
A tArtAlomból...

Hurrá, főzhetünk!
8. oldal

Március 15-i megemlékezés
6–7. oldal

Öt évesek lettünk
10. oldal

Két keréken a közterületen
9. oldal

Nótaest a Művelődési 
Házban – 8. oldal

Lezárult a településrendezési terv módosításának 
véleményezési szakasza

– beszámoló a testület februári rendkívüli üléséről –

Szépkorú köszöntése

Jenei Sándorné született Veresmarti Teréz 2014. február 22-én töltötte 
90. születésnapját. Eme jeles nap alkalmából Szabóné Karsai Mária 
polgármester köszöntötte az ünnepeltet. Kívánunk további békés, 
boldog éveket!

2014. február 26-án tartotta 
rendkívüli ülését a képviselő-
testület. A testületi ülés összehí-
vását az önkormányzat telepü-
lésrendezési tervének módosítá-
sa, illetve a 2014. évi országgyű-
lési választásokhoz kapcsolódó 
feladatok indokolták.

Előterjesztés hangzott 
el az önkormányzat 

településrendezési eszközeinek 
módosításával kapcsolatban
Szabóné Karsai Mária polgár-

mester asszony a napirendi ponttal 
kapcsolatosan elmondta, a képvi-
selő-testület 2013. január 26-án 
fogadta el a település rendezési 
tervével kapcsolatos határozatot, 
valamint július 31-én kibővítette 
azt további pontokkal. A dönté-
sek alapján a megbízott mérnöki 
iroda elkészítette az Ebes Telepü-
lésszerkezeti tervének és a Helyi 
Építési Szabályzatának, valamint 
Szabályozási tervének módosí-
tott egyeztetési dokumentációját. 
A törvényben előírt feltételeknek 
megfelelően az előzetes tájékoz-
tatási szakasz, illetve az előzetes 
véleménykérés 2013. augusztusá-
ban megtörtént. A véleményezési 
szakasz az elkészített véleménye-
zési dokumentáció 2013. novem-
berében történő megküldésével 
megindult. A 2013. december 31. 
napjáig beérkezett vélemények 
és észrevételek alapján többszöri 
egyeztető tárgyalások lefolytatása 
vált szükségessé. Az első polgár-
mesteri egyeztetésre a Hajdú-Bi-
har Megyei Kormányhivatal Erdé-
szeti Igazgatóság munkatársával 
2014. január 13-án került sor. A 

második egyeztető tárgyalásra a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhi-
vatal Építésügyi és Örökségvédel-
mi Hivatalának Állami Főépítészi 
Irodájával 2014. január 15-én ke-
rült sor. A harmadik partnerségi 
egyeztetés keretében a polgármes-
ter és a tervezők 2014. január 31-
én tárgyaltak Boruzs Imréné ebesi 
lakos kérelmeiről. Ezt követően 
a negyedik egyeztetést a vélemé-
nyezési fázisban beérkező eltérő 
vélemények indokolták, főként 
az Ebes Tanya 92. mezőgazdasági 
szövetkezet övezeti besorolásának 
kérdésében, melyre 2014. feb-
ruár 13-án került sor. Mindezen 
egyeztetések után a tervező által 
javított településrendezési tervet 

a törvényben rögzítettek szerint 
a képviselő-testületnek kell el-
fogadnia. A testületi ülésen részt 
vett a tervező iroda munkatársa is, 
aki ismertette az előzetes egyez-
tetések javaslatainak beépítésével 
elkészült módosítási pontokat. A 
képviselő-testület egy tartózkodás 
mellett öt igen szavazattal elfo-
gadta az előterjesztést. 

A 2014. évi választásokhoz 
kapcsolódó szavazatszámláló 

bizottsági tagokat és póttagokat 
választottak a képviselők

Dr. Hajdu Miklós jegyző, egy-
ben a helyi választási iroda veze-
tője, tájékoztatójában elmondta, 
a településen lévő mindösszesen 
négy szavazókörben a törvényi 
előírásoknak megfelelően előzete-
sen kiválasztásra került a három-
három fő szavazatszámláló bizott-
sági tag, illetve a tíz fő póttag az 
országgyűlési képviselők válasz-
tására, 2014. április 6. napjára. A 
tagokra a helyi választási iroda 
vezetője, azaz a jegyző tesz indít-
ványt. A képviselő-testület a sza-
vazatszámláló bizottsági tagokra 
és póttagokra vonatkozó indít-
ványt egyhangúlag megszavazta.

Az országgyűlési választásokra 
vonatkozó információkat lapunk 
2. oldalán olvashatják.

dr. Borku Csilla

 Ingyenes kiadvány
Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja

XIII. évf. 3. szám • 2014. március
Ebesi Hírlap
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1. Kedd Dr. Csontos Gyula
2. Szerda Dr. Csontos Gyula

3. Csütörtök Dr. Szerze Péter

4. Péntek Dr. Szerze Péter
5. Szombat Dr. Csontos Gyula

6. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

7. Hétfő Dr. Békési Zoltán

8. Kedd Dr. Békési Zoltán

9. Szerda Dr. Békési Zoltán

10. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

11. Péntek Dr. Békési Zoltán
12. Szombat Dr. Békési Zoltán
13. Vasárnap Dr. Békési Zoltán
14. Hétfő Dr. Csontos Gyula

15. Kedd Dr. Csontos Gyula

16. Szerda Dr. Csontos Gyula

17. Csütörtök Dr. Socol Ilona

18. Péntek Dr. Socol Ilona

19. Szombat Dr. Socol Ilona

20. Vasárnap Dr. Socol Ilona
21. Hétfő Dr. Socol Ilona
22. Kedd Dr. Socol Ilona

23. Szerda Dr. Szerze Péter

24. Csütörtök Dr. Szerze Péter

25. Péntek Dr. Szerze Péter
26. Szombat Dr. SzerzeRóbert
27. Vasárnap Dr. Szerze Róbert
28. Hétfő Dr. Szerze Róbert

29. Kedd Dr. Szerze Róbert

30. Szerda Dr. Szerze Róbert

Máj. 1. Hétfő Dr. Csontos Gy.
27. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

28. Péntek Dr.Békési Zoltán

29. Szombat Dr. Békési Zoltán

30. Vasárnap Dr. Békési Zoltán

31. Hétfő Dr. Socol Ilona 

MOBILTELEFON:  
06-30/698-0043

Dr. Varga Tamás 
igazgató főorvos

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2014. április

Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. áp-
rilis 6. napjára tűzte ki az országgyűlési képvi-
selői választás időpontját.

A választáshoz, illetve magához a szavazás-
hoz kapcsolódóan néhány gyakorlati informá-
ciót szeretnénk Önökkel ismertetni.

SZAVAZáS IDőTARTAMA
A szavazóhelyiségben (szavazókörökben) 

szavazni 2014. április 6-án 6.00 órától 19.00 
óráig lehet. 

MoZGóuRNA IGéNyléSéVEl 
KApCSolAToS TuDNIVAlóK

A választópolgár mozgóurna iránti ké-
relmének legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 
óráig kell megérkeznie a helyi választási iro-
dához. A szavazás napján is kérhető moz-
góurna, amelynek a határideje 2014. április 
6. 15.00 óra. A szavazás napján a kérelmet a 
szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani.

A választópolgár a mozgóurna iránti kérel-
met vagy saját aláírásával ellátott beadvány-

nyal, vagy meghatalmazott útján (ebben az 
esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, 
és a közokiratba vagy a teljes bizonyító ere-
jű okiratba foglalt meghatalmazást is csatolni 
kell) kérheti. 

Mozgóurnát az igényelhet aki mozgásá-
ban egészségi állapota vagy fogyatékossága 
miatt gátolva van. 

Nagyon fontos szabály, hogy mozgóurna 
igénylése esetén, csak ilyen formában lehet 
leadni a szavazatot, tehát személyesen nem!  

SZAVAZáS
Szavazni főszabályként a lakcím szerinti 

szavazókörben lehet. (Kivételt jelentenek az 
átjelentkezéssel, illetve a mozgóurnával törté-
nő szavazások)

A szavazáshoz feltétlenül szükséges a sze-
mélyazonosságot igazoló okmány (fényképes 
igazolvány) és lakcímkártya (vagy személyi 
azonosítót igazoló okmány)

A szavazóhelyiségben tartózkodni a szava-
zás leadásához szükséges ideig lehet. 

A szavazólapot a szavazóhelyiségből kivin-
ni nem lehet. 

Szavazni a jelölt neve melletti, illetve a lista 
neve feletti körbe tollal írt, két egymást metsző 
vonallal lehet.

A választási kampány 2014. február 15-
től és április 6-án 19.00 óráig tart. 

2014. április 6-án a szavazóhelyiséget ma-
gában foglaló épületnek a szavazóhelyiség 
megközelítését szolgáló bejáratától számított 
150 m-es távolságon belül – közterületen – vá-
lasztási kampánytevékenység nem folytatható, 
a fenti napon választási gyűlés nem tartható, 
politikai reklámot nem lehet közzétenni, köz-
vélemény-kutatást végző személy a szavazó-
helyiség helye szerinti épületbe nem léphet be.

A helyi választási iroda címe Ebes, Szé-
chenyi tér 1. szám, telefon: 06-52-565-048

A választással kapcsolatos kérdések ese-
tén a fenti címen és telefonszámon lehet ér-
deklődni.

Dr. Hajdu Miklós
  a helyi választási iroda vezetője

Értesítés tüdőszűrő vizsgálatról
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2014. április 22-25-e között tü-

dőszűrő vizsgálatot szervezünk. A szűrővizsgálatot a helyi lakosok té-
rítésmentesen vehetik igénybe, mivel a szűrés várhatóan közel 2 millió 
forintos költségét az Önkormányzat átvállalja.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a vizsgálatról külön értesítést nem kül-
dünk!

Kérjük, hozzák magukkal:

– TAJ kártya
– lakcím kártya
– személyazonosító igazolvány
Helyszín: Művelődési Ház parkolója – szűrővizsgálati busz
A szűrővizsgálattal kapcsolatos részletekről a későbbiekben tájékoz-

tatjuk a lakosokat!
Ebes Községi Önkormányzat

Tájékoztató a 2014. évi országgyűlési választásokhoz

A 2010-es és 2011-es évhez hasonlóan, a Gyermekétkeztetési 
Alapítvány által − a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
közreműködésével − 2014. február 25-én, ismét tartós élelmi-
szerből álló adomány érkezett községünkbe. A 6041 kilógramm-
nyi támogatás, 2014. március 03. és március 06. között, 1000 
rászoruló ebesi lakos között került kiosztásra. Településünk az 
alábbi élelmiszereket volt jogosult átvenni:

Termék neve Összes mennyiség 
(kg) Darabszám

Liszt 1760 1760
4 tojásos rövidcső 980 1960
Konzerv kukorica 571 1680
Kristálycukor 1920 1920
Étolaj 810 810

Ezúton mondunk köszönetet a községünkbe érkezett 8 raklapnyi 
adomány lerakodásában nyújtott segítségéért Csízi Zoltánnak, 
illetve az Ebesi Polgárőr Egyesületnek, akik vállalták azon la-
kosok élelmiszercsomagjainak a házhozszállítását, akik szemé-
lyesen intézményünkben nem tudtak megjelenni az adományok 
átvételére. 

A szervezők

Tájékoztató a 2013. évi 
„EU Élelmiszersegély” 

program téli fordulójának 
a megvalósulásáról
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Elűztük a telet

Az idei évben is, mint mindig nagy izgalom-
mal készültek az alsós kisdiákok a farsangi 
mulatságra. Végre eljött a február 21-e és min-
denki megmutathatta ötletes jelmezét, bemu-

tatkozhatott a színpadon. A szervező negyedi-
kesek most is kitettek magukért, a nyitó- és a 
záró tánc mellett két vidám jelenettel szóra-
koztatták a közönséget. Igazi báli hangulat ke-
rekedett, hiszen az osztályok színvonalas pro-
dukciókkal készültek. Az elsősök az általuk 
választott jelmezben tündököltek, a 2. évfo-
lyam egy-egy musicalből adott ízelítőt. A har-
madikosok távoli országok táncát mutatták be, 
illetve egy vérpezsdítő disco muzsikára ropták. 
Köszönjük a segítő munkát Komócsinné Soós 

Judit és Kádárné Domán Gyöngyi tanár nénik-
nek a díszletért, Kovács Dávidnak a hangosítá-
sért, Molnár Péternek a discoért valamint Far-
kas Hanna és Gali Petra tanulóknak a konferá-
lásért.

Felkészítő tanárok: Zelízi Mária, Galgóczi 
Éva, Nagy Anita, Fodor Barbara, Dzsudzsák 
Natália, Orjákné Kurczina Zsuzsa, Bálintné 
Bagdi Ibolya, Dr. Rácsai Lajosné. 

Külön köszönet Deczki Tamásnak, aki a 
negyedik osztályosok fergeteges orosz táncát 
tanította be, valamint minden szülőnek, akik 
nélkül a rendezvény nem jöhetett volna létre. 

Február 28-án zajlott a felsős osztályok 
farsangi mulatsága. A rendezvényt a végzős 
diákok fergeteges és igazán látványos tánccal 
nyitották, folytatták és zárták. A műsorban az 
5., 6. és 7. osztályosok színvonalas és szóra-
koztató produkcióit láthatta a nagyérdemű. A 
büfé óriási kínálata a szülők munkáját dicsérte. 
Köszönettel tartozunk az ebesi polgárőröknek 
is, akik a rendezvényünk zavartalan lebonyo-
lításában segítettek. Vidám és önfeledt hangu-
latban búcsúztattuk a telet. Köszönjük minden 
szereplőnek, felkészítőnek és támogatónak a 
munkáját és segítségét!

Ügyesek voltak a történelem verseny 
résztvevői

Február 24-én Hajdúszoboszlón a Bárdos 
Lajos Általános Iskolában rendezett történe-
lem versenyen vettünk részt. A csapatban 5-8. 
osztályig minden évfolyamból egy tanuló vett 
részt. Először indultunk ezen a versenyen, ahol 

játékos feladatokat kellett a tanulóknak megol-
daniuk. A csapat tagjai: Kiss Zoltán 5.a, Szat-
mári Dorina 6.a, Piskó Jenő 7.a és Kiss Bence 
8.a osztályos diákok voltak. A versenyen IV. 
helyezést sikerült elérnünk. Felkészítő tanár: 
Tálas Enikő.

Remekül szerepeltünk az angol nyelvi 
versenyeken

2014.02.11-én a hajdúszoboszlói Thököly 
Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola ren-
dezett Kistérségi Angol Feladatmegoldó Ver-
senyt 5-6., illetve 7-8. osztályosoknak, ahol 
a tanulók egyénileg indultak a megadott két 
csoportban.

A tanulók különböző típusú nyelvtani fel-
adatokat oldottak meg.

Iskolánkból a kéttannyelvű 5-6. osztályo-
sok csoportjában : Kiss Zoltán 5. a osztályos 
tanuló maximális pontszámmal I. helyezett 
lett,Veress Júlia 5. a osztályos tanuló VIII. 
helyezést ért el, felkészítő tanáruk Trefán Gab-
riella.

Szombati Vivien 5. b osztályos tanuló IV. 
helyezést ért el, Szoboszlai Botond 5. b osztá-
lyos tanuló VII. helyezett lett, felkészítő taná-
ruk Csiháné Pálinkás Krisztina.

A kéttannyelvű 7-8. osztályosok csoportjá-
ban Megyaszai lili 7. a osztályos tanuló V., 
pinczés Illés 7. a osztályos tanuló VII.,piskó 
Jenő 7. a osztályos tanuló X., lakatos-Tálas 
ákos 7. a osztályos tanuló XI. helyezést ért el, 
felkészítő tanáruk Arany Edina.

2014. március 20-án a hajdúszoboszlói 
Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola rendezett játékos angol nyelvi 
vetélkedőt.

A verseny feladatok változatosak voltak, a 
könnyebbtől a nehezebb feladatok tárházát 
vonultatták fel. Pl.: szókereső feladatok, rejt-
vényfejtés, szövegértő feladatok, szótár mun-
ka, logikai feladatok.

Iskolánkból két alsós és két felsős csapat 
indult.

Alsós csapatok:
1. csapat
Pálóczi Imre 2. a osztály
Piskó Gergő 3. a osztály
Lajtai Levente 4. a  osztály
Felkészítő tanár: Kathiné Sárkány Noémi
2. csapat
Palcsu Nándor 2. b osztály
Kása Levente 3. b osztály
Lajtai Timea 4. b osztály
Felkészítő tanár: Tamássy Zoltán
Az 1. csapat VI. helyezést, a 2. csapat V. he-

lyezést ért el.

Felsős csapatok:
1. csapat
Kiss Zoltán 5. a osztály
Morvai Milán 6. a osztály
Megyaszai Lili 7. a osztály
Fábián Andrea 8. a osztály
Felkészítő tanárok: Arany Edina, Trefán 

Gabriella

2. csapat
Nagy Vivien 5. b osztály
Gali Petra 6. a osztály
Lakatos – Tálas Ákos 7. a osztály
Kiss Virág 8. a osztály
Felkészítő tanárok: Arany Edina, Csiháné 

Pálinkás Krisztina
Az 1. csapat II. helyezést, a 2. csapat V. he-

lyezést ért el.

Két jelentős matematika versenyen is részt 
vettünk az elmúlt hónapban 

A Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny 
megyei fordulóján 
iskolánkat 31 tanuló 
képviselte. Csapat-
versenyben a legered-
ményesebbek a hete-
dikeseink lettek, akik 
nyolcadik helyezést 
értek el. Csapattagok: 
Pásti Lajos, Piskó 
Jenő, Megyaszai Lili. 
Egyéniben kiemelkedő helyezést ért el Pásti 
Lajos (7.a), aki a 15. lett, és Szoboszlai Botond 
(5.b), aki a 8. helyen végzett. Felkészítő taná-
rok: Balogh Éva és Kissné Lantos Éva.

A 7-8. évfolyamosoknak rendezett Varga Ta-
más Matematikaverseny megyei döntőjébe az 
idén két tanulónk is továbbjutott. Ennek a ver-
senynek a nehézségét az adja, hogy a feladatok 
megoldását részletesen meg kell indokolni, 
amihez logikus gondolkodásra és biztos tár-
gyi tudásra van szükség. A megyei fordulóban 
Lakatos-Tálas Péter az 1. helyezést érte el, és 
továbbjutott az országos döntőbe. Kiss Bence 
Imre a 6. helyen végzett. Felkészítő tanár: Ba-
logh Éva

Ismét sikert arattak népdalosaink
A „Tiszán innen – Dunán túl” Országos 

Népdaléneklési verseny megyei fordulójának 
kisegyüttes kategóriájában III. helyezést ért el 
a Bari Barbara – Ötvös József páros. Szépen 
szerepelt a megmérettetésen Abai Evelin is. 

Arany-hét az iskolában
Iskolánk névadójának tiszteletére évek óta 

megrendezzük az Arany-hetet, melyen külön-
böző versenyeken mérhetik össze tudásukat, 
ügyességüket tanulóink. Ezen programsoroza-
tot idén március 3-7. között rendeztük meg. A 
versenyeken a következő eredmények szület-
tek:

Mesemondó verseny 1-2. évfolyam: I. Ko-
csis Csaba 1.b és Pálóczi Imre 2.a, II. Fodor 

Enikő 1.b, Kassai Kristóf 1.a, III. Faragó Vik-
tória 1.b. 

Iskolai színes hírek

Fotó: Ifj. Jakab Attila

Fotó: Ifj. Jakab Attila
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Kazinczy szép kiejtési és olvasási verseny: 
3. évfolyam: I. Sipos Katalin 3.b, II. Szabó La-
ura Dorina 3.b, III. Nagy Kristóf 3.b. Felkészí-
tő tanár: Galgóczi Éva

4. évfolyam: I. Truczkai Sára 4.a, II. Árva 
Martina 4.a, III. Páll Balázs 4.a. Felkészítő ta-
nár: Galgóczi Éva

5-6. évfolyam: I. Csorvás Réka 5.b, II. 
Szombati Vivien 5.b, III. Gali Petra 6.a. Felké-
szítő tanár: Subáné Kiss Gyöngyi

7-8. évfolyam: I. Pásti Lajos 7.a, II. Árva 
Dávid 8.a, III. Andirkó Adrienn 8.b. Felkészítő 
tanár: Subáné Kiss Gyöngyi

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny:5. 
évfolyam: I. Szombati Vivien 5.b, II. Kiss Zol-
tán 5.a, III. Nagy Vivien 5.b.

6. évfolyam: I. Gali Petra 6.a, II. Szathmári 
Dorina 6.a, III. Fecskán Janka 6.a.

7-8. évfolyam: I. Pásti Lajos 7.a, II. 
Megyaszai Lili 7.a, III. Pálffy Mária 7.a.

Arany futás: 1-2. osztályosok összesített 
versenyében I. 2.b, II. 2.a, III. 1.a, IV. 1.b osz-

tály lett. Egyéni eredmények – lányok: I. 
Enyedi Sára 2.b, II. Fodor Enikő 1.b, III. Kar-
sai Erika 2.b. Fiúk: I. Fodor Levente 2.b, II. 
Tóth Gergő 1.a, III. Szathmári József 1.b.

3-4. osztályosok összesített versenyében I. 
3.b, II. 4.b, III. 3.a, IV. 4.a osztály lett. Egyé-
ni eredmények – lányok: I. Sós Anna 3.b, II. 
Mészáros Nóra 3.b, III. Pócsi Zoé 3.b. Fiúk: I. 
Fodor Tamás Levente 3.b, II. Polgári Ákos 3.b, 
III. Szabó Milán 3.b.

5-6. osztályosok összesített versenyében I. 
6.a, II. 6.b, III. 5.b, IV. 5.a osztály lett. Egyéni 
eredmények – lányok: I. Fecskán Janka 6.a, II. 
Takács Tamara 5.a, III. Zlehovszky Renáta 5.b. 
Fiúk: I. Sós Barnabás 6.a, II. Balogh László 
6.b, III. Varga Ferenc 6.a.

7-8. osztályosok összesített versenyében I. 
8.a, II. 7.a, III. 8.b, IV. 7.b osztály lett. Egyéni 
eredmények – lányok: I. Szűcs Gabriella 7.b, 
II. Szabó Brigitta 8.a, III. Gombos Viktória 
8.a. Fiúk: I. Serdült Ferenc 8.b, II. Lakatos-
Tálas Péter 8.a, III. Magyar Zoltán 7.a.

Köszönjük a futóverseny lebonyolításában 
való segítséget a polgárőrségnek és a rendőr-
ségnek. 

Megnéztük A nagyidai cigányok című 
előadást

2014. március 11-én iskolánk ifjúsági bér-
lettel rendelkező tanulói és kísérőik Debrecen-
ben, a Víg Kamaraszínházban A nagyidai cigá-

nyok című előadást láthatták. Az Arany János 
művét színpadra állító Csavar Színház feled-
hetetlen perceket szerzett mindannyiunknak. 
A népzenei betétekkel fűszerezett, korabeli 
hangulatot árasztó előadásban a több szerepet 
is egyedül megformáló színész improvizációs 
helyzetgyakorlatra, interaktív játékra, állandó 
kommunikációra hívta a közönséget, amelyen 
jól szórakoztak a gyerekek. Ez a délután méltó 
zárása volt az iskolánk névadójáról elnevezett, 
vetélkedőkkel teli Arany-hétnek.

Színházban jártak a kicsik is 
Az 1-2. osztályosok közül 60 gyermek az 

Artúr a cipőhorgász című darabot tekinthette 
meg a Csokonai Színházban. A kicsik nagyon 
jól szórakoztak az előadáson.

óvodások ismerkedtek az iskolai élettel
Március 24-e és 27-e között a leendő elsősök 

nyílt tanítási nap keretében ismerkedhettek meg 
az iskolában folyó munkával, a pedagógusokkal 
és a gyerekekkel. Reméljük mindenkinek sike-
rült kielégíteni a kíváncsiságát és szeptembertől 
iskolánk padjaiban köszönthetjük a kis láto-
gatókat. Ezúton is szeretnénk megköszönni az 
érdeklődést és a tanítási órákon való részvételt.

A versenyeken való eredményes szereplé-
séhez gratulálunk a diákoknak és a felkészítő 
tanároknak!

Szűcs Norbert intézményvezető

Tisztelt Szülők!
Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 2014. április 28. (hétfő)   8.00–18.00 óra 
 2014. április 29. (kedd)   8.00–18.00 óra
  2014. április 30. (szerda) 8.00–18.00 óra

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
–  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiál-

lított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
(lakcímkártya)

–  az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, 
mely lehet:
	 	óvodai szakvélemény
	 	nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vé-

lemény
	 	sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a Szakértői Bizottság 

szakvéleménye
–  állandó lakcím hiányában tartózkodási hely igazolása
–  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar ál-

lampolgár esetén:
	 	regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
	 	tartózkodási kártya (max. 5 évig érvényes), vagy
	 	állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet 

a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít, EGT állam-
polgárok részére határozatlan ideig érvényes)

–  nyilatkozat közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 
15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai irányadók, 
a nyilatkozat letölthető a www.arany-ebes.sulinet.hu weboldalról

–  nyilatkozat kitöltése arról, hogy a szülő gyermekét erkölcstan vagy 
hit- és erkölcstan oktatásban kívánja részesíteni, a nyilatkozat letölt-
hető a www.arany-ebes.sulinet.hu weboldalról.
A tanköteles korba lépő gyermekek vonatkozásában a szülő a tankö-

telezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási kormány-
hivatalnak köteles bejelenteni. 

A nyílt napok keretében 2014. április 2-án, szerdán 14.00 órától az 
OVIKLUB harmadik foglalkozásán vehetnek részt az iskolába lépő 
gyermekek.

2014. április 12-én, szombaton pedig az iskola életébe, munkájába 
nyerhetnek bepillantást a leendő elsősök és szüleik, ha ellátogatnak a 
KAKAó pARTy elnevezésű rendezvényünkre.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Szűcs Norbert intézményvezető

Óvodánk idei Farsangi mulatságát egy új kezdeményezéssel próbáltuk 
még vidámabbá, színesebbé varázsolni. 
Bohóc kiállítás rendezéséhez kértük a gyerekek és felnőttek segítségét.
Felhívásunkra közel negyven kisebb-nagyobb bohócot hozott el tulaj-
donosa.

Ennek köszönhetően nagyon sokféle vidám figurát sikerült bemutatni. 
A kiállítás elérte a célját.
Aki végignézte, annak az arcára sikerült mosolyt csalni.

leiter Márta óvodapedagógus

„Bohóckodtunk”
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2014. március 20-án immár 
negyedik alkalommal mutat-
tuk meg az Iciri-piciri Óvodás 
Bábcsoportok Térségi Találko-
zóján Habakukk nevű kis szín-
játszó csoportunk tehetséges 
gyermekeit. Ebben az évben 
Tordon Ákos „Macskabolt” 
című meséjét adtuk elő. A 
színpadon 11 cica előadásában 
láthatták a nézők, hogyan talál 
párt magának a csodálatos bolt 
tulajdonosa, Kockás Kandúr. A 

bemutató neves szakértői ked-
vező kritikával illették előadá-
sunkat, ezért úgy döntöttünk, 
hogy a Vojtina Bábszínházban, 
március 30-án megrendezésre 
kerülő Megyei Bábfórumon is 
megmérettetjük magunkat. Re-
méljük, hogy a tavalyihoz ha-
sonlóan azon a seregszemlén 
is sikeresen fogunk szerepelni.

Szőllősiné Nemes ágnes
Truczkainé Kovács Edit 

óvodapedagógusok 

Színjátszóink ismét megmutatták magukat!

Mindennapjaink egyik legter-
mészetesebb mozdulata, amikor 
kinyitjuk a csapot, megtöltjük a 
poharunkat, és egy jót kortyolunk 
az egészséges ivóvízből.

Sokszor eszünkbe se jut, hogy 
hány és hány felnőttnek és gyer-
meknek nem adatik ez meg. 
Bizony elgondolkoztató, hogy 
embertársaink közül hányan nél-

külözik a tiszta ivóvizet, mely éle-
tünk és egészségünk legfontosabb 
eleme!

Ilyen és ehhez hasonló gondo-
latok kell, hogy foglalkoztassanak 
minden felelősséggel gondolkodó 
felnőttet.

Ezeket a gondolatokat, már ki-
csi kortól bele kell táplálni a fel-
növekvő nemzedékbe.

Erre törekszünk mi is nevelő-
munkánk során.

Zöld óvodaként kiemelten nagy 
hangsúlyt fektetünk a környezet-
tudatosság megalapozására.

Óvodánk mindennapi életében 
ez folyamatosan jelen van. Növé-
nyeket, állatokat gondozunk, oda-

figyelünk az energiatakarékosság-
ra, figyelünk környezetünkre.

A Jeles napokra mindig kiemelt 
hangsúlyt fektetünk!

Március 22. a VÍZ VILÁG-
NAPJA.

Az előző évekhez méltóan, idén 
is meghirdettük óvodánk gyerme-
kei és dolgozói között az „ÖL-
TÖZZÜNK KÉKBE” akciónkat.

Ennek lényege, hogy ezen a na-
pon minél több kékszínű ruhada-
rabban kell óvodába jönni. 

„VÍZI VILÁG” elnevezésű pá-
lyázatunkkal  idén a csoportokat 
kértük fel egy kis alkotásra. 

A jeles napot megelőzően na-
gyon sokat beszélgettünk a víz 
fontosságáról, védelméről. Köny-
veket, képeket nézegetve csodál-
tuk meg a Földön található vize-
ket, azok élővilágát. 

Kísérleteztünk a vízzel és a té-
mához kapcsolódó játékokat ját-
szottunk.

Dalokat, verseket, mondókákat 
tanultunk. Sokat dolgoztunk az 
alkotásokon.

Mindenki nagy lelkesedéssel 
készülődött!

Március 21-én reggel a Vízi 
tündér fogadta az óvodába érke-
zőket. A lelkesedést bizonyítja, 
hogy mindenkin volt legalább 
egy kék színű ruha vagy kiegé-
szítő.

Akadtak jó néhányan, akiknek 
minden ruhadarabja ilyen színű 
volt.

Délelőtt az óvoda aprajával és 
nagyjával összegyűltünk egy kö-
zös éneklésre, verselésre.

Az aktív részvételért járó Elis-
merő Oklevelet és az alkotásokat 
díjazó Okleveleket mindenki nagy 
örömmel fogadta. 

A kiállítás megtekintésével 
zártuk le a Víz Világnapjának kö-
szöntését. 

Zöld munkacsoport

A víz világnapja
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A 166 évvel ezelőtti 1848/49-
es forradalmi eseményekre 
emlékeztek vissza a Széchenyi 
téren március 15-én.

A köszöntő és a Himnusz el-
éneklése után az iskola hetedik 
osztályos tanulóinak ünnepi 
emlékműsorát tekinthette meg 
az ünneplő közönség. A felké-
szülésben a gyerekek segítségére 
voltak Arany Edina, Balogh Éva, 
Németi Jánosné, Komócsinné 

Soós Judit, Batta Katalin ta-
nárnők, Kiss József és Balogh 
Tamás tanárurak, citerán Nagy 
Anita játszott.

Ezt követően Szabóné Kar-
sai Mária polgármester asszony 
ünnepi beszéde következett, 
melyben felidézte a forradalom 
és szabadságharc eseményeit, 
hatásait a mai korra. Beszédében 
kiemelte: „Itt állunk szeretett 
községünk szívében és közösen 
emlékezünk a magyar történe-
lem egyik „legnemzetibb ünne-
pén”. Jó érzés, hogy ilyen sokan 
vagyunk ma itt. Összetartásra, 
együttműködésre, az egység ki-
építésére kell törekednünk, csak 
így lehetünk eredményesek. Ez 
az összefogás volt a márciusi 
ifjak üzenete akkor, és ez Ebes 

községnek az üzenete ma!
Én ma is vallom gróf Széche-

nyi István gondolatát, amelyet 
közel 4 éve a zászlómra tűztem: 
„Egynek minden nehéz, soknak 
semmi sem lehetetlen.” Az el-
múlt évek bebizonyították, hogy 
közösen, összefogással nagy tet-
tekre vagyunk képesek. 

Településünk évről-évre gya-
rapodik, közösségünk egyre in-
kább összekovácsolódik. Jelen-

tős fejlesztések valósulnak meg 
ebben az évben is. 

Ezen a dicső napon kívánom 
mindnyájuknak, hogy miként a 
márciusi ifjak, mi is képesek le-
gyünk álmodni, a jövőbe nézni. 
Közösen munkálkodjunk azon, 
hogy Ebes minél jobban fejlőd-
jön, szépüljön, minél komforto-
sabb település legyen. Vigyáz-
zunk egymásra, értékeinkre, hi-
szen jobb gazdája senki nem lesz 
községünknek, mint mi Ebesiek 
együtt!”

Az ünnepi beszéd után kitün-
tető címek átadása következett. 
Nemzeti ünnepünk, március 15-e 
alkalmából Ebes Községi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete 
elismerő címeket adományozott 
azoknak, akik az elmúlt évek 

során önzetlenségükkel, a közös-
ségért végzett kiemelkedő mun-
kájukkal hozzájárultak Ebes köz-
ség hírnevének öregbítéséhez. A 
Pro Villa – Ebes Községért ki-
tüntetés arany fokozatát Kaszás 
Lajos, az Ebesi Sportbarátok 
Közhasznú Egyesület elnökségi 
tagja vehette át. Idén második al-
kalommal adták át az Ebesen élő 
tehetséges fiataloknak az Ebes 
Ifjú Tálentuma Díjat. Az elis-
merést olyan fiatalok kaphatják 
meg, akik huzamosabb időn ke-
resztül kiemelkedő tanulmányi, 
művészeti, tudományos vagy 
sport tevékenységet folytattak. 
Ezen elismeréssel idén Kovács 
Dávid és Kiss Bence Imre mun-
káját jutalmazták.

A díjak átadását követően az 
önkormányzat és intézményei, a 
civil szervezetek, a pártok képvi-
selői elhelyezték a megemléke-
zés virágait a Széchenyi szobor 
talapzatánál.

Csikos Sándor, a debreceni 
Csokonai Színház színművészé-
nek szavalatát követően a Szó-
zattal zárult az ünnepi megem-
lékezés. 

A községi ünnepség társren-
dezvényeként az ebesi Széchényi 

Ferenc Tájmúzeumban a „Föl 
hazám, föl nemzetem, magyar 
nép” – című kiállítást Szendi-
né dr. Orvos Erzsébet a Magyar 
Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar 
Megyei Levéltárának igazgatója 
nyitotta meg. A kiállítás 2014. 
április 20-ig tekinthető meg. 

Elismerésben részesültek

Kaszás lajos a Pro Villa  
(Ebes Községért) díj arany 

fokozatú kitüntetettje

Kaszás Lajos 1963. 02. 09-én 
születetett Debrecenben, tős-
gyökeres ebesi családfával ren-
delkezik. Sensei Kaszás Lajos, 
4 danos karate mester, az Ebesi 
Sportbarátok Közhasznú Egye-
sület karate szakosztályának 
vezetője. A karate sportot 1981-
ben honosította meg Ebesen. 
Tanulói, az ebesi karatékák egy 
Európában egyedülálló stílus a 
Shiro Ken (Fehér Ököl) alapjait 
tették le. 

A ’90-es években a klub egy-
re népszerűbb lett és a megyé-
ben is több rendezvényen részt 
vett, népszerűsítve ezzel Ebest 
és a küzdősportokat. Ettől az 
időszaktól az ebesi karate klub 

Közösen, összefogással nagy tettekre vagyunk képesek
– március 15-i megemlékezés –
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minden állami ünnepen bemu-
tatót tart a lakosság számára. 
Az 1994-es harcművészeti gá-
lán Debrecenben közönség-
díjat kaptak. Kaszás Lajos az 
Ebesi Sportbarátok Közhasznú 
Egyesület egyik alapító tagja. A 
település bármilyen civil tevé-
kenységében is lehet munkájára 
számítani. Töretlen hittel és aka-
rattal edzi és oktatja az újabb és 
újabb generációkat. Több mint 
30 éves munkássága során több 
száz ebesi fordult meg karate 
klubjában, akiknek önzetlen lel-
kesedéssel adta át a budo, a japán 
harcművészetek szellemiségét. 
Tisztelet, fegyelem, tiszta akarat 
és kitartás, mint az erkölcs főbb 
pillérei tanításának alapját képe-
zik. Tanítványai mind testileg, 
mind szellemileg olyan tanítást 
kaptak, mely a társadalom szá-
mára elengedhetetlen értéket 
közvetít. Sensei, japánul tanító, 
Kaszás Lajos társadalmi munkái 
és emberi tulajdonságai pótol-
hatatlan értékeket képviselnek 
településünk életében.

„Ebes Ifjú Tálentuma Díj” 
kitüntetettjei

Kiss Bence Imre

8.a osztályos tanuló első osztá-
lyos kora óta kitűnő tanulmányi 
eredménnyel büszkélkedhet.

Tudását számtalan tanulmányi 
versenyen tette próbára és szere-
pelt sikeresen. Többször indult 
megyei matematika – versenye-
ken, például 2010-ben a Zrínyi 
Ilona és a Bolyai megyei mate-
matika – versenyek 4. helyezettje 
volt, majd 2013-ban már az isko-
lánk történetében is kiemelkedő 
– második helyet érte el.

Az Informatika Alkalmazói 
Tanulmányi Verseny Kisiskolá-

soknak megyei versenyén egy-
mást követő években 2. és 3. 
helyezett lett. A Hevessy György 
Országos kémiaverseny megyei 
fordulóján is sikeresen szerepelt.

Az iskolánkban 2 éve működő 
Robotika szakkör tagja, csapat-
társaival számos versenyt meg-
nyertek. A sport világában is 
otthon van, az iskola kosárlabda 
csapatát erősíti. Tanulmányi sike-
reinek köszönhetően öregbítette 
iskolánk és településünk hírnevét.

Kovács Dávid
Dávid 4. osztályos kora óta az 

iskolai rendezvények hangosítá-
sánál segédkezett. Felsőben már 
önállóan dolgozott és az isko-
larádiót is egyedül működtette. 
Nem volt olyan farsang, amelyet 
munkájával ne segített volna. 
Évekig szervezte a „suli disco-t” 
a diákság nagy örömére. 8. osz-
tályos korában vállalta, hogy 
alsóbb éves társait beavatja a 
szakma rejtelmeibe. A művészeti 

iskola dráma tanszakának közel 
5 éve veszi fel a hanganyagot és 
vágja össze a színdarabok zenei 
betétjeit. A csoportot minden 
versenyre elkíséri, és aktív köz-
reműködésével hozzájárul a tan-
szak sikereihez. A hangtechnika 
iránti érdeklődése a középisko-
lában sem hagyott alább, hiszen 
mostani iskolájában, a Gábor 
Dénes Elektronikai Műszaki 
Szakközépiskolában és Kollégi-

umban három éve szerkeszti az 
iskolarádió műsorait.

2009. óta aktívan részt vesz 
a községi rendezvények hango-
sításában. 2010-től a civil szer-
vezetek számára is ellátja ezt a 
feladatot. Közösségi munkájával 
példaként állhat kortársai előtt.

Az ünnepségen készült össze-
foglaló megtekinthető a www.
ebestv.hu oldalon.

dr. Borku Csilla
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„Hegedülnek, szépen 
muzsikálnak” 

2014. március 22-én immár harmadik alkalommal került megrendezésre 
a tavaszköszöntő nóta est a Művelődési házban. A jó hangulatról Szabó 
Eszter és Drágán Lajos nótaénekesek, a Kabai Nótaklub, a Földesi 
Szélrózsa Senior kabai tagozata, Kunkli Ferencné a hajdúszoboszlói 
Vörös Sári Nótakör tagja, Nagy József ebesi fiatal nótaénekes, Jeremiás 
Béla és zenekara gondoskodott.

Ünnepi alkalmak a Református Templomban

Fenséges illatok terjengenek 
az Ebesi Általános Iskola, más-
kor gyerekzsivajtól hangos eme-
leti folyosóján.

„– Szerintem makaróni...
– Ááá, biztos, hogy rakott 

krumpli...
– Ez melegszendvics!!!ˮ – 

Hallani a folyosón szembejövő 
fiúk párbeszédét, ahogy lelkesen 
igyekeznek megfejteni az illatok 
forrását.

És valóban, melegszendvics 
készül az iskola új tankonyhá-
jában, amely a felsős technika 
teremben várja a szorgalmas 
ételkészítő diákokat. A helyi-
ség hátsó falánál kapott helyet 
a korszerű elektromos tűzhely-
ből, sütőből, a hozzájuk tartozó 
páraelszívó berendezésből, két 
mosogatóból, és sok-sok tároló 
szekrényből, polcból álló, vilá-
gos színű munkapulttal összekö-
tött, igazi „munka-hely”, amely 

az Ebesi Gyermekekért Alapít-
vány és az Iskola Szülői Mun-
kaközössége által megrendezett 
Suli-Bál bevételéből valósult 
meg. A konyhaszekrények anyag 
és munkadíja, a készülékek ára, 

valamint a szerelések anyagkölt-
sége összesen 370 000 Ft volt. 
A vízvezetékek bekötését és az 
elektromos berendezések üzem-
be állítását Kunkli Ferenc víz-
vezeték szerelő, és Pócsi Zoltán 

villanyszerelő ingyen vállalta, 
munkájukat ezúton is köszön-
jük!

Minden gondos háziasszony 
tudja, hogy a konyha önmagá-
ban nem elég, ha üres a kamra. 
Ahhoz, hogy a gyerekek me leg-
szend vi csen kívül más ételek 
elkészítését is megtanulhassák, 
kérjük minden kedves szülő, 
ebesi lakos támogatását, hogy 
feltöltsük a gyerekek éléstárát. 
A tartós élelmiszereken kívül 
szükség lenne még konyhai esz-
közökre, edényekre, poharakra, 
tányérokra és evőeszközökre 
is, hiszen a gyerekek nem csak 
megfőzni, de megenni is szeret-
nék a kész „remekműveket”.

Köszönjük az eddigi felaján-
lásokat és számítunk további se-
gítségükre!

lánczky ágnes
EGYA kuratóriumi tag

Fotó: Kissné Lantos Éva

Hurrá, főzhetünk!!! (Ehetünk?)

Kedves Testvéreim! Tisztelt Atyámfiai!
Az idei esztendőben a Feltámadás szent ün-
nepe kései időpontra esik. Mire eljön a Hús-
vét ideje, minden az életről szól a teremtett 
világban. Gyönyörködhetünk abban a szép 
rendben, amit Isten ajándékozott a világnak, 
ami „virágnyelven” is elmondja a Húsvét 
üzenetét: az Élet győz! 

Ünnepi alkalmainkra hívogatunk, ahol ör-

vendezhetünk Isten szeretetének, és halljuk 
Krisztus kegyelemről, üdvösségről szóló 
üzenetét. 

• Április 18. Nagypénteki Passiói isten-
tisztelet 17 órától

•  Április 20. Húsvétvasárnapi istentiszte-
let úrvacsorával ¾ 10 órától

• Április 21. Húsvéthétfői istentisztelet ¾ 
10 órától

presbitériumunk nevében 
is kívánunk áldott, békés, 

örvendező hittel teli Feltámadás 
ünnepet! 

Megyaszai Sándor gondnok
Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor
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Kék hírek

Ebesen 2014. február 22. és 2014. március 21. közötti időszakban 
egy bűncselekmény jutott a rendőrség tudomására. 

2014. 03. 01-én 05 óra 30 perckor egy debreceni férfi az általa 
vezetett tehergépkocsival közlekedett a Zsongvölgy utcán, amikor 
nem vette észre az előtte az út szélén sétáló két gyalogost, így mö-
géjük érve a jármű jobb elejével őket elsodorta, aminek következté-
ben mindkét gyalogos az útárokba esett. A baleset következtében az 
egyik gyalogos súlyos-életveszélyes, míg a másik könnyű sérülést 
szenvedett. A járművezetővel szemben közúti baleset gondatlan oko-
zásának vétsége miatt büntetőeljárás indult.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját, s ameny-
nyiben a fenti eseménnyel kapcsolatban bármilyen információval 
rendelkeznek, a bűncselekmény időpontjában a helyszínen, illetve 
annak közelében jártak, esetleg látták a balesetet, értesítsék a 
rendőrséget vagy a település körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit 
az alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan 
– a bejelentő adatait zártan – kezeli:
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 számok
Ebesi polgárőr Egyesület +36-30/621-6976
A körzeti megbízottak fogadóórát minden csütörtökön 16:00 
és 18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az 
Ebes, Széche nyi tér 1. szám alatt tartanak.

Dr. Gali Sándor r. alezredes, kapitányságvezető

Két keréken a közterületen
Útjára indult az Országos Polgárőr Szövetség legújabb programja, 

amely a „Külterületek biztonsága” címet kapta. Ennek keretében a 
polgárőrök 2014-ben szolgálati idejük 30-40 százalékában a külterü-
leteken dolgoznak majd, szoros együttműködésben a rendőrséggel, 
az önkormányzatokkal, vadászokkal, mezőőrökkel. Teszik ezt annak 

érdekében, hogy a Magyarországon élő lakosoknak egyforma bizton-
ságot tudjanak nyújtani, függetlenül attól, hogy egy nagyvárosban, 
vagy tanyavilágban élik mindennapi életüket. A programba a Hajdú-
Bihar megyében tevékenykedő polgárőr szervezetek közül a nyíráb-
rányi és a hajdúböszörményi egyesületek mellett kiválasztották az 
Ebesi Polgárőr Egyesületet is, tekintettel arra, hogy a lakosság egy 
jelentős része a településhez tartozó tanyákon él. Ebben a kiemel-
kedő jelentőségű programban való részvétel remélhetőleg megemelt 
támogatást is jelent, mert a külterületek fokozott ellenőrzése több ki-
lométer megtételét, azaz többlet költséget is jelent az Egyesületnek.

A Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség március 22-én a Me-
gyeháza Árpád termében tartotta éves beszámoló Közgyűlését, 
amelynek során az ügyben érintett települések polgárőr egyesüle-
tei 2-2 db kiválóan felszerelt szolgálati kerékpárt kaptak a program 
végrehajtásához. A kerékpárokat dr. Gyurosovics József r. dandártá-
bornok, megyei rendőrfőkapitány, és Tóth Attila, a megyei polgárőr 
szövetség elnöke adta át Szabóné Karsai Mária polgármester asz-
szonynak és Balogh Lászlónak, az Ebesi Polgárőr Egyesület elnöké-
nek. A kerékpárral szolgálatot teljesítő polgárőrök mellett a település 
külterületén találkozhatunk majd lóháton járőröző polgárőrökkel is, 
mivel az egyesület lovas tagozatának megalakítása érdekében meg-
tette az első lépéseket.          

Balogh lászló Ebesi Polgárőr Egyesület

április 6. vasárnap  
9 órakor

Kráter-tó túra
Utazás: Üzemképes kerékpárral.
Indulás: Április 6. vasárnap: Arany J. Ált. Isk. előtt 9 órakor
Hazaérkezés: Délután 3 óra körül.
Résztvevők: 8 éves kortól
A túra távja: 2x15 km (földúton)
Felszerelés:  Időjárásnak megfelelő öltözet, esőkabát, napvédő 

sapka, inni és ennivaló az útra. A túrázókat 
csemegékkel várjuk Nagyhegyesen.  

Szervezők: Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület 
Eső vagy sár esetén a túra egy héttel később, április 13-án vasár-
nap 9 órakor lesz megtartva.

Várunk mindenkit, aki jó társaságra, mozgásra  
és kikapcsolódásra vágyik!

EBolTáS
Tisztelt Ebesi lakosok!

Veszettség elleni kötelező védőoltás időpontjai: 
2014. március 29–30.   (szombat–vasárnap)
2014. április 12–13.      (szombat–vasárnap)
2014. április 26–27.      (szombat–vasárnap)
2014. május 03–04.      (szombat–vasárnap)

8.00 – 15.00 óráig
Védőoltás beadásának helye: Tsz udvar

 Ára: 3500 Ft/db 
Az oltási könyvet mindenki hozza magával! 

dr. Kósa György Tel.: 52/366-018

MUSKÁTLI VÁSÁR  
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

2104. április 24. (csütörtök)
8.00–12.00 óráig

Tiroli futó muskátli  1200 Ft/10 db

Dupla virágú félfutó 999 Ft/tálca (1 tálca 6 db)

Cserepes  260 Ft/db

Tulipánfa (30-40 cm)  600 Ft/db

Örökzöld thuja (20-30 cm)  350 Ft-tól

Mindenkit szeretettel várunk!
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Enyediné Dobai Henriett, a 
március 20 és 23. között rendezett 
Balaton Szupermaraton 195 km-es 
távján 2. helyezést ért el a 25 és 40 
év közötti hölgyek versenyében. 
Az első napon 47 km-t, a máso-

dikon 53 km-t, a harmadikon 43 
km-t és a 4. napon 52 km-t kellet 
futnia. Heni 18 óra 39 perc alatt 
teljesítette a közel 200 km-es em-
bert próbáló távot. Gratulálunk!

Sós Barnabás

Ezüstérem a Balaton 
Szupermaratonon 

Civil Kerekasztal Fórum

Egyesületünk immár ötödik al-
kalommal rendezte meg a már 
hagyományossá vált sportbálját. 
Az alkalom különlegessége az 
volt, hogy egyesületünk idén 
áprilisban ünnepli fennállásá-
nak ötödik évfordulóját, ezért a 
bál programja az ünnepélyesség 
jegyében zajlott. A köszöntőt 
követően a floorball világválo-
gatott Varga Gergő látványos 
freestyle bemutatóját láthat-
tuk. Gergő a produkciója után 
nagy lelkesedéssel dedikálta a 
floorball-os tagjaink ütőit, lab-
dáit, sőt a fiataloknak megtaní-
tott egy-két trükköt. Ezt köve-
tően az Ebesi Általános Iskola 
színjátszó körének előadása 
következett. A mókás darab után 
Gali Petra gyönyörű hangját 

csodálhattuk. A népdalokat kö-
vetően, a bál mulatós hangulatát 
a Felszállott a Páva című televí-
ziós tehetségkutatóban ügyes-
kedő - Karakas Regina- Fényi 
Máté – Varga Luca – Deák Vik-
tor – néptáncos párok alapozták 
meg, az elmúlt évekhez hasonló 
sikerrel. Vendégeink egy része 
kipirosodott arccal ült asztalhoz, 
akinek nem volt elég a kihívás-
ból, az a sportbál vetélkedőjé-
ben bizonyíthatta ügyességét, 
vagy éppen énektudását. A jó 
hangulatú versegét retró disco 
követte, a táncparketten virtu-
óz párok táncoltak kifulladásig. 
Amíg kifújtuk kicsit magunkat 
Kardos Erika és Kardos József 
szórakoztattak minket standard 
és lantin táncokkal. A tombola 

húzás előtt az egyesület ötéves 
tevékenységéből összeállított 
video vetítése után, követke-
zett a szülinapi torta. Miután 
a nyertes tombolaszelvények 
kihúzásra kerültek, ismét disco 
következett, egészen hajnalig. A 

bál bevétele 209.400 Ft, melyet 
az egyesület működésére fordí-
tunk. Köszönjük, hogy elfogad-
tátok meghívásunkat, reméljük, 
hogy jól éreztétek magatokat és 
jövőre is velünk báloztok.

Ebesi Sportbarátok

Öt évesek lettünk

2014. március 3-án a településen működő civil szervezetek talál-
kozójára került sor. Az összejövetelen a szervezetek képviselői meg-
beszélték az elmúlt év történéseit, eseményeit, valamint egyeztettek a 
2014. évi terveikről, rendezvényeikről. Mindezek után Szabóné Karsai 
Mária polgármester asszony tájékoztatatóját hallhattak a civil szerve-
zetek képviselői az új önkormányzati támogatás rendszeréről, fel té-
teleiről. 
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április 12. szombat  
délután 4 óra

Egészséges  
életmód klub 

Ingyenes előadás
Helyszín:  Művelődési ház-kisterem
16–17 óra: Százévesen egészségesen
 Előadó: Sós Barnabás

17–18 óra:  Milyen sebességgel halad a tavasz és további érde-
kes kérdések az ökológiáról. Biokertészeti tanács-
adás.

 Előadó: Dr. Seress Zoltán
Szervezők: Sós Barnabás, Dr. Seress Zoltán, Ebes Kulturális Kft.

„én táncolnék veled” 
Ingyenes nosztalgia táncklub

április 12. szombat este 7-kor 

(Művelődési ház)

19:00 Néptáncház 

Szervezők: Sós Barnabás, Kulturális Kft.

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
Felelős kiadó: Eignerné Bartusz Andrea Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

 Felelős szerkesztő: Kanyóné dr. Borku Csilla E-mail: borkucsilla@gmail.com 
Szerkesztőség: Ebesi Művelődési Ház  

4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 52/366-136. Mobil: 06-20/251-69-87.  
E-mail: ebeskultkft@gmail.com  

Tipográfia: Abari Gusztáv. www.typostudio.hu  
Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen. E-mail: fabiandigit@t-online.hu

Nyitva tartás 
változás

a Községi Könyvtárban és a 
Széchényi Ferenc Tájmúzeumban!

érvényes: 2014. március 30-tól 
– 2014. október 26-ig

Hétfő ZáRVA
Kedd – péntek  10.00-18.00
Szombat  10.00-16.00
Vasárnap  ZáRVA

Cím: 4211 Ebes, Ady Endre u. 6-8. Tel.: 52/565-093

Tájékoztatás méhnyakrák 
szűrővizsgálatról

2014. április 18-án, pénteken délelőtt 9–11 óráig MÉH-
NYAKRÁK szűrés lesz az Egészségházban. A vizsgálatot 
végző orvos 50 asszonyt tud megvizsgálni, ezért szüksé-
ges személyesen vagy telefonon bejelentkezni a védőnők-
nél április 15-ig, munkaidőben 8–16 óráig a 52/366-821 
telefonszámon!

Tevékenyen a Jövőnkért Szociális Szövetkezet az alábbi szolgáltatásokat 
nyújtja: ingatlan értékesítés, kulcsmásolás, késélezés, ipari szeletelő gépek 
késének élezését, konyhai eszközök,  edények talpának polírozását, kerti 
szerszámok élezését, nyelezését stb...tudjuk végezni. Cipő és bőripari ter-
mékek javítása, kisebb ház körüli javítást vállalunk. Nyitva tartás: hétfőtől 
péntekig 8-18. Ebédidő 12-14.Szombaton 8-12.Rákóczi 12 sz. alatt hátul az 
udvarban.

Lakossági hirdetés

Fórum
2014.április 1-jén (kedd) 16 órától az Ebesi művelődési 

házban lakossági fórumot tart Kiss Klára az 5. sz. választási 
körzet egyéni képviselő jelöltje, független jelöltként az SMS 

támogatásával.
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Ízletes, változatos napi menüvel, állandó választható napi ajánlattal, udvarias 
kiszolgálással várjuk kedves vendégeinket az Arany Oroszlán Éttermében!

Hideg tálak készítése 1250 forinttól,  
a napi menü ára 800 forint, mindezeken 
túl pedig 4-féle levesből és 10-féle főételből 
választhatnak kedves vendégeink 850 forintos áron. 

Új szolgáltatásunk: kérésére házhoz 
is szállítjuk a kiválasztott ételt vagy 
hidegtálat!
Ne habozzon, válasszon az étlapunkról!

Vállaljuk továbbá esküvők, céges- és magánrendezvények teljes körű lebonyolítását, 
fogadások szervezését. 

Keressen minket bizalommal!  Telefon: 06-20-662-90-40


