 Gyógytorna – színházterem 
Szerda 8.00 -12.00 Falugazdász – tárgyalóterem 
Csütörtök 14.15 Citera és népi ének szakkör – tárgyalóterem 
Csütörtök, 19.00, vasárnap 17.30 Női torna foglalkozása – 
színházterem 
Péntek 17.30 Sakk foglalkozás – tárgyaló 
Péntek május 10-én 9.30 és 14.00 órától Merida, a bátor 
mozi előadás – színházterem 
Szombat 10.00 Flaming Fist zenekar próbája - színházterem 
 

Alkalmi programok, rendezvények: 
2013. április 30 - május 1 Ebesi Majális Sajt és borünnep – 
Művelődési ház parkja 
 
A művelődési ház majorette és néptánc szakkörének foglalkozásai az 
iskola tánctermében kerülnek megtartásra. 
 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!  



IV. SPORTMARATON
május 25. (szombat) 9 óra

Helyszín: 

Ebesi Művelődési Ház, Sportpályák,  

Ifjúsági-kondi park

A rendezvény célja, hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz, 

az egészséges életmódhoz.

Szeretettel várunk minden sportbarátot!

Szervező:  

EBESI SPORTBARÁTOK KÖZHASZNÚ 

EGYESÜLET

A részletes és gazdag programokat az ebes.hu oldalon, 

az Ebesi Sportoló újságban és a plakátokon lesznek 

részletezve.  

A rendezvény idején az ugrálóvárat és trambulint 
is ingyenesen használhatják a gyerekek! 

Görkorizzunk – gördeszkázzunk együtt!

     
május 12. vasárnap délután 4 óra

Görkorcsolya-gördeszka gyorsasági verseny
Helyszín: Nyugati u.–Platán sor

Szervező: Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület

Ebesi Duatlon Nap

május 12. vasárnap délután 6 óra
Park-kör erdei kerékpáros és duatlon körverseny

Helyszín: Nagypark
Szervező: Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület

Huszonkét forduló eltelte után is veretlenül vezeti a Hajdú-
Bihar megyei I. osztályú bajnokságot az Ebesi KKSE csapata. 
Lapzárta előtti utolsó játéknapon történelmi sikert aratott egye-
sületünk, hiszen 12:0 arányban bizonyultunk jobbnak a Nagy-
hegyes gárdájánál. Látványos, gólratörő, közönségszórakoztató 
játékot produkált Szabó László alakulata, amelyben bemutat-

kozott új igazolásként a Futsal magyar válogatott Nagy Tamás, 
illetve a héten csatlakozott a kerethez az a három ukrán nemzeti-
ségű futballista, akiket a télen igazoltunk, de eddig várniuk kel-
lett a tartózkodási engedélyükre. Továbbra sem kétséges, hogy 
egyesületünk kimagaslik a bajnoki osztályából és kellő önbiza-
lommal várhatja majd ellenfelét az osztályozó mérkőzéseken, 
melyeket a hat NB III-as csoport legjobb hatodik helyezettjével 
szemben vív majd meg. A lapzárta utáni első hétvégén a tavalyi 
bajnok, idén a második helyen vitézkedő Sárrétudvarihoz láto-
gat csapatunk. Felfokozott érdeklődés várható a mérkőzéssel 

kapcsolatban, amelyen győzelmünk esetén végképp bebiztosí-
tanánk bajnoki címünket. Sajnos a csapadékos időjárás miatt 
a gyermek- és serdülő bajnokságban több mérkőzést el kellett 
halasztani, ezek pótlásakor feszített tempóra kell felkészülni-
ük utánpótlás csapatainknak. Egyesületünk beadja pályázatát 
a sportszervezetek terheit csökkenteni hívatott társasági adó-
kedvezményt támogató projektre. Amennyiben az általunk igé-
nyelt összeget elnyernénk, abban az esetben komoly összeget 
tudnánk az utánpótlás nevelésre fordítani, melynek magasabb 
osztályba lépés esetén jelentősen megnövekednének költségei. 
Egyesületünk elnöksége továbbra is folytatja azt a megkezdett 
utat, amely során az Ebesi KKSE a megye egyik kiemelkedő 
fontosságú klubjává nője ki magát.

Hajrá Ebes! Sportbaráti üdvözlettel: 
Kis Sándor, elnök  Ebesi KKSE

Az Ebesi KKSE áprilisi hírei

III. SPORTMARATON
Helyszín: Ebesi Művelődési Ház, Sportpálya, Sportház 

A rendezvény célja, hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz. 
Időpont: 2012. május 18.(péntek) 21.00 órától - május 19.(szombat) 23.00-ig. 

Szeretettel várunk minden sportbarátot!

Szervező: EBESI SPORTBARÁTOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MŰVELŐDÉSI HÁZ NAGYTEREM:
Péntek 22.00-22.30      sportvetélkedő
Péntek 22.30-00.00      sorverseny
Szombat 00.00-08.00      asztalitenisz, darts

SPORTHÁZ NAGYTEREM: 
Szombat 00.30-03.00   tűzharc
Szombat 08.00-10.00   floorball
Szombat 10.00-12.00   ökölvívás

MŰVELŐDÉSI HÁZ KISTEREM:
Péntek 22.00-13.00      sportfilm és mese vetítés

PARK (FÜVES):
A rendezvény ideje alatt információs sátor 
Péntek 21.00-00.00       térzene
Szombat 00.00-13.00    térzene
Szombat 09.00-16.00    sakk

Szombat 10.00-11.00    zsákban futás

Szombat 10.00-13.00    sakk szimultánt ad 
                                       FM. Gál József

Szombat 11.00-12.00    sorverseny
Szombat 13.00-14.00    kötélhúzás
Szombat 14.00-17.00    karate és önvédelmi technikák
                                      a Fehér Ököl Harcművészet és 
                                      a HRSE közreműködésével. 

SALAKPÁLYA:
Péntek 22.00-00.00      kispályás labdarúgás
Péntek 00.00-06.00      kispályás labdarúgás
Szombat 06.00-17.00   tenisz

ASZFALT PÁLYA:
Szombat 06.00-10.00   kosárlabda
Szombat 10.00-11.30   hetes rugóverseny
Szombat 11.30-12.00   kosárlabda
Szombat 13.00-13.30   hetes dobóverseny
Szombat 14.00-15.30   kosárlabda

FÜVES NAGYPÁLYA,FUTÓPÁLYA:

Szombat 15.30-17.30   Megye II. Labdarúgó 
                                     bajnoki mérkőzés(ifi)

Szombat 09.00-10.00   futóverseny:hosszútáv 
  Szombat 10.00-10.30   kerékpáros körverseny 
          Szombat 10.30-11.00   futóverseny:rövidtáv 
               Szombat 11.00-12.00   duatlon verseny 
               Szombat 12.00-13.00   mobiltelefon dobó verseny 
               

Szombat 17.30-19.30   Megye II. Labdarúgó 
                                     bajnoki mérkőzés(felnőtt)

HOMOKOS PÁLYA/FÜVES PÁLYA:
Szombat 00.00-15.30   röplabda

MŰVELŐDÉSI HÁZ SZÍNPAD ELŐTT:
Szombat 06.00-13.30   hullahopp, ugrálókötél
Szombat 06.00-09.00   asztalitenisz, darts
Szombat 09.00-10.00   reggeli torna
Szombat 10.00-14.30   asztalitenisz, darts

Szombat 12.00-15.30   asztalitenisz

Szombat 20.30-23.00   BL Döntő kivetítés 

Szombat 08.00-12.00   akadálypálya

Szombat 16.30-18.00    ZUMBA      
Szombat 18.00-00.00    KARAOKE és tábortűz

UTCA:   
Péntek 21.00-22.00      pizsamás, jelmezes futás és 

                                     falutúra kerékpárral, görkorival
Szombat 10.00-15.00   aszfalt rajz
Szombat 16.00-17.00   kamionhúzás

ebesisportbaratokegyesulet@gmail.com

TÁMOGATÓINK-EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK:
Ebes Község Önkormányzata, Ebesi Kultúrális Közhasznú Nonprofit Kft,Családi Kajatanya, 

Arany János Magyar-Angol Kéttannyelvű Ált. Iskola és A.M. I., Ebesi Polgárőr Egyesület.
Hajdú Rendészeti Sport egyesület

PROGRAMOK

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.ebesisportbaratok.gportal.hu

A rendezvényen regisztráló sportolók ajándékot kapnak.
A rendezvény ideje alatt ugrálóvár, tranbulin használatot, sátorozási lehetősséget 

és póni simogatást-lovaglást INGYENESEN biztostunk. 
Sátorozási szándékukat kérjük előre jelezzék a következő elérhetőségeken: 

ebesisportbaratokegyesulet@gmail.com, +36-30-924-1173-as számon. 

A rendezvény ideje alatt a CSALÁDI KAJATANYA büféje üzemel.

www. ebesisbe.hu

Ebesi Hírlap
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Egyszínes oldal

„Hurka, kolbász, csülök, a húsimádat örök!”
Házi jellegű kolbász, szalonna, füstölt húsok kedvező 

áron az
új Piaccsarnok területén.

Minden páros héten
pénteken 7.00–11.00-ig

Várom kedves vásárlóimat!
Tel.: 06-20/419-1314

Lakossági hirdetés
Eladná ingatlanát? Tavasz közeledtével megnő a költözési kedv. 

Kínálunk eladó – kiadó lakásokat, családi házakat, építési telkeket, 
irodákat, nyaralókat stb. Devizahiteles lakáskínálat. Érdeklődjön sür-
gősen eladó ingatlanokról. Campus Ingatlan: Adorjánné Vali telefon: 
30/575-3171

Szép családi ház a Gázláng utcán részletfizetési könnyítéssel azon-
nal költözhetően eladó. 7,5 M Ft + havi törlesztés. Telefon: 06-30/545-
3942.

Új kozmetika nyílt Ebesen a Rákóczi u. 14 sz. alatti Fodrász Üzlet-
ben. Magyar Krisztina 06-20/239-6070.

TIP-TOP 
VEGYESBOLT, LOTTÓZÓ

4211 Ebes, Kossuth u. 65. sz.
tel.: 06-52/366-381

ÓRIÁSI KIÁRUSÍTÁS:
KÖNYVEK, MŰANYAG ÁRUK,

IDÉNYÁRUK (karácsonyi, 
húsvéti)

DÍSZTASAKOK, 
DÍSZCSOMAGOLÓK

HARISNYÁK
APRÓCIKKEK, MATRICÁK!

Bővebb tájékoztatás a 
boltban!

NYITVA:
H_P: 8.30–18.00,

SZ: 8.00–14.00 óráig

Szeretettel várjuk 
vásárlóinkat! 

 

 

 

 

 

Rendeljen a különböző ételeinkből az otthonába:  
ballagásra, név- és születésnapra, egyéb családi rendezvényre, 

vagy csak úgy hétvégén ebédre-vacsorára. 
 

Kínálatunkból: 
 

Sültes tálak    halas tálak 

töltött káposzta          cipóban sült csülök              pörköltek 

          hideg tálak                       egészben sült csülök    

 és még sok minden más! 

Megszokott minőség! Szolid árak! Házias ízek! 

Ne foglalkozzon a főzéssel bízza ezt ránk! 
 

Mindenkit szeretetettel várunk! 
 

 

 

CSALÁDI KAJATANYA 
4211   Ebes Petőfi u 21/a. 

www.csaladikajatanya.hu 
Telefon: 30/894-8050, 30/399-3762 

 

M e g n y í l t !
Ebesi Pékség Mintaboltja

az új piactéren!
Ebes, Rákóczi u. 6. sz. alatt

Széles választék, alacsony áron! 
Udvarias kiszolgálás!
Friss!  Olcsó! Ebesi!

Nyitva tartás:
Hétfő–Péntek:  5.30–12.00
 14.00–18.00
Szombat:   6.00–12.00

Vasárnap: Zárva

Szeretettel várunk minden régi és 
leendő vásárlót!

Harmati  
Autósiskola 

OKÉV: 09-0287-04 

Kedvezményes személygépkocsi-
vezetői tanfolyamot indítunk  

Ebesen a Művelődési Házban 
Időpont: 

2013  május   6. hétfő   17,00 óra 
2013. május 8. szerda   17,00 óra 

Jelentkezni lehet:  

A helyszínen a Művelődési Házban, vagy  
Harmati Lászlónál a 06-20-988-95-96 

telefonszámon, 
e-mailben: harmatilaszlo@freemail.hu 

•Részletfizetési lehetőség  
•Tankönyvet, tesztkönyvet biztosítunk  

•Korlátlan számítógépes gyakorlási lehetőség 
A hirdetés felmutatója további 20%-os kedvezményt kap az 

elméleti tanfolyam díjának az árából. 

Ebesi Hírlap
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