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(Folytatás a 2. oldalon.)

Március 26-án tartotta soron 
következő ülését Ebes Község Ön-
kormányzatának képviselő-testüle-
te, amelyen beszámoló hangzott el 
a település 2013. évi közbiztonsági 
helyzetéről, elfogadták a települési 
rendezési terv és helyi építési sza-
bályzat módosítását, valamint dön-
töttek a civil szervezetek 2014. évi 
támogatási kérelmeiről.

Beszámoló a település 2013. évi 
közbiztonsági helyzetéről 

Dr. Gali Sándor alezredes, a Haj-
dúszoboszlói Rendőrkapitányság 
vezetője beszámolójában kiemelte, 
hogy 2013-ban az ismertté vált bűn-
cselekmények számát tekintve az 
elmúlt öt év adatait figyelembe véve 
minimális emelkedés tapasztalható, 
azonban ezen bűncselekményi szám 
semmiképpen sem számít magasnak. 
A bűnüldözés mellett fontosnak tar-
tották a lakosság felvilágosítását az 
áldozattá válás elkerülésének tekin-
tetében. Mindezek mellett pedig az 
ifjúság nevelésére is nagy hangsúlyt 
fektetnek, a gyermekeknek immár 
kilencedik alkalommal rendeztek 
játékos, ügyességi vetélkedőt. A ka-
pitányságvezető elmondta, hogy a 
rendőrség együttműködése az önkor-
mányzattal, a közintézményekkel, 
valamint a civil szervezetekkel, ezen 
belül is a polgárőrséggel kiemelke-
dően jó. A 2014. év fő irányvonalát 
az eddig elért eredmények megtartá-
sán túl, a garázda bűncselekmények 
visszaszorításában, a vagyonbizton-
ság további erősítésében, illetve a 
felderítés eredményességében jelölte 
meg dr. Gali Sándor. Összegzésként 
a kapitányságvezető elmondta: Ebes 
község közrendje és közbiztonsága 
a kapitányság illetékességi területén 
jó. A rendőrkapitányság beszámoló-
ját követően Balogh Lászlónak, az 
Ebesi Polgárőr Egyesület elnökének 
beszámolója következett. Az egye-
sület legfontosabb feladatai között 
emelte ki a szervezet vezetője a te-
lepülésen élő emberek közbiztonsá-
gának javítását, a vagyonvédelmet, 
valamint a bűnmegelőzési-, közle-
kedésbiztonsági, természet-, és kör-
nyezetvédelmi feladatok ellátását. A 
feladatokat az egyesület 33 taggal 
önkéntesen látja el. A polgárőrség 
beszámolója után a közterület-felü-
gyelő, Kovács László írásos előter-

jesztése következett, aki beszámo-
lójában kifejtette, hogy az emberek 
bizalommal fordulnak hozzá ügyes-
bajos dolgaik tekintetében, illetve si-
került jó kapcsolatot kiépíteni a helyi 
rendőrökkel, polgárőrökkel. 

A beszámolók végén mind Sza-
bóné Karsai Mária polgármester 
asszony, mind a képviselők megkö-
szönték a bűnmegelőzésben részt-
vevők munkáját. A polgármester ki-
emelte, rendkívül fontos, hogy az e 
területen dolgozók szorosan együtt-
működve, jó kapcsolatot fenntartva 
tudjanak a továbbiakban is dolgozni, 
mert a közös munka, a rendőrség 
feladatellátásának helyi segítése a jó 
közbiztonság egyik záloga. Példaér-
tékűnek tartom az együttműködést – 
fűzte hozzá polgármester asszony. A 
település közrendjével és közbizton-
ságával kapcsolatos rendőrkapitány-
sági  beszámolót a képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadta.

Elfogadta a testület a települési 
rendezési terv és a helyi építési 

szabályzat módosítását

Többszöri egyeztetés, véleménye-
zés után a településrendezési eszkö-
zök módosítására vonatkozó vélemé-
nyezési eljárás lefolytatásra került, 
melynek lezárásáról a képviselő-tes-
tület a február 26-án kelt határozatá-
val döntött. Ezt követően került sor 
az Állami Főépítészi Iroda záró véle-
ményének kiadására, mely szerint az 
állami főépítész a tervdokumentációt 
megfelelőnek találta, így a település-
rendezési terv módosítását elfogadás-
ra javasolta. Ennek megfelelően Ebes 
Község Helyi Építési Szabályzatáról 
és Szabályozási Tervéről szóló ren-
deletet is módosítani szükséges. A 
képviselő-testület a települési rende-
zési terv és a helyi építési szabályzat 
módosítását egy tartózkodás mellett 
hat igen szavazattal elfogadta.

Tárgyalták a településrendezési 
eszközök módosításának 

kezdeményezését

Szabóné Karsai Mária polgármes-
ter asszony arról adott tájékoztatást, 
hogy Szilágyi István helyi lakos 
megkereste az önkormányzatot arra 
vonatkozóan, hogy a tulajdonában 
lévő ingatlan a 2009-ben elfogadott 
szabályozási terven zöldterület, va-
lamint kertes lakóövezetbe lett so-

rolva. A hatályos szabályozási terven 
ki lett jelölve egy új út, mely a már 
megépült épületeinek nyomán lett 
tervezve. A kérelmező kéri az érin-
tett ingatlan övezeti besorolásának 
módosítását zöldterületről és kertes 
lakóterületről falusias lakóterületté, 
továbbá a telkén áthaladó új út sza-
bályozásának törlését. A kérelmezett 
rendezési terv módosításának költ-
ségeit az érintett vállalja. A képvise-
lő-testület a kérelmet megtárgyalta 
és egyhangúlag elfogadta az abban 
foglaltakat, valamint felhatalmazta 
polgármester asszonyt, hogy a tele-
pülésrendezési terv módosításához 
szükséges lépéseket tegye meg.

Tárgyalta a testület a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások helyi szabályairól szóló 
rendelet módosítását

Törvényi kötelezettség a szociális 
alapellátások esetében minden évben 
az intézményi és személyi térítési 
díjak megállapítása – mondta az elő-
terjesztéshez kapcsolódóan Szabóné 
Karsai Mária polgármester. Az újon-
nan alkalmazandó díjak május elsejé-
től kerülnek bevezetésre. Erdei And-
rásné az Alapszolgáltatási Központ 
vezetője a napirendi ponthoz hozzá-
fűzte, hogy az új térítési díjak tekinte-
tében az étkezésnél és a házi segítség-
nyújtásnál 1 százalékos emelkedést 
javasol májustól. Mindezek mellett 
hozzátette, hogy az önkormányzat a 
térítési díjak megfizetésénél mindig 
tekintettel van az egyedül élő, idős, 
illetve beteg emberekre, valamint az 
aktív korú, de nagyon kevés jövede-
lemmel rendelkezőkre. Bíró Sándorné 
az Egészségügyi- és Szociális Bizott-
ság elnöke a napirendi ponttal kapcso-
latban kifejtette, hogy a szociális gon-
doskodás nagyon fontos, támogatni 
kell a rászorulókat. Az Egészségügyi-
és Szociális Bizottság és a Pénzügyi 
Bizottság támogató javaslatára a kép-
viselő-testület egyhangúlag elfogadta 
az előterjesztést.

Döntött a testület a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos 

rendelet felülvizsgálata tárgyában 

Szabóné Karsai Mária polgár-
mester asszony a napirendi ponthoz 
kapcsolódóan elmondta, hogy a hul-
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Önkormányzati hírek

ladékról szóló törvény többször is 
módosult a gyakorlatban felmerülő 
jogalkalmazási kérdések tisztázása 
érdekében, ennek megfelelően te-
hát aktualizálni szükséges a helyi 
rendelkezést. Az önkormányzatnak 
érvényes közszolgáltatási szerződé-
se van a Debreceni Hulladék Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft.-vel, mely 
társaság folyamatosan végzi a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatást a 
településen. Az új helyi szabályozás 
a törvényben előírtakkal összhang-
ban határozza meg a hulladékgaz-
dálkodással kapcsolatos feladatokat. 
Mindezeken túl pontosításra kerülne 
a hulladékszállítási díj alóli mentes-
ség szabályozása. E szerint mente-
sülne a díj megfizetése alól a 70. élet-
évét betöltött egyedül élő személy.

Döntött a testület pályázat 
benyújtásával kapcsolatosan

Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány 
pályázatot hirdetett, mely keretében a 
Benedek Elek Óvoda udvarán egy 
körbekerített 7×13 méter nagyságú, 
különböző sporttevékenységek vég-

Az akadályoztatás ellenére 
is elindult az orvosi rendelő 

felújítása

Mint ahogy már a korábbi lap-
számban beszámoltunk róla a Rákó-
czi utca 16. szám alatti orvosi ren-
delő felújítására és átalakítására 59,4 
millió forintot nyert önkormányza-
tunk. A támogatás intenzitása 100 
%, tehát a felújítás teljes egészében 
a támogatásból valósulhat meg. A 
beruházás keretében az egész épület 
felújításra és akadálymentesítésre 
kerül, az épület mellett megépül a 
parkoló, és szakmai eszközök be-
szerzésére is megvalósul. 

A beruházás megkezdésének fel-
tétele a munkaterület átadása, ezért 
egyeztetéseket kezdtünk Okváth 
László háziorvossal, illetve a szol-
gálati lakás bérlőjével Heidumné 
Szarka Veronika védőnővel. Okváth 
doktor úrral megállapodtunk, hogy 
a beruházás ideje alatt a házi orvo-
si rendelés a Kossuth utca 14. szám 
alatti Egészségházban zajlik.

Heidumné Szarka Veronika védő-
nő részére, aki évtizedek óta önkor-
mányzati szolgálati lakásban lakik 
a képviselő-testület a jogszabályok-
nak megfelelően cserelakást ajánlott 
fel. Cserelakásként a Fecskeházban 
lévő, a jelenleginél kisebb, de kívül-
belül teljesen felújított összkom-
fortos bérleményt szerettünk volna 
biztosítani a védőnő részére. Az 
egyeztetésre hivatalosan a február 
19-i testületi ülésen került sor, ahol 
Heidumné kinyilatkozta, hogy nem 
fogadja el a Fecskeházi lakást. Vé-
leménye szerint a felajánlott lakás 
kicsi és távol van az édesanyjától, 

zésére alkalmas sportpálya kerülne ki-
alakításra. Az önrész hozzávetőleges 
összege 2.500.000–2.850.000, forint, 
amely az MLSZ döntésétől függ majd. 
Ezen összeg a teljes bekerülési összeg 
kb. 30 százaléka. A képviselő-testület 
a pályázat benyújtását egyhangúlag 
támogatta.

Tárgyalták az Ebesi Aranyfácán 
Vadásztársaság, illetve az Ebesi 

Földtulajdonosi Közösség 
által indítványozott dűlőutak 
karbantartására vonatkozó 

javaslatot

Az Ebesi Aranyfácán Vadásztársa-
ság, illetve az Ebesi Földtulajdonosi 
Közösség azzal a javaslattal keres-
te meg az önkormányzatot, hogy a 
közösség a márciusban megtartott 
közgyűlésén döntött arról, miszerint 
az ebesi külterületi dűlőutak kar-
bantartásához 150.000 forinttal járul 
hozzá, amennyiben az önkormány-
zat is biztosít ugyanekkora összeget 
ezen feladatra. Szabóné Karsai Má-
ria polgármester asszony a napirend 
kiegészítéseként hozzátette, hogy az 
önkormányzat összességében ennél 

nagyobb összeget irányzott elő és 
fordít a dűlőutak karbantartására, 
azonban a betervezett összeg egy ré-
szének ilyen irányú felhasználásával 
egy új területen tudna együttműködni 
az önkormányzat a vadásztársaság-
gal, illetve a földtulajdonosi közös-
séggel. A képviselő-testület egyhan-
gúlag elfogadta a megállapodásra 
vonatkozó javaslatot. 

Döntött a testület a civil 
szervezetek 2014. évi támogatási 

kérelmeiről

A képviselő-testület januári ülésén 
elfogadott rendelete alapján az ebesi 
civil szervezetek önkormányzati 
támogatásra pályázhatnak minden 
évben március 15-ig, illetve június 
15-ig. Az így beérkező pályázato-
kat előzetesen véleményezte a Me-
zőgazdasági, Környezetvédelmi, 
Turisztikai, Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság valamint a Pénzügyi 
Bizottság. A képviselő-testület a pá-
lyázatokat megvizsgálta és a fenti bi-
zottságok véleménye alapján döntött. 
Ezek szerint az Ebesi Gyermekekért 
Alapítvány 300.000, a Zsongvölgyi 

Hagyományőrző Haditorna Egylet 
300.000, az Ebes Község Közhasznú 
Sport Egyesület 900.000, az Ebesi 
Polgárőr Egyesület 500.000, az Ebesi 
Sportbarátok Közhasznú Egyesület 
700.000, az Ebesi Katolikus Temp-
lomért Alapítvány 200.000 forint 
pályázati támogatást kapott az önkor-
mányzattól.

Egyéb testületi döntések

Zolcsák Miklós parókus a Görög 
Katolikus Egyház által Ebesen meg-
valósítandó hitéleti munka támo-
gatására 100.000 forint támogatási 
kérelmet nyújtott be a képviselő-tes-
tülethez. A testület egyhangúlag tá-
mogatta a kérelmet. 

Dr. Hajdu Miklós jegyző azzal a 
kéréssel fordult a képviselő-testü-
lethez, hogy a polgármesteri hivatal 
dolgozóinak Polickára szervezett, a 
testvértelepülések közötti kapcsola-
tot is erősítő programjának magvaló-
sításához 250.000 forint támogatást 
nyújtson. A képviselő-testület a kért 
támogatást egyhangúlag megszavaz-
ta. 

dr. Borku Csilla

ugyanakkor megfogalmazta, hogy 
amennyiben az önkormányzat nem 
rendelkezik beköltözhető szolgálati 
lakással, abban az esetben vegyen, 
vagy béreljen neki egy összkom-
fortos, két szobás, nagy konyhás, 
melléképülettel rendelkező, kertes 
házat.

2002-ben az akkori településve-
zetés és Heidumné bérleti szerző-
désben rögzítették, hogy a védőnő 
mindaddig jogosult szolgálati lakás-
ra, amíg védőnői közalkalmazotti 
jogviszonyban áll az önkormány-
zatnál. Elkerülhetetlen volt a prob-
léma minél hamarabbi megoldása, 
hiszen a beruházásnak ebben az 
évben meg kell valósulnia, külön-
ben a település elveszíti a közel 60 
millió forintos támogatást. A képvi-
selő-testület olyan szolgálati lakás 
vásárlása mellett döntött, amelyet az 
önkormányzat alkalmazásában álló 
védőnő is elfogad. Így került sor a 
Rákóczi utca 15. szám alatti ingatlan 
megvételére 9 millió forint érték-
ben. Az önkormányzat a megvásá-
rolt házon a szükséges javításokat, 
festést elvégeztette, ezt követően 
az önkormányzat alkalmazásában 
álló közfoglalkoztatottak segítsé-
gével Heidumné Szarka Veronika 
átköltözött és megtörtént a fennálló 
bérleti szerződés módosítása is. Így 
a nehézségek ellenére is elkezdőd-
hetett az orvosi rendelő felújítása. 
A képviselő-testület a közeljövőben 
fogja tárgyalni az önkormányzat tu-
lajdonában lévő lakások, helyiségek 
bérletéről és elidegenítésének fel-

tételeiről szóló rendeletet, melyben 
többek között pontosítja és aktuali-
zálja a szolgálati lakás használatával 
kapcsolatos szabályokat. A tisztán-
látás végett végezetül hangsúlyoz-
ni kívánjuk, hogy a megvásárolt 
ingatlan önkormányzati tulajdonba 
került, a védőnőnek továbbra is bér-
leti jogviszonya áll fenn most már a 
Rákóczi u. 15. szám alatti ingatlan 
vonatkozásában. 

Ebes útalapos útjainak 
karbantartása

A korábbi évekhez hasonlóan 
önkormányzatunk az idei tél után 
is útfelújítási és -karbantartási mun-
kálatokat végeztetett. Az elmúlt he-
tekben megtörtént a település vala-
mennyi útalapos útjainak gréderrel 
történő profilozása, egyidejűleg an-
nak tömörítése, zúzottkővel történő 
kátyúzása, pótlása. A felújítás vala-
mennyi útalapos utcát érintette, be-
leértve a feltáró utcákat és a Horváth 
tanya útjait is. A profilozással érin-
tett útfelület nagysága 27564 m2. A 
gréderezésen túl szükségessé vált a 
kátyúk megszüntetésére 2080 m2-en 
zúzottkő, illetve mart aszfalt terítés 
5 cm vastagságban. Az elvégzett út-
felújítás költsége 3,6 millió Ft volt.

A karbantartást követően az 
Arany János utca mart aszfaltos út-
terítését is hamarosan elvégezzük.

Platán sori buszmegálló építése

A közelmúltban megépült Platán 
sori csomópont újabb megközelítési 
lehetőséget biztosít a 4 sz. főútról a 

településre. Terveink szerint a busz-
közlekedés nyomvonala megváltoz-
na, a Debrecen és Hajdúszoboszló 
között közlekedő buszok egy része a 
település belterületén végighaladva 
a Fő utcai és a Platán sori csomó-
pontot venné igénybe. Kérésünkre 
a Hajdú Volán Zrt. hozzájárult a 
Platán sori csomóponton történő 
autóbusz közlekedéshez. Ebből 
adódóan szükségessé vált egy új 
buszmegállóhely kialakítása és a 
megközelíthetőségét biztosító járda 
megépítése. A beruházás összköltsé-
ge 2 millió forint.

Az autóbuszok előreláthatólag 
2014. július 1-től közlekednek az új 
nyomvonalon.

Ipartelepi út stabilizációja, 
kerékpáros, gyalogos járda 

építése

A Szepes utca folytatásában az 
iparterület irányában lévő földút fel-
újításáról döntött a település vezeté-
se. Jelenlegi a földút erősen kikátyú-
sodott sok helyen járhatatlan, illetve 
nehezen járható gépjárművel. Je-
lenleg az iparterület autóval, illetve 
kerékpárral csak jelentős kerülő úton 
közelíthető meg, ezért vált szüksé-
gessé ezen útszakasz felújítása. A 
földút mentén korábban közvilágítás 
épült ki. A jelenlegi beruházásban 5 
m széles makadám út készül a hozzá 
tartozó szikkasztó árokkal, valamint 
1,5 m széles aszfaltozott járda. 

A beruházás jövő hónap elején 
elkezdődik és várhatóan 15 millió 
forintba kerül.

Szabóné Karsai Mária 
polgármester

Dr. Hajdu Miklós jegyző
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Kaszás Lajos 4 danos karate 
mesternek, az Ebesi Sportbará-
tok Közhasznú Egyesület kara-
te szakosztály vezetőjének Ebes 
Községi Önkormányzat képvise-
lő-testülete a Pro Villa (Ebes Köz-
ségért) kitüntetés arany fokoza-
tát adományozta. Lajossal, vagy 
ahogyan sokan ismerik, sensei-jel 
beszélgettünk az elmúlt 34 évről, 
a kihívásokról, a jövőbeli tervek-
ről. 

Gratulálunk a kitüntetéshez! Úgy 
gondolom, a kitartó munka meg-
kapta a méltó elismerését, hiszen 
úgy is fogalmazhatunk, hogy ge-
nerációk nőttek fel a tanításodon. 
Milyen érzések kavarogtak benned, 
amikor átvetted a díjat?
Kaszás Lajos: Nagyon megha-
tódtam, alig tudtam kipréselni ma-
gamból néhány gondolatot, min-
denestre nagyon jó érzéssel töltött 
el, hogy rám esett a képviselő-tes-
tület választása. Igazából nekem a 
legnagyobb elismerést az jelenti, 
ha eljönnek hozzám a gyerekek és 
a felnőttek egy jót edzeni. A csa-
patom nélkül nem sikerült volna 
ide eljutnom, ha úgy tetszik nekik 
is szükségük van rám, illetve arra, 
amit egy-egy edzés nyújt nekik, és 
természetesen nekem is szükségem 
van rájuk, hiszen valamilyen szin-
ten visszaigazolást adnak a munká-
jukkal arról, hogy érdemes csinálni.
Mi adja az erőt, hogy még mindig 
ilyen jókedvvel, lelkesedéssel, tü-
relemmel tanítsd a hozzád betérő 
karatékákat?
Kaszás Lajos: Bár a csapat igen 
vegyes korosztályból tevődik össze, 
azt mondhatom, mégis nagyon jó 
kis társasággal dolgozhatom, olya-
nokkal, akikhez örömmel megy az 
ember edzeni. Olyanok vagyunk, 
mint egy összetartó család, megün-
nepeljük a születés-és névnapokat, 
ha kell együtt sírunk, együtt neve-
tünk. Sokat viccelődünk, ugyanak-
kor, ha koncentráltság és fegyelem 
kell, azt is mindenki komolyan 
veszi. Én nem hívok magunkhoz 
senkit, aki jön, nagyon szívesen 
látjuk. Azt azonban mindenkinek 
tudnia kell, hogy a harcművészet 

világa egy erősen hierarchizált 
rendszerre épül, itt a szabályok 
betartása, a fegyelem mindennek 
az alappillére. Célom, hogy minél 
több embert megmozgassak. Ha 
már valakit sikerül felállítanom a 
számítógép vagy a tévé mellől, nem 
hiába dolgoztam. Örömmel tölt el, 
hogy egyre többen érzik szükségét 
a mozgásnak és eljárnak valahová 
sportolni. Mindegy mit csinálunk, 
csak csináljuk azt kitartóan és lel-
kesen.
Honnan indult a harcművészet 
iránti szereteted? 
Kaszás Lajos: Nagy utat bejártam 
az elmúlt 51 évem alatt. Gyermek-
koromban nem voltam sportos 
gyerek, szerettem a sportot, de 
különösebben nem köteleződtem 
el egyik ága iránt sem. Aztán kö-
zépiskolás koromban volt itt Ebe-
sen egy falunap, amin debreceni 
karatésok léptek fel. Azonnal bele-
szerelmesedtem a sportba, tetszett, 
ahogyan mozognak, megérintett 
ez a fajta mozgáskultúra, a fegyel-
mezettség. Mindez a ’70-es évek 
végén, a ’80-as évek elején történt, 
amikor még nem volt túlságosan 
elterjedve Magyarországon ez a 
fajta harcművészet. Innentől kezd-
ve nem volt megállás. Edzettem, 
amikor csak lehetőségem adódott 
rá, és szép sorban tettem le a vizs-
gákat. Időközben persze egyre 
népszerűbb lett kis hazánkban is 
a karate, egyre több könyv jelent 
meg a sporttal kapcsolatosan és 
sokat segített a sportág népszerű-
sítésében a Bruce Lee-s filmek tér-
hódítása is. Azt azonban minden 
jelenlegi és volt tanítványom meg-
tapasztalhatta, hogy egy-két hét 
gyakorlás nem elég ahhoz, hogy 
filmhősökké váljunk! Ehhez kitar-
tó, kemény munkára van szükség. 
Sokan felteszik nekem a kérdést, 
hogy „nem unom?”. A válaszom 
erre az, hogy nem, mert hülye va-
gyok. Én ezt a szót használom arra 
a fanatizmusra, ami bennem van 
a harcművészet, a „Fehér Ököl” 
tanításával kapcsolatosan. Igazán 
a harcművészeti karate ruhámban 
érzem jól magam, ilyenkor mintha 
az ősök vére pezsdülne meg ben-
nem.
Mit jelent számodra, egyáltalán mi 
is a Fehér Ököl, az a harcművészet, 
amit képviselsz?
Kaszás Lajos: A szakosztály Fehér 
Ököl Harcművészete egyedülálló 
az országban, ugyanis nincs még 
egy ilyen klub, ahol a stílusok ef-
féle ötvözetével találkozhatna az 
ember. A Fehér Ököl Harcművészet 
Japánból ered, egy harcművésze-
tekkel foglalkozó család dolgozta 

ki évszázadokkal ezelőtt a kara-
te, a judo, az aikido és a jiu-jitsu 
technikákat ötvözi egybe. Nagyon 
érdekes, már-már ha úgy tetszik 
mesébe illő a találkozásom ez-
zel a harcművészettel, magával a 
mesteremmel, aki tanított engem. 
Egyszer éppen kint gyakoroltam 
a szabadban, amikor meglátott a 
japán tanítóm. Odajött hozzám, és 
megkérdezte, nincs-e kedvem egy 
másfajta küzdőtechnikával foglal-
kozni. Természetesen elkezdett ér-
dekelni a dolog. Mai napig számos 
kérdés vetődik fel bennem, hogy 

miért pont engem választott ki a 
családi harcművészet továbbvite-
lére. Mikor kérdeztem a mestert, a 
válasz csak annyi volt, hogy szá-
mos hasonlóságot vél felfedezni a 
fiatalkori önmaga és köztem. 
Ez adta talán az első lépést neked, 
hogy te is tanítóvá válj, és tovább 
add azokat lelki és fizikai dolgokat, 
amit kaptál?
Kaszás Lajos: Az első harcművé-
szeti klubot egy a művelődési ház 
által szerevezett rendezvény hívta 
életre, ahol pár küzdőtársammal 
csináltunk egy hatalmas sikerű 
bemutatót. Ezt követően 1991. 
szeptember 1-jén megalakítottam 
a Fehér Ököl szakosztály elődjét. 
Nagyon küzdelmes volt az indítás, 
hiszen semmilyen tárgyi eszközzel 
nem rendelkeztünk és a kezdeti lel-
kesedés is hamar alább hagyott az 
emberekben. Mégis büszke vagyok 
arra, hogy ebből a kis csapatból 
sikerült eljuttatnom az egyik ta-
nítványomat a zöld övig. Azt kell 
mondanom, a kezdő generációból 
6-8 ember maradt. Ezt követően 
a klub életében volt egy rövidebb 
holt időszak, amit a második gene-
rációs tanítványaimnak sikerült fel-
élesztenie. Nagyon büszke vagyok 
arra, hogy itt ismét eljutottak a ta-
nítványok a színes övekig, és ami 
a legnagyobb büszkeséggel tölt el, 
hogy az idősebbik lányom is a zöld-
övesek táborát gyarapította még 

általános iskolásként. Jelenleg 18 
ember alkotja a szakosztályunkat. 
Én, mint mester megmutatom az 
utat és tanáccsal látok el mindenkit. 
Nem tudom, ki fogadja el a tanácsot 
és ki lép az útra, de aki rálép, an-
nak egyedül kell végigmennie rajta, 
hogy később ő maga is utat tudjon 
mutatni másoknak. Azt gondolom, 
aki hozzánk betér az edzésre, annak 
megadjuk az esélyt, hogy az álta-
lunk járt útra térhessen. 
A jelképetek mit fejez ki? 
Kaszás Lajos: A jelképünk meg-
alkotásánál szem előtt tartottuk 

azt, amit a Fehér Ököl, azaz a 
Shiroken jelent nekünk. A külső 
sárga kör a napot, az ezt követő 
kék kör az eget és a földet, a belső 
vörös kör pedig a vért és az össze-
tartozást fejezi ki. A belső, világos 
és sötét részre osztott kör a ben-
nünk munkálkodó jót és rosszat 
szimbolizálja. Az ezen elhelyezke-
dő fehér ököllel pedig azt kívánjuk 
kinyilatkoztatni, hogy mi a jó ol-
dalon próbálunk küzdeni.
Mire szeretnéd megtanítani azokat, 
akik hozzád járnak edzésre?
Kaszás Lajos: Legfontosabb alap-
tanítás a tisztelet, a tolerancia. A 
munkánk során elfogadjuk egymást 
teljes egészében olyannak amilyen. 
Mindegy ki honnan jött, hány éves, 
egymást tiszteletben tartjuk. Mind-
ezeken túl nagyon fontos értéknek 
tartom az összefogást. Emlékszem 
nem is olyan régen meglepett a csa-
patom a 21 szamuráj című könyv-
vel, úgy meglepődtem, és annyira 
jól esett, hogy mindenki egyként 
állt a szervezett „akció” mögött. 
Azt gondolom, a jó vezető az, akire 
odafigyelnek. Aki olyan dolgokat 
ad át az őt körbe vevőknek, ame-
lyekből építkezhetnek a minden-
napjaik során. Remélem, nekem 
sikerül ilyen vezetőnek lennem, 
hiszen nem elég csak egy technikát 
tökéletesen megtanítani, oda kell 
tenni mellé a lelket is!

dr. Borku Csilla

Mintha az ősök vére pezsdülne meg bennem
– interjú Kaszás Lajossal –
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A Benedek Elek Óvoda 
Habakukk színjátszó csoportja 
2014. március 30-án sikeresen 
szerepelt a Hajdú- Bihar megyei 
Bábfórumon, amit a debreceni 
Vojtina Bábszínházban rendeztek 
meg. Ovisainkkal az idén már 
felléptünk az Iciri-Piciri Óvodás 
Bábcsoportok Találkozóján és jól 
sikerült szereplésünk, valamint a 
zsűri kedvező kritikája után úgy 
gondoltuk, hogy ezen a rendezvé-
nyen is részt veszünk.

Nagy izgalommal készültünk 
óvodánk négy csoportjából érke-
ző ügyes nagycsoportosainkkal. 
Tordon Ákos: Macskabolt című 

meséjének átdolgozásával készül-
tünk, melybe a próbák során a 
gyerekek ötleteit is beleszőttük. 

Vasárnap délelőtt külön busszal 
érkeztünk a Bábszínházhoz. Nagy 

örömöt jelentett számunkra, hogy 
sok szülő is megnézte az előadá-
sunkat. 

Ezúton szeretnénk megköszönni 
nekik a segítségüket, az anyukák 

az öltözésnél segítettek, az apukák 
a díszletet pakolták. A Bábfóru-
mon 18 csoport lépett fel és az elő-
adásokat egy 3 fős szakmai zsűri 
értékelte. Az eredményhirdetésre 
délután 18 órakor került sor. Sike-
res szereplésünket ezüstminősítés-
sel jutalmazták. A zsűri dicsérte a 
gyerekek határozottságát, bátor-
ságát, mozgásukat a színpadon, a 
jelmezeket, a díszleteket.

Örülünk neki, hogy ezen a jeles 
eseményen is képviselhettük óvo-
dánkat. 

Truczkainé Kovács Edit, 
Szöllősiné Nemes Ágnes 

óvodapedagógusok

Óvodánk egyik tehetséggondozó 
tevékenysége a mazsorett. Veze-
tőjük Tóthné Szabó Gabriella. A 
kislányok számos rendezvény mű-
sorát színesítik táncukkal. Fellép-
nek a jótékonysági ovi-bálon, Ebes 
Község bálján, falunapokon és az 
óvoda rendezvényein is. 

A haladó csoport lehetőséget ka-
pott arra, hogy megmérettesse ma-
gát a Magyar Mazsorett Szövetség 
által szervezett „A”–„B” Kategóri-
ás Országos Mazsorett Versenyen. 
A verseny március 22-én került 
megrendezésre Püspökladányban. 
Nem kevés izgalommal készültünk 
erre a napra. Az egységes megjele-
nés miatt az óvoda mazsorett ruhá-
kat varratott a 14 kislány számára. 

Ebes Község Önkormányzata tá-
mogatta az utazási költséget.

18 város csapatai mutatták be 
koreográfiájukat ezen a napon, 
közöttük a mi kicsinyeink is. 
Színpompás ruhák, csillogás, jó-
kedv párosult az egészséges ver-
senyszellemhez. A Benedek Elek 
Óvoda haladó mazsorett csoportja 
pontosan, hibátlanul adta elő a ver-
senyszámot a hatalmas színpadon. 
Nagyon-nagyon büszkék vagyunk 
rájuk.

A színvonalas verseny végén 
került sor az eredményhirdetésre. 
Az óvodások korcsoportjában – a 
sikerélmények biztosítása miatt 
– nem került sor helyezésre. A mi 
kislányaink boldogan kiállhattak a 

színpadra, ahol „érmet”, bottartót 
és emléklapot kaptak.

A csapat tagjai voltak: Szöllősi 
Lara, Pálóczi Borbála, Nagy Vik-
tória, Mezei Dorina, Pálffy Bog-
lárka, Tarcza Vivien, Bodrogközi 

Kata, Pócsi Alina, Holló Panna, 
Érckövi Nikolett, Varga Ágota, 
Beke Lilla, Krivács Zsófia, Szondi 
Boglárka

Czeglédiné Herczeg Ildikó
óvodavezető

Mazsorett verseny

A Hajdú-Bihar megyei Bábfórumon jártunk

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága 
alkotói pályázatott hirdetett a Föld világnap-
jára 

„Behálózva” címmel. Ezt a témát a Herman 
Ottó Emlékévhez kapcsolódóan választották és 
hirdették meg 4 korcsoportnak. A pályázatra a 
pókok életével kapcsolatos alkotásokat vártak.

Óvodánk minden csoportja lelkesen kezdett 
a munkához. Különböző technikákat használ-
va készítettük el az alkotásainkat. Egyénileg és 
csoportosan is pályáztunk.

Legnagyobb örömünkre a beérkezett 734 
alkotás közül a zsűri három munkánkat is dí-
jazásra érdemesnek talált.

A díjkiosztó ünnepségre 2014. április 16-án 
került sor a Hortobágyi Nemzeti Park Látoga-
tóközpontjában. 

Itt vehette át az egyéni kategória I. helyezé-
sét Szöllősi Lara, a II. helyezést Pálóczi Bor-
bála. A csoportos kategóriában I. helyezést ka-

pott Szabó Dominik, Kovács Leona, Mészáros 
Erik, Szöllősi Lara és Pálóczi Borbála közös 
alkotása. Ők valamennyien a Csiga-csoport 
nagycsoportosai.

Nagyon örültünk az ajándékoknak, de a leg-
nagyobb meglepetést az egész csoportnak szó-
ló Hortobágyi kirándulás okozta.

A díjkiosztó után részt vettünk egy érdekes 
madárgyűrűzési bemutatón.

Élményekkel gazdagodva tértünk haza és 
büszkék voltunk arra, hogy képviselhettük 
óvodánkat.

Leiter Márta
óvodapedagógus

„Behálózva”

EsEMényEK A BEnEdEK ELEK ÓvodA éLEtéBEn
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„Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista kezdemé-
nyezésére, 1970. április 22-én 25 millió amerikai emelte fel szavát a 
természetért. Ez a történelmi jelentőségű esemény az Egyesült Álla-
mokban – és az ország határain túl is – fontos változásokat hozott: az 
USA-ban szigorú törvények születtek a levegő és a vizek védelmére, 
új környezetvédő szervezetek alakultak, és több millió ember tért át az 
ökológiailag érzékenyebb életvitelre.”

1990-ben világmozgalommá vált a Föld napja, amihez Magyaror-

szág az elsők között csatlakozott, megalapították a Föld napja alapít-
ványt, és hírközpontot is létrehoztak az események koordinálására.

Zöld óvoda lévén mi is szívügyünknek tartjuk, hogy legszűkebb 
környezetünk tiszta, esztétikus és virágos legyen, ahová szívesen jár 
gyermek és felnőtt egyaránt.

Ezért a Föld napján már hagyomány nálunk a virágültetés. Ezen a 
napon minden kisgyerek egy-egy virágpalántát, virághagymát, esetleg 
kiültetésre szánt bokrot hoz, amiket minden csoport külön kijelölt hely-
re tesz le. Így történt ez ebben az évben is. Tízórai után kimentünk az 
udvarra, ahol a szebbnél szebb virágok már vártak bennünket. Óvo-
davezetőnk rövid megnyitója után szétválogattuk a virágokat, megbe-
széltük melyek hová kerülnek ültetésre. Ezután a sok szorgalmas kéz 
hozzáfogott az ültetéshez. Rövid időn belül minden kis virág egy-egy 
virágládában vagy a virágoskertben ékeskedett. A palántázás végez-
tével, kellemes érzéssel töltött el bennünket munkánk eredményének 
látványa.

Zöld Munkacsoport

A Föld napja

EsEMényEK A BEnEdEK ELEK ÓvodA éLEtéBEn

Példátlan összefogásra került 
sor az apukák részéről a közleke-
dési pálya kialakításánál.

Az ez évi jótékonysági bál 
bevételéből régen dédelgetett 
álmunk valósult meg. A munka 
oroszlánrészét, a betonozást ápri-
lis 5-én valósítottuk meg. Kész be-
tont hozattunk, így bő két óra alatt 
elkészült a pálya. Előző napokban 
is folytak már az előkészületek: 
kitűzték, kiásták és zsaluzták a 
pálya ovális formáját. Köszöne-
tet mondunk a Magyar családnak 
a szakszerű munkájáért. Gincsai 
Gábornak, Kima Tamásnak, Egri 
Ferencnek, Medgyessy Csabának, 
Gadóczy Györgynek, Kiss Ró-
bertnek, Burai Istvánnak, Fülöp 

Andrásnak, Zsíros Sándornak, 
Horváth Ernőnek, Gál Andrásnak, 
Hermann Györgynek, Daragics 
Mihálynak, Obsitos Ferencnek, 
Salánki Zsoltnak, Miklós Leven-
tének, Szűcs Andrásnak, Fazekas 

Tamásnak és Mogyorós Sanyika 
nagypapájának köszönjük, hogy 
a közlekedési pálya kialakítását 
önzetlen munkájukkal segítették. 
A cél elérésében óvodánk dolgo-
zói is részt vettek. Külön köszö-

net illeti Dörgő Gábort és Kádár 
Sándort.

Az óvoda segítése kapcsán 
szeretnénk megköszönni Tóth 
Dávid cica csoportos óvodás apu-
kájának, hogy ismételten 160 kg 
papírt biztosított óvodánk szá-
mára az RR Donnelley debreceni 
nyomda jóvoltából. A papírt fény-
másolásra és vizuális tevékenysé-
gekre használjuk.

Köszönjük Makai Csanád na-
pocska csoportos óvodás apukájá-
nak a számítógépet és Kerékgyár-
tó Fanni és Bence apukájának az 
LCD monitort, melyet a pillangó 
csoportnak ajánlott fel.

Czeglédiné Herczeg Ildikó
óvodavezető

Közlekedési pálya épült az óvodában

„Zöld föld felett, kék ég alatt a hangos pacsirta fütyörész, dalával a 
napot kicsalta, a nap rá gyönyörködve néz…” (Petőfi S.)

Újra röpültek a színes lufik az óvoda udvarán megrendezett Tavasz-
nyitogató Programunkon. Vidám közös éneklés és zene mellett süti 
vásárt is rendeztünk, a szülők által készített finomságokból. Majd több 
kreatív tevékenység közül választhattak a kicsik és nagyok, szüleikkel 
karöltve. Készíthettek baglyokat, tavaszi kosárkákat, tavasz tündért, ál-
latokat ábrázoló síkbábokat, villás farkú fecskéket, színes madárkákat. 
A délelőttöt még hangulatosabbá tettük a Három kismalac és a farkas… 
című mese eljátszásával, melyet a közönség hatalmas tapssal jutalma-
zott. Igazi élményekkel teli, napsütéses tavaszi délelőttöt töltöttünk el 
a gyermekekkel és szüleikkel. A nap folyamán befolyt összeget a nagy-
csoportosok ballagatására fordítjuk! Köszönjük a szülők segítségét, 
támogatását! 

Kovácsné Jóni Andrea óvodapedagógus

Értesítem a szülőket, hogy a 2014/2015 nevelési év óvodai beíratá-
sára

2014. május 5–6-án 8.00–16.00 óráig
kerül sor.
A fent jelzett időpontban azok a gyermekek írathatók be, akik 2015. 

augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket.
A Köznevelési törvény 8. §-ának (2) bekezdése alapján kötelező 

óvodába beíratni (a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában 
óvodai foglalkoztatásokon részt venni) azt a gyermeket, aki 2015. au-
gusztus 31-ig betölti az ötödik életévét. 

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

–  a gyermek személyazonosítására alkalmas és állampolgárságára 
vonatkozó születési anyakönyvi kivonatot, a gyermek nevére kiál-
lított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt

–  a gyermek TAJ kártyáját
–  amennyiben rendelkezik szakértői véleménnyel, az igazolást be 

kell mutatni a szakellátás biztosítása érdekében
–  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvá-

nyát.
Czeglédiné Herczeg Ildikó

óvodavezető

tavasz nyitogató

Óvodai beíratás
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Harmadik alkalommal került 
megrendezésre a jótékonysági bál, 
Ebes Község Önkormányzata és 
az Ebes Fejlődéséért Közalapít-
vány szervezésében.

Örömmel mondhatjuk el, hogy 
az Alapítvány célkitűzését: a „Te-
gyünk együtt gyermekeink egész-
ségéért programot” évről évre 
egyre többen támogatják részvé-
telükkel, támogatói jegyekkel, 
tombola felajánlásokkal vagy ép-
pen az asztalra kerülő sütemények 
készítésével. Az idei bál a MVH 
pályázatának köszönhetően külle-
mében és tartalmában is felülmúlta 
az előző évi bálokat. Azonban min-
dennél fontosabb, hogy a jótékony 
célra fordítható összeg is megha-
ladta a 850.000 forintot. A bevé-
telből támogatjuk Csendes Andika 
gyógykezelését, valamint iskolai és 

óvodai sporteszközök vásárlására 
fordítjuk azt.

Köszönet a támogatóknak, a 
szervezőknek! Külön köszönet a 
Csízi családnak – akik évről évre 
jelentős összeggel támogatják 
Alapítványunk munkáját – és a 
Kerekes Kft-nek.

Támogatóink:
Csízi Sándor és családja, A.K.S.D. 
Kft, Szoboszló COOP Kft., 
Nyírber Kft, Kerekes Kft., D-PRO-
FIL, Kerekes Tibor, Szilágyi Ist-
ván, Bodó Sándor, Balatonszárszó 
Önkormányzata, Hungarospa Zrt., 
Curver Magyarország Kft., Vág-
ner Bálint, Paripa csárda, Elitte 
Fehérnemű Hajdúszoboszló, Csini 
baba üzlet Hajdúszoboszló, Jama 
Szépségszalon, Családi Kajata-
nya, Zsálya Gyógyszertár, Nagy 

Sándorné – REÁL bolt, Arany 
Oroszlán Étterem, Bardovics Bt 
– az ebesi százas és zöldséges tu-
lajdonosa, Benedek Elek Óvoda 
Cica csoportja, Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Zrt., Bíró Sán-
dor, Tell Kft., Süteményes kuckó, 

Jetta Virágüzlet, Balmazújváros és 
Vidéke Takarékszövetkezet, Pál-
ffyné Harsányi Mária, Mezeiné 
Megyaszai Mónika.

Rózsahegyiné Juhász Éva
Ebes Fejlődéséért 

Közalapítvány elnök

Jót mulattunk Ebes község bálján

Húsvétra hangolva 
a múzeumban és könyvtárban…

Húsvéti kézműves foglalkozást tartottunk a Községi Könyvtár-
ban és Múzeumban. 

2014. április 17-én 14 órától.
Az ellátogató gyerekek és szüleik  papír csibét, húsvéti gipsz 

dekorációt és tojásdíszeket készítethettek ez alkalomból.
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Sikeresen zárult az 
óvodásoknak szervezett 

„iskola-csalogató” 
programsorozat

Véget ért az óvodásoknak ren-
dezett hat foglalkozásból álló 
Oviklub elnevezésű rendezvé-
nyünk, mellyel a leendő első-
söknek szerettünk volna kedvet 
csinálni az iskolai élethez. Azt 
gondoljuk, a látogató szülők 
és gyermekek számát tekintve, 
hogy fáradozásunk elérte a célját, 
hiszen rekordszámú érdeklődő 
fordult meg iskolánkban a nyílt 
napokon, illetve a záró esemény-
ként megrendezett Kakaó-partin. 
Köszönjük a szülőknek az érdek-
lődést, a 635 óralátogatást! Re-
méljük, szeptemberben ugyan-
ilyen lelkesedéssel koptatják 
majd az elsősök iskolánk padjait!

Lőgyakorlat Pető László 
irányításával

Április 1-jén iskolai lövészgya-
korlatot tartott a kispolgárőrök-
nek és az iskola érdeklődő tanu-
lóinak Pető László világbajnok 
sportlövő. Ez alkalommal a gye-
rekek egy különleges fegyverrel, 
a lézeres puska használatával is-
merkedhettek meg. A vállalkozó 
fiúk és lányok közül többen is 
betaláltak a céltábla közepébe. 
Amennyiben megfelelő érdeklő-
dés mutatkozik a tanév folyamán, 
akkor elindítjuk az iskolában a 
sportlövészetet. A foglalkozás 
megszervezésében Orosz Miklós, 
Kiss József polgárőrök és Zelízi 
Mária tanítónő segítettek.

Húsvéti kupa  
a floorballosoknál

2014. 04. 12-én került meg-
rendezésre immár második al-
kalommal Húsvéti kupa néven 
floor bal lo sok házi bajnoksága. A 

sportrendezvénynek az általános 
iskola adott helyet. A verseny 
rendezője az Ebesi Sportbarátok 
Közhasznú Egyesület volt. A házi 
versenyen most próbálhatták ki 
először magukat az alsó tagoza-
tos diákok. Az alsósok igen szép 
számmal neveztek, hiszen 6 első, 
2 második és 3-3 harmadik és 
negyedik osztályos csapat mérte 
össze tudását. A felső tagozato-
sak sajnos most nem tolongtak a 
nevezésnél. Mindösszesen közel 
60 gyermek mutathatta meg tu-
dását a pályán. A csapatok kor-
csoportokba lettek csoportosítva. 
A csoportokon belül körmérkő-
zések zajlottak, majd a csopor-
tokban kialakult helyezettek kö-
zött dőltek el a végső helyezések. 
Nagyon izgalmas mérkőzéseket 
láthattak a helyszínre ellátogató 
szülők. A csapatok oklevél, illet-
ve a húsvéthoz kapcsolódva csoki 
nyuszit kaptak. A rendezvényünk 
zárásaként megállapíthattuk, 
hogy egy jól sikerült házibajnok-
ságot sikerült rendeznünk. Si-
került igen sok diákot megmoz-
gatni. Reméljük, hogy mindenki 
jól érezte magát. Végül, de nem 
utolsó sorban szeretnénk megkö-
szönni Szűcs Norbert igazgató 
úrnak, hogy rendelkezésünkre 
bocsátotta a tornatermet. 

Makai Zsolt szakosztályvezető

Megyei és országos sikerek a 
mezeifutó diákolimpián

Április 1-jén Debrecenben ren-
dezték meg a Hajdú-Bihar me-
gyei mezeifutó diákolimpiát, 
ahol 11 ebesi tanulónk állt rajthoz 
több korcsoportban és különböző 
távokon. Minden versenyzőnk az 
élbollyal ért célba a több száz fős 
mezőnyben. A legjobb eredményt 
Mészáros Nóra 3.b osztályos ta-
nuló érte el 600 méteren, aki Haj-
dú-Bihar megye diákolimpiai 
bajnoka lett 90 versenyző közül. 
Sós Barnabás 6.a osztályos tanu-
ló 2500 méteren második lett 122 

versenyzőből, Fodor Norbert pe-
dig a 7. helyen ért célba. Barnus 

iskolánkat képviselve kijutott a 
gödöllői Országos Diákolimpia 
döntőjére, ahol 230 futó közül a 
28. helyen végzett a 2001 és 
2002-ben születettek versenyé-
ben. Ez a helyezés azért is érté-
kes, mert a 2002-ben születettek 
közül a 3. legjobb eredményt érte 
el az országban. A viharos szél-
ben is nagyszerű, 8 perc 50 má-
sodperces időt futott 2500 méte-

ren. A debreceni versenyen még 
Kiss Patrik 5. helyezést ért el 
3000 méteren 44 versenyzőből, 
éppen lecsúszva az országos dön-
tőről. Csapatunk tagjai voltak: 
Sós Anna, Mészáros Nóra, Enye-
di Sára, Fodor Enikő, Gali Petra, 
Fecskán Janka, Fodor Tamás, Sós 
Barnabás, Fodor Levente, Fodor 
Norbert és Kiss Patrik. Felkészí-
tők: Sós Barnabás és Fodor Bar-
bara. 

Kinder+SPORT verseny 
Karcagon

Az iskola Sebes Ebes csapata 
részt vett az Észak-alföldi ré-
gió Kinder+SPORT elődöntőjén 
2014. március 28-án, pénteken. 
Négy csapat közül iskolánk a 2. 
helyet érte el. Ez az eredmény a 
pontos feladat végrehajtás jutal-
ma volt. A csapat tagjai: Enyedi 
Sára (2.b.), Erdei Rómeó (2.a.), 
Fodor Levente (2.b.), Hegedüs 
Levente (4.b.), Mészáros Nóra 
(3.b.), Pintyák Vivien (4.a.), Pol-

gári Ákos (3.b.), Salánki Zsolt 
(3.a.), Sós Anna (3.b.), Truczkai 
Sára (4.a.), Szabó László (4.b.) 
és Szentmiklósi Dorka (2.a.). A 
póttagok: Bárczi Elonita (2.a.) és 
Nagy István (2.a.), a felkészítő 
tanárok: Fodor Barbara és Batta 
Katalin voltak.

A feladatok begyakorlásában 
nagyon fontos szerepe volt a 
versenyzőkön kívül a többi gyer-
meknek is a Kinder edzéseken, 
mert ők segítettek a versenyzők-
nek begyakorolni a sorverseny 
számokat, és biztosították a vi-
dám versenyhangulatot is.

Valójában a Kinder+SPORT 
versenynek van egy pontgyűjtős 
része is, mely által az edzések és 
a megmérettetés még folytatódik. 
Újabb sportszereket nyer az isko-
la a folyamatosan teljesített fel-
adatokkal az interneten keresztül, 
mint például fotók, csapat induló 
vagy címer beküldésével. Kö-
szönjük mindenkinek a közremű-
ködést!

„Nagy vagy!” –  országos 
versenyen álltunk helyt

Március 30-án az érdi sport-
csarnokban rendezték meg a 
TV2 játékos sportversenyét, a 
„Nagy vagy!”-ot. A versenyre 
nagyon sokat készültünk, hetente 
háromszor gyakoroltunk az isko-
la tornatermében. A felkészülés 
során a rekeszmászás gyakorlá-
sában Kiss Attila debreceni re-
keszmászó volt a segítségünkre. 
Az Arany Oroszlán Étterem pe-
dig az előzetes feladat teljesí-
tésében nyújtott önzetlen segít-
séget. A verseny hajnalán 5-kor 
induló buszunk 9 órakor gördült 
be az érdi sportcsarnok elé. A 
versenyfeladatok változatosak és 
érdekesek voltak, végül is szoros 
küzdelemben az ötödik helyen 
végeztünk. Csapatunk celeb 
szereplője Puskás Péter énekes-
színész volt, de a szomszédos 
pályán segítőként szereplő Ka-
tus Attilával is összebarátkozott 
a kis csapatunk. A csapatunk 
tagjai voltak: Mészáros Nóra 
(3.b.), Karsai Bence (4.a.), Sa-
lánki Zsolt (3.a.), Bárczi Martina 
(7.a.), Fábián Andrea (8.a.), Ser-
dült Ferenc (8.b.), Bernáth Ger-
gely (8.a.). A versenyző felnőttek 
Makai Zsolt, Kása Sándor, Fodor 
Barbara és Bodnár Aranka vol-
tak. Tartalékok: Sipos Katalin 
(3.b.) és Thuri Enikő (5.a.) vol-
tak. A megmérettetésre Dobos 

Iskolai színes hírek
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Judit és Kása Sándor készítette 
fel a versenyzőket. Csapatunk 
szereplését az érdeklődők május 
4-én, anyák napján tekinthetik 
meg a TV2-n.

Digitális tábla készült szülői 
adományokból

Beke Béla, Szabó Ferenc és 
Egri Ferenc támogatásával di-
gitális tábla került a matemati-
ka tanterembe. Így a különböző 
interaktív tananyagok és oktató 
szoftverek használatával érdeke-
sebbé válhatnak a tanórák. 

„BEHÁLÓZVA”

A Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatósága „Föld Világnapi al-
kotópályázat a pókokról” rajzpá-
lyázatot hirdetett, a Herman Ottó 
Emlékév jegyében. A felhívásra 
734 pályamunka érkezett három 
megyéből. A pályázatok elbírá-
lása négy kategóriában történt. 
Az eredményhirdetésre, az ünne-
pélyes díjátadásra április 16-án, 
szerdán a Föld Napja alkalmából 
került sor Hortobágyon. Öröm-
mel értesítettek, hogy bennünket 
is meghívtak, mivel JANIK VIK-
TÓRIA 4.a. osztályos tanuló a dí-
jazottak között szerepelt. A kiírt 
pályázaton az alsó tagozatosok 
kategóriájában a zsűri különdíjjal 
jutalmazta különleges képalko-
tásáért. Az ünnepséget követően 
madárgyűrűzési bemutatón ve-
hettünk részt, mely maradandó 
élményt nyújtott számunkra. Fel-
készítő tanár: Komócsinné Soós 
Judit.

Bronzéremmel tértünk haza a 
Kövy Olimpiáról

Április 2-án a Nádudvaron 
megrendezett Kövy Olimpián hat 
iskola képviseltette magát, ahol a 
gyerekek elméleti és gyakorlati 
sport feladatokban mérték össze 
tudásukat és erejüket. Nádudvar 
híres sportolói, magyar olimpi-
konok, gyógynövény ismeretek, 
elsősegélynyújtás, egészséges 
életmód, tánc ismereti kérdések 
szerepeltek a feladatlapokon. A 
gyakorlati feladatok során sor-
versenyben, táncban és kötélmá-
szásban kellett remekelnie tanu-
lóinknak. Iskolánk mindössze 
egy ponttal csúszott le a dobogó 
második helyéről. A bronzérmes 
csapattagok: Thuri Enikő (5.a.), 
Gali Petra (6.a.), Sós Barnabás 
(6.a.), Bárczi Martina (7.a.), 
Pinczés Illés (7.a.) és Bernáth 
Gergely (8.a.) osztályos tanulók 
voltak, akiket Kása Sándor készí-
tett fel a versenyre.

80 nap alatt a Föld körül…
Mintegy százhúsz 3-8. osztá-

lyos tanuló látogatott el a Csoko-
nai Színház 80 nap alatt a Föld 
körül című darabjára. A méltán 
világhírű mű szereplői, története 
és mondanivalója öröktörvényű 
emberi tulajdonságokról me-
sélnek. A főhős, Philies Fogg, 
pozitív tulajdonságai, mint a hu-
manizmus, a becsület, az adott 
szó és az egészséges verseny-
szellem olyan emberi tulajdon-
ságok melyre gyermekeinket és 
ifjúságunkat nap mint nap taní-
tani kell. A föld körüli út során 
különböző kultúrákat, életszitu-
ációkat és változatos táncokat 
mutat be a darab a nézőknek. A 
mese végén, mint ahogy az kell, 
győz a jó. 

Ismét szépen szerepeltek 
diákjaink a tanulmányi 

versenyeken 

2014. április 15-én Megyaszai 
Lili és Piskó Jenő 7.a. osztályos 
tanulók részt vettek Kunszent-
miklóson a Lesewurm országos 
német nyelvű könyvolvasó ver-

senyen. Mindketten ügyesen sze-
repeltek. Lili a 9., míg Jenő a 8. 
helyen végzett. Felkészítő taná-
ruk Érckövi Katalin. Köszönjük 
a szülőknek a gyerekek versenyre 
való eljutásához nyújtott segítsé-
gét. 

2014. április 15-én a hajdú-
szoboszlói Bárdos Lajos Általá-
nos Iskolában rendezték meg a 
tankerületi Föld Napja versenyt, 
melyen iskolánk is képviseltet-
te magát egy 7. és 8. osztályo-
sokból álló vegyes csapattal. 
A négy fős csapatból ketten a 
kémia, ketten pedig a biológia 
témájú kérdésekre koncentrál-
tak. Az ezen kérdések összered-
ménye adta meg a végső sor-
rendet, mely alapján sikerült a   
harmadik helyet elérnünk. A ver-
seny témája a kör nyezetvédelem 
és a globális felmelegedés volt. 
A csapat  tagjai: Lakatos-Tálas 
 Péter (8.a.), Lakatos-Tálas Ákos 
(7.a.), Dézsi Ádám (7.a.) és 
Magyar Zoltán (7.a.) voltak. A 
gyerekek sikeres felkészülését 
Katona Erika segítette. 

A téglási II. Rákóczi Ferenc 
Baptista Általános Iskolában im-
már 21. alkalommal rendezték 
meg a regionális Babszem Jankó 
mesemondó versenyt március 
29-én. A régió 23 iskolájából 83 
tanuló mesélt és nyűgözte le a 
zsűrit. A mesemondó versenyen 
Kiss Csenge (4.a.) a III. helyen 
végzett. Felkészítő tanár: Bálint-
né Bagdi Ibolya.

A Debreceni Művelődési 
Központ Józsai Közösségi Háza 
2014. március 28-án „Száll a 
madár ágról ágra, száll az ének 
szájról szájra…” megyei nép-
daléneklési versenyt rendezett. A 
3-4. osztályosok korcsoportjában 
Kiss Csengét (4.a.) különdíjjal 
jutalmazták. Az 5-6. osztályosok 
versenyében Gali Petra (6.a.) I. 
helyezést, Abai Evelin III. helye-
zést ért el. Az 5-6. osztályosok 
kisegyüttes kategóriájában Öt-
vös József (6.a.) és Bari Barbara 
(6.a.) különdíjjal térhetett haza. 
Felkészítő tanár: Kiss József.

Húsvéti vásár volt  
iskolánkban

A kézműves szakkör szorgos 
kezei Kádárné Domán Gyöngyi 
vezetésével húsvéti díszeket ké-

szítettek, melyekből vásárt ren-
deztek. A húsvéti dekorációk 
nagy sikert arattak a gyerekek 
körében.

Sikeres pályázatok segítik az 
iskolánkban folyó munkát
Iskolánk a Hajdú-Bihar Me-

gyei Önkormányzattól 50.000,- 
forint vissza nem térítendő tá-
mogatást kapott sporteszközök 
beszerzésére. 

A Környezet – és Természet-
védelmi Oktatóközpontok Orszá-
gos Szövetsége (KOKOSZ) és 
a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület (MME) 
„Égigérő tanterem” című projekt 
keretében a 4.a., a 4.b. és a 6.b. 
osztályunk sikeresen pályázott 
erdei iskola program finanszíro-
zására. Az öt napos programon 
a gyerekek a Márokpapin lévő 
erdei iskolában ismerkedhetnek 
meg az élővilág, illetve környe-
zetünk szépségeivel. Az elnyert 
támogatás összege 441.000,- fo-
rint. 

Iskolánk sikeresen pályázott az 
Erzsébet Tábor programjára, így 
30 tanulónk a nyár utolsó napja-
iban a Balatonnál, Fonyódligeten 
töltődhet fel az új tanévre 2014. 
08. 24-től. A támogatás mértéke 
megközelíti az 1 millió forintot. 

Az Ebesi Gyermekekért Alapít-
vány 300.000,- forint támogatást 
nyert az önkormányzat által a ci-
vil szervezetek számára kiírt pá-
lyázaton, mely összegből a tanév 
hátralévő részében megrendezés-
re kerülő iskolai programokat fi-
nanszírozzák majd.  Az alapítvány 
továbbra is várja és köszönettel 
fogadja az 1%-os felajánlásokat a 
18544718-1-09 adószámra!

Gratulálunk tanulóinknak a 
versenyeken elért eredmények-
hez!

Szűcs Norbert 
intézményvezető
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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

Tevékenyen a Jövőnkért Szociális 
Szövetkezet az alábbi szolgáltatá-
sokat nyújtja: ingatlan értékesítés, 
kulcsmásolás, késélezés, ipari sze-
letelő gépek késének élezését, kony-
hai eszközök és edények talpának 
polírozását, kerti szerszámok élezé-
sét, nyelezését stb... tudjuk végezni. 
Cipő és bőripari termékek 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

Ebesen 2014. március 15. és 
április 18. közötti időszakban 
három bűncselekmény, egy súlyos testi sértés kísérlete, egy ga-
rázdaság és egy lopás történt. 

Ismeretlen tettes 2014. 03. 16-án 02:00 és 03:00 óra közötti 
időben a Vérvölgy utcán lévő Söröző udvarán – amíg a sértett 
az italozást követően a padon aludt – eltulajdonította a sértett 
maga mellé a padra letett táskáját, a benne lévő személyi iga-
zolvánnyal, lakcímkártyával, vezetői engedéllyel, adó- és 
Taj-kártyával, készpénzzel és egy Nokia C2 mobiltelefonnal, 
valamint a kerítés mellé támasztott piros színű 28-as Schwinn 
Csepel típusú kerékpárját.

2014. 03. 22-én 01:30 és 01:45 óra közötti időben egy debre-
ceni férfi a Vérvölgy utcán lévő Söröző előtti útszakaszon ittas 
állapotban veszekedett ebesi barátnőjével. A barátnő testvére a 
védelmére kelt, akit a debreceni elkövető bántalmazott. Az ebesi 
férfi a bántalmazás következtében könnyű sérülést szenvedett.

2014. 04. 05-én 21:00 óra körüli időben egy ebesi férfi az 
Ady Endre utca egyik lakóházának bejárati ajtajában előzetes 
szóváltás nélkül egy acélcsővel többször fejen ütötte a vele egy 
háztartásban lakó vejét, aki a bántalmazás következtében köny-
nyű sérülést szenvedett. Az elkövetővel szemben súlyos testi 
sértés bűntett kísérlete miatt büntetőeljárás indult.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját, s 

amennyiben a fenti események-
kel kapcsolatban bármilyen in-

formációval rendelkeznek, a bűncselekmény időpontjában 
a helyszínen, illetve annak közelében jártak, esetleg látták 
vagy az elkövetőt, avagy részükre megvételre kínálták az eltu-
lajdonított tárgyakat, értesítsék a rendőrséget vagy a település 
körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszá-
mokon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő 
adatait zártan – kezeli:
Mészáros József r. tzls. csoportvezető 06-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls.  körzeti megbízott 06-30/382-6584
Vass Szabolcs r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Szántó Erik r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott 06-30/515-9350
Sági József r. tőrm. körzeti megbízott 06-70/413-4435
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság 06 52/558-510 vagy 
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-
irányítási Központ 107, illetve 112 ingyenesen hívható kap-
csolási 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

Május 11-én vasárnap, az orszá-
gos hulladékszedési nap keretében 
tegyünk együtt az elhagyott hulla-
dékkupacok eltüntetéséért. A belte-
rületek megtisztítása mellett a kül-
területek illegális szemétlerakóinak 
felszámolása is célunk. Örömmel 
várjuk a civil szervezetek képvise-
lőit és a lakosság segítségét is. Az 
akció 2-3 órás elfoglaltságot jelent.

Gyülekező: Művelődési ház 
előtt: Május 11. vasárnap 9 órakor

Felszerelés:Időjárásnak megfe-
lelő öltözet (kesztyűt és zsákokat 
biztosítunk)

Szervezők: Sós Barnabás, Ba-
logh László, Ebesi Polgárőr Egye-
sület

Meghívó
Rendhagyó  

író-olvasó találkozóval 
egybekötött  

kiállítás-megnyitóra

Kádár Nagy Lajos  
ebesi festőművész 

Útvesztő 
című kötetével

 ismerkedhetnek meg az 
érdeklődők

2014. május 16-án 17.00 
órától 

az ebesi Széchényi Ferenc 
Tájmúzeumban és Községi 

könyvtárban.

A kiállítást megnyitja 
Andics Árpád Holló 

László-díjas fotóművész, 

közreműködik Erdélyi 
Márta versmondó, 
művészeti vezető.

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Múzeumok Mindenkinek” Program- A Széchényi Ferenc Tájmúzeum oktatási-
képzési szerepének erősítése - TÁMOP–3.2.8. B-12/1-2012-0030 azonosító számú 
pályázat

2014. 03. 14.

Az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás 
Operatív Program keretében meghirdetett ”Múzeumok Mindenkinek” Program – A Széchényi 
Ferenc Tájmúzeum oktatási-képzési szerepének erősítése című TÁMOP 3.2.8.B-12/1 pro-
jektazonosító számú pályázata 2012. szeptember 18-án megszületett támogatói döntés 
értelmében 9.940.610,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázat keretében, a múzeumi gyűjteményen alapuló, az iskolai igényekhez, tantervekhez 
szorosan illeszkedő, a gyermek- és ifjúsági célcsoportokra illetve felnőtt korosztályra irányuló 
ingyenes múzeumpedagógia programok közel 1000 fővel valósultak meg.
A történelem tananyaghoz kapcsolódó, 6 alkalomból álló múzeumi órasorozaton 5. és 8. 

osztályos diákok vettek részt. A kisebbek régészetet ismerhették meg különböző bemutatók, 
múzeumlátogatások segítségével, míg a 8. osztályos tanulók múzeum „Ítélet nélkül” című 
állandó kiállítását dolgozták fel, drámapedagógiai és forráselemző óra keretében. A program-
ban szerepelt Terror Háza múzeumlátogatás, a hortobágyi kitelepítésekről szóló film megtekin-
tése.
Egy 40 órás tematikus foglalkozássorozat, a hónapok sajátosságaira épülve, hagyományos 
kézműves tevékenységet mutatott be, melynek során a múzeumi gyűjteményben fellelhető 
néprajzi tárgyak, a hozzájuk kapcsolódó néprajzi jellegzetességek, szokások megismerésére is 
sor került. (fazekasság, bőrözés, nemezelés, szövés, csuhéj feldolgozása, gabona 
feldolgozása, kenyérsütés)
Szabadegyetem elnevezéssel, egy 10 alkalomból álló „Törvénysértés nélkül” című 
előadássorozat került megszervezésre középiskolai és felsőoktatási intézmények hallgatóinak, 
illetve az érdeklődő lakosok számára.
Az egész napos családi foglalkozások családok, gyermekek részére, évszakos 
ünnepkörökhöz kapcsolódóan kínált tartalmas programokat.
Felső tagozatos gyerekek a Haja István helytörténeti vetélkedőn játékos formában adhattak 
számot helytörténeti és néprajzi ismereteikről a múzeumi nap keretében.
Megszervezésre került egy szünidei bentlakásos gyerektábor, mely a kézműves 
tevékenységekre, múzeumpedagógiai foglalkozásokra alapozó 30 fő általános iskolás 
tehetséges diák számára biztosított Hollókőn közel egy hetes, térítésmentes táborozási 
lehetőséget.

Fent nevezett programok a TÁMOP– 3.2.8. B-12/1- 2012-0030 pályázati keretében, 
vissza nem térítendő támogatás keretében valósultak meg, az Ebes Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Kft. gondozásában. 
A projekt a támogatási szerződésnek megfelelően valósult meg 2012. szeptember 18. és 
2014. március 14 között. A projektben vállalt tevékenységek fenntartására kedvezményezett, 
az elkövetkezendő 5 évben kötelezett, melyhez minden személyi, infrastrukturális és anyagi 
feltétel adott. 

Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Cím: 4211 Ebes, Ady Endre u. 6-8.
E-mail: ebeskultkft@gmail.com
Honlap: http://www.kulturaliskftebes.hu/

Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
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Minden év egyik várva várt és 
egyben a legnehezebb teljesít-
ménytúrája a gyöngyösi Hanák 
Kolos Túraegyesület által szer-
vezett Muzsla és a Hanák Ko-
los, Mátrabéc túra, mely egyfajta 
szintfelmérő a szakosztályunk 
„túrafüggő” tagjainak. Ebben az 
évben is kis buszunkat megtöltve 
indultunk útnak azzal a vággyal, 
hogy teljesítsük újra a távokat.

A Mátrabérc 55 km-es távján 
indulók már hajnalok-hajnalán 
indultak útnak autóval Sirok felé, 
ahonnan reggel 6 óra után elindul-
hattak a hosszú és igen fárasztó 
szintkülönbséges útjukra a célig. 

A Hanák Kolos 36 km-es táv-
jának reggel 8.15-kor indultunk 
neki verőfényes napsütésben, a 

Kékes hegyről lefelé tartva már 
azt is éreztük, hogy melegünk van, 
de az első komolyabb szintemel-
kedésnél már csak a táj tavaszi 
zöldjei láttán kaptunk erőre, de 
szerencsénkre ez végig kitartott a 
célig. A Muzsla 26 km-es távjának 
9 órakor kezdtek neki túrázóink.

Majd jó néhány órával később 
mindenki beérkezett a célba és 
nyugtázhatta, hogy „ezt is meg 
tudta csinálni, megint legyőzte a 
kilométereket, a szintemelkedé-
seket és önmagát”. A táv nehéz és 
fáradságos volt, de a Mátra csodá-
latos hegyei és völgyei újra és újra 
elkápráztatják a túrázók ezreit, 
csodálatos kilátással ajándékozza 
meg a kitartó sportolókat. 

Zelizi Krisztina

v. sportmaraton
Az Ebesi Sportbarátok Köz-

hasznú Egyesület idén ötödik 
alkalommal rendezi meg a 
Sportmaraton rendezvényét. Vá-
runk minden kedves szabadidős 
sportolni vágyó családot, sporto-
lót, sportbarátot 2014. május 17-
én reggel 9.00 órától a Művelő-
dési Ház mögötti területeken és 
a sportpályákon. Részletes prog-
ramok hamarosan a hírdetőkön 
és a honlapunkon.

Sportoljunk egy jót együtt és 
érezzük jól magunkat. Sportra 
fel!

Elnökség

Mátrabérc, Hanák Kolos és a 
Muzsla teljesítménytúra 2014.

Sós Barnabás 6.a osztályos tanuló, 
a Debrecenben zajló Génius kupa 
országos sakkverseny összetett 
bajnoka lett. A hat fordulóból álló 
versenyt toronymagasan nyerte. 

Ebesi Sportbarátok Egyesület

Génius 
sakk bajnok

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
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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

2014. április 16-án negyedik 
alkalommal rendezte meg a Szé-
chenyi napot az ebesi múzeum az 
általános iskola felső tagozatosai 
számára. Az áprilisi dátumhoz 
kapcsolódó rendezvénnyel a grófi 
család két tagja előtt is tiszteleg-
tünk, hiszen 260 éve, 1754. április 
29-én látta meg a napvilágot gróf 
Széchényi Ferenc, a múzeum név-
adója, fia Gróf Széchenyi István 
pedig 1860. április 8-án hunyt el. 
Az emlékezés virágainak elhelye-
zése után a Művelődési házban 
Nagy István, a hajdúszoboszlói 
Bocskai múzeum igazgatója nyi-
totta meg a Széchenyi István és 
kora című rendezvényt, felidézve 
Széchenyi alakját, életútját és te-
vékenységét.

Ezután vette kezdetét a 7-8. osz-
tályosok vetélkedője, ahol játékos 
feladatok segítségével repülhettek 
vissza a reformkorba és adhattak 
számot tudásukról a versenyzők. A 
végeredmény: 1. helyezést ért el a 
8.a Magyar Arisztokraták csapata 
(Árva Dávid, Kiss Bence, Laktos-
Tálas Péter, Nagy József), 2. helye-
zést ért el a 7. a Csucsagok csapata 
(Lakatos-Tálas Ákos, Megyaszai 

Lili, Molnár Péter, Piskó Jenő),  3. 
helyezést ért el a 7.a Flash Light 
csapata (Csiha László, Dézsi 
Ádám, Hajdú Péter, Pinczés- Illés 
László) és 7. b Laborfalviék csa-
pata (Márku Dana, Szigeti Emese, 
Szűcs Gabriella, Vágner Zsuzsa). 

Gratulálunk a csapatoknak!

Köszönjük a zsűrinek, Tálas 
Enikőnek, Németi Jánosnénak és 
Nagy Istvánnak a közreműködést, 
az iskola pedagógusainak: Kádárné 
Domán Gyöngyinek, Katona Eri-
kának, Kása Sándornak, Subáné 
Kiss Gyöngyinek, Kiss Józsefnek 
és Kovács Józsefnek, az Ebesi 
Sportbarátok Közhasznú Egyesület 
elnökének, hogy évről  évre segítik 
a rendezvény megvalósulását!

Eignerné Bartusz Andrea 
múzeumvezető  

Széchenyi nap negyedszer

1. Csütörtök Dr. Socol Ilona
2. Péntek Dr. Socol Ilona
3. Szombat Dr. Békési Zoltán
4. Vasárnap Dr. Békési Zoltán
5. Hétfő Dr. Socol Ilona
6. Kedd Dr. Csontos Gyula
7. Szerda Dr. Csontos Gyula
8. Csütörtök Dr. Csontos Gyula
9. Péntek Dr. Szerze Róbert
10. Szombat Dr. Szerze Róbert
11. Vasárnap Dr. Socol Ilona
12. Hétfő Dr. Socol Ilona
13. Kedd Dr. Csontos Gyula
14. Szerda Dr. Csontos Gyula
15. Csütörtök Dr. Socol Ilona
16. Péntek Dr. Szerze Róbert
17. Szombat Dr. Csontos Gyula

18. Vasárnap Dr. Csontos Gyula
19. Hétfő Dr. Szerze Róbert
20. Kedd Dr. Békési Zoltán
21. Szerda Dr. Békési Zoltán
22. Csütörtök Dr. Békési Zoltán
23. Péntek Dr. Szerze Péter
24. Szombat Dr. Szerze Péter
25. Vasárnap Dr. Szerze Péter
26. Hétfő Dr. SzerzePéter
27. Kedd Dr. Szerze Péter
28. Szerda Dr. SzerzePéter
29. Csütörtök Dr. Békési Zoltán
30. Péntek Dr. Békési Zoltán
31. Szombat Dr. Szerze Róbert

MOBILTELEFON:  
06-30/698-0043

Dr. Varga Tamás 
igazgató főorvos

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2014. május 1-től 31-ig
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Henna és Ferry

Ákom-Bákom 
Bábcsoport

Tóth Gabi

Április 30. (szerda) - Művelődési HÁz, naGyTereM 
 élő koncertek:
  20.00 Plugin zenekar
  20.45 Flaming fist zenekar

MÁjus 1. (csüTörTök) MajÁlis sPorT délelőTT
 Művelődési ház
9.00-10.00 Mozdulj rá! Mozogjunk együtt Tatarek rezsővel 
   – Művelődési ház színpada
 Kispark
  8.30 erős ember verseny – kispark, szabadtéri kondipálya
 Községi Sporttelep
  9.00 Majális foci kupa 2014 - sportpálya
  10.00 ünnepi futóverseny - futókör
  11.00 kerékpáros ügyességi verseny - aszfaltpálya
  12.30 Görkorcsolya és gördeszka ügyességi verseny - aszfaltpálya
  13.00 darts verseny - aszfaltpálya mellett

MÁjus 1. (csüTörTök) MajÁlis déluTÁni színPadi ProGraMok
  13.00 ünnepélyes megnyitó – Mazsorett parádé: 
   ebesi óvodások és a debreceni Maskara alapítvány
  13.30 ebey néptánc csoport bemutatója
  13.55 a Művelődési Ház citera csoportja
  14.00 kenguru Tse- akrobatikus rock & roll ebesi csoport
  14.15 Ákom-Bákom bábcsoport: csizmás kandúr
  15.05 zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna egylet
  15.45 sztárfellépő: Henna és Ferry
  16.35 az ebesi általános iskolások orosz tánca
  16.50 délelőtti sport versenyek eredmény hirdetése
  17.00 sztárfellépő: Tóth Gabi
  17.40 Margitai Borisszák
  18.30 Fehér ököl karate szakosztály
  19.00    sztárfellépő: Balázs Pali
  20.00 utcabál – rulett show Band

kísérő ProGraMok
  13.00 a Magyar sajt kft.  bor- és sajtkóstolója – a Tokaji dobogó Pincészet 
   borkóstolója – sajt- és bor vásár – kézműves kirakodó vásár
  15.00-17.00 a bábelőadáshoz kapcsolódó kézműves foglalkozás - arcfestés
  16.00-18.00 lufi bohóc  – ugrálóvár – népi játékok
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

kiemelt támogató: Magyar Sajt Kft.
együttműködő partnereink: 

ebes község önkormányzata, ebesi sportbarátok közhasznú egyesület, Tokaji dobogó Pincészet
Bővebb információ kérhető az alábbi telefonszámokon: 06-52-366-136; 06-20/404-8044

ebes kulturális közhasznú 
nonprofit kft. Művelődési háza 

(ebes, kossuth u. 32-34.)

Majális
Ebesi

2014. április 30 - május 1.

sajt és bor ünnepsajt és bor ünnep

Mindenkit szeretettel várunk!

Margitai Borisszák

Balázs Pali

Tatarek rezső


