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„Legyen béke, szabadság és egyetértés!”
Nemzeti ünnepünk, már-

cius 15-e alkalmából az 
1848/1849-es szabadságharc 
hőseiről emlékeztünk meg a 
Széchenyi téren. 

Az ünnepi emlékműsort az 
Arany János Magyar–Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
7. osztályos tanulóinak előadá-
sában láthatta a közönség. Fel-
készítő tanáraik: Bálintné Bag-
di Ibolya, Katona Erika, Tálas 
Enikő, valamint Komócsinné 
Soós Judit, Marosvölgyi Ág-
nes és Kiss József. A műsorban 
közreműködött továbbá Nagy 
Anita, Fodor Barbara, vala-
mint ifj. Jakab Attila és Dézsi 
Ádám. A tartalmas műsort kö-
vetően Szabóné Karsai Mária 
Ebes község polgármesterének 

ünnepi beszéde következett. 
Polgármester asszony a sza-
badságharc hőseire emlékezve 
kiemelte: 

„Az 1848/1949-es forrada-
lom napjaiban kialakult ösz-
szefogás, a szabadságharc hó-
napjaiban megszülető nemzeti 
egység ma is fáklyaként mutat-
ja az utat, és minden március 
15-én emlékeztet rá bennünket, 
hogy nemzetünk és szeretett 
községünk felemelkedése is 
csak széles összefogással, kö-
zös akarattal válhat valóra. 
Nekünk, akik itt vagyunk, sok 

közös értékünk van. Van mire 
építenünk, van mit gyarapíta-
nunk, van mire vigyáznunk. 
Összetartásra, szoros együtt-
működésre, az egység kiépí-
tésére kell törekednünk – csak 
így lehetünk eredményesek. 
De előbb távolítsuk el soraink-
ból a torzsalkodást, az ellen-
ségeskedést. Már a múltban is 
megmutattuk, hogyha összefo-
gunk, és bölcsen cselekszünk, 
akkor nagy tettekre vagyunk 
képesek. Ha eszünkbe jutnak 
a márciusi ifjak, a 12 pont, a 
Nemzeti Múzeum kertjében 
történtek, ne csak emlékez-
zünk, de merítsünk erőt is ah-
hoz, hogy tenni tudjunk azért, 
amit 167 évvel ezelőtt ez az or-
szág már kívánt: legyen béke, 
szabadság és egyetértés!”

Ezt követően a kitüntető cí-
mek és emléklapok átadására 
került sor. 

Az elismerések átadása után 
az emlékezés koszorúit helyez-
ték el az önkormányzatnak és 
intézményeinek, a civil szer-
vezeteknek, az egyházaknak, 
az intézményeknek, valamint a 
pártoknak a képviselői.

Csikos Sándor, a debrece-
ni Csokonai Nemzeti Színház 
színművészének szavalatát 
követően a Szózattal zárult a 
megemlékezés.

A községi ünnepség társren-
dezvényeként az ebesi Széché-
nyi Ferenc Tájmúzeumban a 

„Mundérba bújt történelem” 
című kiállítás megnyitójára 
került sor Túri János magán-
gyűjtő katonai- és rendvédelmi 
szervek egyenruha gyűjtemé-
nyéből.

A kiállítást Túri János, a 
gyűjtemény tulajdonosa nyi-
totta meg, mely 2015. április 
12-ig tekinthető meg. 

Nemzeti ünnepünk március 
15-e alkalmából elismerések 
átadására került sor a követke-
ző személyek részére:

Sós Barnabás a Pro Villa 
(Ebes Községért) díj arany fo-
kozatú kitüntetettje. Sós Bar-
nabás az Ebesi Sportbarátok 
Egyesület egyik alapító elnök-
ségi tagja, mely tisztet azóta 
is lelkiismeretesen betölti és 
az atlétika szakosztály mun-
káját irányítva végez felbe-
csülhetetlen értékű társadalmi 
munkát. Önzetlen, tisztaszívű 
munkájának köszönhető, hogy 
az atlétika iránti szeretet a te-
lepülésen meghonosodhatott. 
A szakosztály vezetőjeként 
a keze alatt fejlődő gyerme-
kek helyi, területi és országos 
szervezésű atlétikai versenye-
ken rendszeresen szerepelnek, 
dobogós helyezéseket érve el, 
ezáltal elismerést szereznek 
Ebesnek és az egyesületnek. 
Ebesen a 2000-es évek óta fog-
lalkozik gyalogos és kerékpá-
ros túrák szervezésével, mely 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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túrákon nagy hangsúlyt fektet 
a környezet megismertetésére 
is. A település életében min-
dig lehet munkájára számítani, 
így alaptagnak számít a pol-
gárőrségben, tevékenyen részt 
vesz a kulturális programok 
lebonyolításában is. Mindezek 
mellett Ebes hírnevét öregbí-
tette a Mobilitási Hét, illetve a 
Mobilitási Hónap rendezvény-
sorozat megszervezésével, 
mellyel országos elismertségre 
tett szert, munkáját oklevéllel 
jutalmazták. Több hónapos 
kutató munkát követően meg-
szerkesztette Ebes Sportkon-
cepcióját, mely jövőbe mutató 
és valamennyi ebesi lakos szá-
mára az egészséges életmód 
iránytűje lehet. A díjazott elkö-
telezett környezetvédelmi akti-
vista. Ő szervezte meg évekkel 
ezelőtt az első hulladékgyűjté-
si akciót a településen.

Töretlen hittel és akarat-
tal edzi és oktatja az újabb és 
újabb generációkat az atlétika 
szellemiségére, a kitartásra és 
a sportszeretetre. Sós Barnabás 
társadalmi munkái és emberi 
tulajdonságai pótolhatatlan ér-
téket képviselnek településünk 
életében.

Benei Péter a Pro Villa 
(Ebes Községért) díj arany 
fokozatú kitüntetettje. Benei 
Péter 1946-ban született Be-
rettyóújfaluban. Egerben járt 
gimnáziumba, ahol az aszta-
los ipari alaptevékenységet is 
megtanulta. Az élet később 
műszaki pályára irányította, de 
a fa szépsége és megmunkálá-

sa mindig érdekelte. 1996-ban 
betegség miatt nyugállomány-
ba került. A hosszantartó be-
tegségből való felépülése ide-
jén gyakran felidézte nagyapja, 
Benei Sándor emlékét, aki asz-
talosmester volt, de kedvtelés-
ből sok fapipát készített bará-
tok, ismerősök és saját maga 
számára. Ezekből a pipákból 
néhány darab és a szerszá-
mok egy része megmaradt a 
családban, így Benei Péter is 
megpróbálkozott egy-két pipát 
faragni saját részre. Megmu-
tatva munkáit néprajzos isme-
rőseinek, biztatták, hogy fa-
ragja tovább ezeket a múltból 
visszaidézett tárgyakat. Tagja 
volt a Népművészeti Egyesü-
let Szövetségének. 2009-ben 
népi iparművész címet kapott. 
Pipáit már sok helyen kiállí-
tották, rendszeresen részt vesz 
népművészeti vásárokon, be-
mutatókon. Benei Péter, népi 
iparművész egyike azoknak, 
akik igyekeznek feléleszteni, 
életben tartani a pipakészítés 
rég elfeledett szép mesterségét 
Magyarországon. Követendő 
példát nyújt az ifjabb generá-
ció számára. Feladatának érzi 
e hagyomány megőrzését, hisz 
az általa készített pipákban 
újra él a múlt.

Zelizi Krisztina a Pro Vil-
la (Ebes Községért) díj bronz 
fokozatú kitüntetettje. Zelizi 
Krisztina az Ebesi Sportbará-
tok Egyesület tagja. Önzetlen 
és lelkiismeretes munkájának 
köszönhetően számos az egye-
sület által szervezett program 
lebonyolításának aktív részt-

vevője. A hatékony és sikeres 
szakmai munkája megmutat-
kozik a pályázatírás terén. Az 
Ebesi Kulturális Kft. munká-
ját is nagy mértékben segíti a 
különböző rendezvényeken, 
illetve tagja az Helyi Értéktár 
Bizottságnak. Lelkiismeretes, 
önzetlen tevékenysége példa-
értékű lehet az ebesi emberek 
számára.

Kovács József a Pro Vil-
la (Ebes Községért) díj bronz 
fokozatú kitüntetettje. Kovács 
József az Ebesi Sportbarátok 
Közhasznú Egyesület elnöke, a 
sakk szakosztálynak vezetője, 
mely megalakulása előtt Ebesi 
Sakk-körként működött. Célja 
elsősorban az utánpótlás korú 
gyerekek körében a sakkjá-
ték megszerettetése és hagyo-
mányteremtés. A szakosztály-
ban jelenleg 30 tag sakkozik, 
gyerekek és felnőttek vegye-
sen. A sakkozók időről időre 
a különböző versenyeken ki-
emelkedő teljesítményt nyújta-
nak. Területi diákolimpiákon, 
megyei versenyeken vesznek 
részt, érnek el szép eredmé-
nyeket, hozzák el a megyei 
bajnoki címet. Mindez Kovács 
József önzetlen, lelkiismeretes 
munkájának köszönhető.

Képes Diána az Ebes Ifjú 
Tálentuma-díj kitüntetettje. 
Ebes Községi Önkormányzat 
képviselő-testülete célul tűzte 
ki, a településen élő és huza-
mosabb időn keresztül kima-
gasló tanulmányi-, vagy művé-
szeti-, vagy tudományos-, vagy 
sport eredményt elérő fiatalo-
kat az „Ebes Ifjú Tálentuma”-

díjjal erkölcsileg és anyagilag 
jutalmazza minden évben. Ez a 
díj elismerés az átlagon felüli 
tehetségnek, teljesítménynek, 
amellyel a díjazott fiatalok 
hozzájárulnak nemcsak iskolá-
juk, hanem Ebes község hírne-
vének öregbítéséhez. 

Képes Diána a Debreceni 
Egyetem Arany János Gya-
korló Általános Iskolája első 
hat évének kitűnő eredménye 
után felvételt nyert a Fazekas 
Mihály Gimnázium speciális 
matematika tagozatos hatosz-
tályos képzésére, melyet jeles 
eredménnyel végzett el. 2014-
ben az Országos Középiskolai 
Tanulmányi Versenyen filozófia 
tantárgyból az országos döntő-
ben 11. helyezést ért el. 2014 
szeptemberétől a budapesti 
Eötvös Loránd Tudományegye-
tem első éves szabad bölcsészet 
szakos hallgatója, valamint az 
Eötvös József Szakkollégium 
Filozófiai Műhelyének tagja, 
majd gazdasági bizottságának 
elnöke. Alapfokú zenei ismere-
teit zongora tanszakon az ebesi 
művészeti iskolában szerezte 
dr. Demeter Lajosné növendé-
keként. Középfokú zenei tanul-
mányait a Kodály Zoltán Zene-
művészeti Szakközépiskolában 
fejezte be. Három éve kántori 
szolgálatot lát el az ebesi Szent 
Lőrinc katolikus templomban 
A bölcsészettudományi ismere-
tek mellett zenei tanulmányait 
is szeretné folytatni egyházzene 
szakon.

Összeállította:  
dr. Borku Csilla

Lakossági tájékoztatás Felhívás eb oltással 
kapcsolatban

Tájékoztatjuk a kutyatartó lakosságot, hogy 
ebben az évben is megszervezésre kerül az 
ebek veszettség elleni oltása.
Időpont:  2015. április 18–19. (szombat–

vasárnap) 08.00–13.00 óra között.
Helyszín:   Ebesi Községgondnokság Kft. 

Rákóczi út 12. szám alatti udvara.
A pótoltás időpontja: 2015. április 25–26. 
(szombat–vasárnap) 08.00–13.00 óra között. 

Dr. Hajdu Miklós jegyző

2015. március 05-én hatályba lépett 
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat-
ról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 
amelynek értelmében többek között meg-
változtak a szabadtéri tűzgyújtás szabá-
lyai is.

Tűzgyújtás szabályai Ebes belterüle-
tén, figyelemmel az új Országos Tűzvé-
delmi Szabályzatra és az Önkormány-
zati rendeletre:

Gallyat égetni 2015. március 15-től 
2015. április 30-ig, és 2015. szep tember 
15-től 2015. november 30-ig lehet vasár-
nap és ünnepnap kivételével reggel 8 és 
18 óra között lehet. Tilos avart és ház-

tartási szemetet égetni. A fent megjelölt 
időszakban is tilos égetni, amennyiben 
azt a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi okok 
miatt tiltja.

Tűzgyújtás szabályai Ebes külterüle-
tén: külterületen az ingatlan tulajdonosa, 
használója a tűzvédelmi hatóság enge-
délyével legfeljebb 10 ha egybefüggő 
területen irányított égetést végezhet. A 
kérelmet legkésőbb az égetés tervezett 
időpontját megelőző 10. napig be kell 
nyújtani az engedélyező tűzvédelmi 
hatósághoz, amelyet a hatóság a kére-
lem beérkezésétől számított 5 munkana-
pon belül bírálja el.

(Folytatás az 1. oldalról.)
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Kedves Testvéreim! Tisztelt Atyámfiai! 
Hamarosan elérkezik szép tavaszi ünne-
pünk rendelt ideje, húsvétra készülünk. Fel-
támadás-ez az egy szóval összefoglalható 
üzenete a nagy ünnepnek. Van feltámadás, 
mindig van remény és mindig van lehető-
sége az embernek, hogy bekapcsolódjon az 
Isten rendjébe, s ez által kinyíljon a világ 
előttünk, melyben minden helyére kerül, 

melyben ott a békesség és az igazi boldog-
ság. Az erről szóló örömüzenet hangzik az 
ünnepi istentiszteleteinken, melyre igaz 
szeretettel hívogatunk mindenkit, aki szí-
vében valódi ünnepre vágyik.

•  Március 29-én Virágvasárnapi isten-
tisztelet keresztelővel ¾ 10 órától.

•  Április 3-án Nagypénteki Passiói is-
tentisztelet 17 órától.

•  Április 5-én Húsvétvasárnapi isten-
tisztelet úrvacsorával ¾ 10 órától.

•  Április 6-án Húsvéthétfői istentisztelet 
¾ 10 órától.

Presbitériumunk nevében is minden-
kinek kívánunk áldott, békés, örvende-
ző Feltámadás Ünnepet!

Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor
Megyaszai Sándor gondnok 

Ünnepi alkalmak a Református Templomban

Annak jegyében, hogy az Ebesi Református templom minden-
ki előtt nyitva áll  nagy sikerű koncertet adtak az Ebesi Arany 
János Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Alapfokú 
és Művészeti Iskola művészi tagozatos diákjai, 2015. 03. 21-én 
16.00 órától az Isten házában.

Koncerten elhangzottak többek között: Bach, Vivaldi és Csaj-
kovszkij művei. Felkészítő tanárok: Bálintné Bagdy  Ibolya 
vers, dr. Demeter Lajosné zongora, Nánai Zsuzsanna ütősök, 
Balogh Tamás fúvósok. Előadók pedig valamennyien az ebesi 
Általános Iskola művészeti tagozatos diákjai voltak.

Templom a kiváló akusztikájával, az igényesen összeállított 
koncert programmal nagy élményt jelentett a művészetet ked-
velő hallgatóságnak!

Nagyböjti koncert zárásaként  közös éneklésre is sor került.  
Bukáné Zakar Zsuzsanna Nagytiszteletű Lelkész Asszony a 
vendéglátók és szervezők – az Ebesi Kulturális Kft. valamint 

az Ebesi Református Egyházközösség nevében – szeretetven-
dégségre hívta meg az Egyházközösség nevében a jelenlévőket.

Dr. Hagymási Zoltán
 gyülekezeti tag

Nagyböjti koncert a református templomban

Felhívás véradásra
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2015. április 09-

én, csütörtökön 13:00–17:00 óra között véradást szervezünk 
a Művelődési Házban.

A véradáshoz TAJ kártya, személyi igazolvány és lakcím-
kártya szükséges.

Egy véradó 3 életet menthet meg!
a Védőnők

Felhívás nőgyógyászati 
szűrésre

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy 2015. április 3-án, 
pénteken 9:00-11:00 óra között nőgyógyászati rákszűrést 
tartunk az Egészségházban. Rendel: Dr. Szilvási Ferenc, a 
Kenézy Gyula Kórház szakorvosa. A szűrővizsgálatra elő-
zetes jelentkezés szükséges a 06-52-366-821-es telefonszá-
mon munkaidőben, vagy személyesen.

a Védőnők

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

17. Péntek Dr. Socol Ilona
18. Szombat Dr. Socol Ilona
19. Vasárnap Dr. Szerze Róbert
20. Hétfő Dr. Szerze Péter
21. Kedd Dr. Szerze Péter
22. Szerda Dr. Szerze Péter
23. Csütörtök Dr. Szerze Péter
24. Péntek Dr. Szerze Péter
25. Szombat Dr. Szerze Péter
26. Vasárnap Dr. Szerze Péter
27. Hétfő Dr. Csontos Gyula
28. Kedd Dr. Csontos Gyula
29. Szerda Dr. Csontos Gyula
30. Csütörtök Dr. Csontos Gyula

Telefon: 06-30/698-0043
Dr. Varga Tamás igazgató főorvos

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2015. április hónap 01-től 30-ig

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy az Ebesi Községgondnokság Kft. ügyfélfogadási 

ideje
2015. április 1-től az alábbiak szerint változik:

Hétfő: 8:00–12:00
Kedd: ügyfélfogadás szünetel

Szerda: 8:00–12:00, 13:00–17:30
Csütörtök: 13:00–16:00

Péntek: 8:00–11:00

Kérjük a lakosságot hogy, ügyintézés céljából 
– a zavartalan munkavégzés érdekében – 

ügyfélfogadási időben keressék fel irodánkat.
Pajzosné Király Marianna

Ebesi Községgondnokság Kft.
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Farsangoztak a felsősök is

Jó hangulatú, változatos, színes mű-
sorszámokkal készültek iskolánk 
felsős tanulói is a farsangi mulat-
ságra. Ezúton köszönjük a szülők 
támogatását és közreműködését. 

Negyedikek lettünk  
a Kövy-olimpián

A Nádudvaron megrendezett Kövy-
olimpián csapatunk: Bárczi Martina 
(8.a.), Pinczés Illés (8.a.), Gali Pet-
ra (7.a.), Sós Barnabás (7.a.), Thuri 
Enikő (6.a.) és Szabó László (5.b.) 
a IV. helyen végzett. A megmérette-
tésen a csapatnak számot kellett ad-
nia elsősegély ismeretekből, erőn-
léti feladatokból, bowlingozásból, 
gyógynövény ismeretből, valamint 
az olimpikonokról és az egészsé-
ges táplálkozásról. Felkészítő tanár: 
Kása Sándor.

Szépen szerepeltek népdalosaink
A hajdúszoboszlói Bárdos Lajos 
Általános Iskolában megrendezett 
Tankerületi népdaléneklési verse-
nyen egyéni kategóriában Gali Pet-
ra (7.a.) és Kiss Csenge (5.a.) I. he-
lyezést értek el. A csoportos 
kategóriában Gali Petra (7.a.), Kiss 
Csenge (5.a.), Abai Evelin (7.a.), 
Ötvös József (7.a.) és Görög Gábor 
(4.b.) III. helyen végeztek. Felké-
szítő tanár: Marosvölgyi Ágnes.

A debreceni Szent Efrém Görög 
Katolikus Általános Iskolában meg-
rendezett Regionális Népdalének-
lési versenyen Fodor Enikő Liza 
(2.b.) I. helyezést ért el, míg Enyedi 
Sára (3.b.) különdíjas lett. Felkészí-
tő tanár: Kiss József.

Angol sikerek
Februárban került megrendezésre a 
Langwest Nyelvi Központ Orszá-
gos Tehetségkutató Versenye angol 
nyelvből általános és középiskolás 
tanulók részére. A megmérettetés 
Egerben és Miskolcon zajlott. Is-
kolánk több tanulója eredményesen 
szerepelt. Szombati Vivien 6. osztá-
lyos tanuló első helyen jutott be a 

szóbeli döntőbe. Ezúton is gratulá-
lunk neki és sok sikert kívánunk a 
döntőhöz!
A Thököly Tankerületi Angol Fel-
adatmegoldó verseny 5-6. osztályo-
sok kategóriájában I. helyen Kiss 
Zoltán (6.a.), II. helyen Árva Mart-
ina (5.a.), míg III. helyen Szombati 
Vivien (6.b.) végzett. A 7-8. osz-
tályosok versenyében II. helyen 
Gali Petra (7.a.) és Megyaszai Lili 
(8.a.) végeztek. Felkészítő tanárok: 
Trefán Gabriella, Csiháné Pálinkás 
Krisztina és Arany Edina.

Siker a Zrínyi Ilona 
Matematikaversenyen

Iskolánk minden évben nagy lét-
számú csapattal képviselteti magát 
a Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
megyei fordulóján. Az idei tanév-
ben 35 tanulónk mérettette meg ma-
gát. Annak ellenére, hogy a verseny 
időpontja nem túl szerencsés szá-
munkra – egybeesik a farsanggal –, 
tanulóink megállták helyüket. Csa-
patban kiemelkedő eredményt értek 
el a nyolcadikosaink, akik hatodik 
helyezést értek el – csapattagok: 
Piskó Jenő, Pásti Lajos és Lakatos – 
Tálas Ákos, felkészítő tanáruk Ba-
logh Éva, és a hatodikosaink, akik a 
tizedik helyen végeztek – csapatta-
gok: Szoboszlai Botond, Szombati 
Vivien és Nagy Vivien Lili, felké-
szítő tanáruk Kissné Lantos Éva. 

Egyéniben Szoboszlai Botond a 
346 versenyző közül az első helye-
zést érte el és tovább jutott az orszá-
gos fordulóba. Ez az eredmény is-
kolánk történetében is egyedülálló. 
Gratulálunk neki, és szurkolunk a 
további sikeres szerepléseihez.

Felhívás próbanyelvvizsgára
A debreceni Cambridge Nyelvis-
kola és Nyelvvizsgaközpont alap- 
és középfokú próbanyelvvizsgát 
hirdet április 9-én az Ebesi Arany 
János Két Tanítási Nyelvű és Alap-
fokú Művészeti Iskolában. Iskolánk 
hetedik, nyolcadik osztályos tanulói 
mellett szeretettel várunk minden 
középiskolás és felsőoktatásban 
részt vevő diákot, akik a közeljö-
vőben szeretnének nyelvvizsgát 
tenni, vagy akár olyan korábban 
diplomázott felnőttet, akiknek csak 
a nyelvvizsga hiányzik a diplomája 
átvételéhez.
A próbanyelvvizsga minden tekin-
tetben az eredeti mása, hivatásos 
vizsgabiztosok előtt történik. 

Azoknak ajánljuk, akik szeretné-
nek megbizonyosodni jelenlegi tu-
dásuk szintjéről, mielőtt befizetnék 
a több tízezer forintos vizsgadíjat. 
A tanulók betekintést nyerhetnek a 
sokszor félelmetesnek tűnő nyelv-

vizsga menetébe. A vizsga a kö-
vetkező részekből áll: írásbeli rész: 
olvasott szöveg értése, íráskészség, 
a szóbeli rész: hallott szövegértés 
és beszédkészség. Mind az írásbeli, 
mind a szóbeli vizsgarész az adott 
napon lesz. A próbavizsga végén 
minden jelentkező egyéni értékelést 
és tanácsadást kap.

A próbavizsga díja 4000 Ft. Je-
lentkezési határidő: április 1.

Jelentkezésért és további infor-
mációkért hívja a következő tele-
fonszámot: 06-20-401-7991.

Éljünk minél többen ezzel a pá-
ratlan lehetőséggel!

Névadónkra emlékeztünk az 
Arany Napokon

Március 2–6. között névadónk-
ra, Arany Jánosra emlékeztünk. 
E programsorozat keretében az 5. 
osztályosok előadták Arany János: 
Fülemüle című művét Subáné Kiss 
Gyöngyi és Balogh Tamás felkészí-
tésével.

Ismét népszerű volt a mesemon-
dó verseny. Az 1. évfolyamon I. he-
lyen Palcsu Hédi (1.b.), II. helyen 
Gulácsi Zsombor (1.b.), míg III. 
helyen Szöllősi (Lara 1.a.) végzett. 
A 2. évfolyamon I. helyen Kocsis 
Csaba (2.b.), II. helyen Sarkadi Ba-
lázs (2.a.) és Kassai Kristóf Tibor 
(2.a.), míg III. helyen Fodor Enikő 
Liza (2.b.) végzett. 

A Szépíró versenyen az 1. évfo-
lyamon I. helyen Kanyó Dorina 
(1.a.), II. helyen Papp Luca (1.a.), 
míg III. helyen Enyedi Luca (1.b.) 
végzett. A 2. évfolyamon I. helyen 
Kovács Anna (2.b.), II. helyen Var-
ga Olimpia (2.a.) és Kocsis Csaba 
(2.b.), míg III. helyen Kálmán Vivi-
en (2.a.) és Pajzos Polla (2.a.) vé-
geztek. A felső tagozatosok közül I. 
helyen Lente Márk (5.b.), II. helyen 
Szabó Orsolya (6.b.) és Vágner 
Zsuzsa (8.b.), míg III. helyen Kere-
kes Tibor (6.a.) végzett.

A Kazinczy szép kiejtési és ol-
vasó versenyen a 3. évfolyamon 
I. helyen Pálóczi Imre (3.a.), II. 
helyen Galgóczi Zsuzsanna (3.a.), 
míg III. helyen Fodor Levente (3.b.) 
végzett. A 4. évfolyamon I. helyen 
Fodor Tamás (4.b.), II. helyen Sipos 
Katalin (4.b.), míg III. helyen Szabó 
Laura Dorina (4.b.) végzett. Az 5-6. 
évfolyamon I. helyen Truczkai Sára 
(5.a.), II. helyen Csízi Ildikó (6.b.) 

és Árva Martina (5.a.), míg III. 
helyen Kiss Csenge (5.a.) és Kiss 
Zoltán (6.a.) végeztek. A 7-8. évfo-
lyamon I. helyen Gali Petra (7.a.), 
II. helyen Csízi Hajnalka (7.a.) és 
Pásti Lajos (8.a.),míg III. helyen 
Bodnár Zsófia (7.b.) és Szántó Luca 
(8.a.) végeztek. Felkészítő tanárok: 

Bálintné Bagdi Ibolya, Galgóczi 
Éva, Dzsudzsák Natália, Subáné 
Kiss Gyöngyi, Nagy Anita, Fézerné 
Kaszás Mária, Németi Jánosné és 
Varga Erika.

Az Arany-futás elnevezésű ver-
senyen az 1-2. évfolyamon a fiúk 
közül I. helyen Kocsis Csaba (2.b.), 
II. helyen Szathmári József (2.b.), 
míg III. helyen Kassai Kristóf (2.b.) 
végzett. Az 1-2. évfolyamon a lá-
nyok versenyében I. helyen Kanyó 
Gréta (2.b.), II. helyen Varga Olim-
pia (2.a.), míg III. helyen Forgó 
Viktória (2.b.) végzett. A 3-4. évfo-
lyamon a fiúk megmérettetésében 
I. helyen Fodor Levente (3.b.), II. 
helyen Fodor Tamás (4.b.) míg III. 
helyen Szabó Milán (4.b.) végzett. 
A 3-4. évfolyamon a lányok ver-
senyében I. helyen Mészáros Nóra 
(4.b.), II. helyen Sós Anna (4.b.), 
míg III. helyen Sipos Katalin (4.b.) 
végzett. Az 5-6. évfolyamon a fiúk 
közötti versenyben I. helyen Fodor 
Norbert (6.b.), II. helyen Mészáros 
István (6.a.), míg III. helyen Vattai 
Levente (6.a.) végzett. Az 5-6. év-
folyamon a lányok közül I. helyen 
Takács Tamara (6.a.), II. helyen 
Zlehovszky Renáta (6.b.), III. he-
lyen Balogh Irén (5.b.) végzett. A 
7-8. évfolyamon a fiúk versenyében 
I. helyen Sós Barnabás (7.a.), II. he-
lyen Győrfi Richárd (8.b.) míg III. 
helyen Balogh László (7.b.)végzett. 
A 7-8. évfolyamon a lányok verse-
nyében I. helyen Gali Petra (7.a.), 
II. helyen Fecskán Janka (7.a.), III. 
helyen Kiss Viktória (7.b.) végzett.

A rendezvénysorozat versenye-
it tekintve az osztályok közötti 
verseny végeredménye a követ-
kezőképpen alakult:az I. korcso-
portban I. helyen végeztek a 2.a. 
és 2.b.osztályok, II. helyen az 1.b., 
míg III. helyen az 1.a. osztály. A 
II. korcsoport versenyében I. lett a 
4.b., II. helyen a 3.b., míg III. he-
lyen a 4.a. és 3.a. osztályok végez-
tek. A III. korcsoportban I. helyen a 
6.b., II. helyen a 6.a., míg III. he-
lyen az 5.b. végzett. A IV. korcso-

Iskolai színes hírek

Ifj. Jakab Attila
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port versengésében I. helyen a 7.a., 
és a 7.b., II. helyen a 8.b., míg III. 
helyen a 8.a. osztály végzett.

Informatika háziverseny 
eredményei

Alkalmazói informatika versenyt 
rendeztünk a felső tagozatosaink 
számára. A versenyre 28 tanuló ne-
vezett. Eredmények: 5. évfolyam:  
I. Lajtai Levente, II. Nagy Gergő, 
III. Truczkai Sára. 6. évfolyam: I. 
Kiss Zoltán, II. Szoboszlai Botond, 
III. Csorvási Réka. 7. évfolyam: I. 
Kiss Gergely, II. Kaszás Brigitta, 
III. Fazekas Bence. 8. évfolyam: I. 
Megyaszai Lili, II. Pásti Lajos, III. 
Tóth Sándor és Janik Barnabás. 
Felkészítő tanárok: Csiha László, 
Kissné Lantos Éva.

Bendegúz nyelvész versenyt 
szerveztünk

A Bendegúz nyelvész verseny me-
gyei elődöntőjét követően isko-
lánkat a megyei megmérettetésen 
Dávid Tamás, Érckövi Nikoletta, 
Piskó Péter, Pál Roland 1.a. osztá-
lyosok, Nagy Klaudia Kitti 2.b. osz-
tályos, valamint Balogh Dorottya, 
Galgóczi Zsuzsanna, Pálóczi Imre                                                                                                        
3.a. osztályos tanulók képviselik. 
Felkészítő tanárok: Bálintné Bagdi 
Ibolya, Galgóczi Éva és Nagy Ani-
ta.

Megemlékeztünk az 1848-as 
eseményekről

Nemzeti ünnepünk, március 15-e 
alkalmából megemlékeztünk az 
1848/1849-es eseményekről. Kü-
lönleges nap volt ez iskolánk éle-
tében, hiszen ellátogatott hozzánk 
Szarvas József színművész, köz-
ségünk szülötte. A 7. osztályosok 
ünnepi műsorát Szarvas József 
szavalata zárta, aki Arany János: A 
walesi bárdok balladáját mondta el. 
Ezt követően az „Akikre büszkék 
vagyunk” falon elhelyeztük a szín-
művész fényképét, majd a Tündér-
kert program keretében Szarvas Jó-
zsef ajándékaként őshonos magyar 

gyümölcsfákat ültettünk iskolánk 
kertjébe. 

Pénz hetet tartottunk 
iskolánkban

A pénzügyi ismeretek fejlesztésére 
az Európai Bankföderáció (EBF) 
kezdeményezésére átfogó páneuró-
pai programot szerveztek European 

Money Week néven. A program a 
pénzügyi tudatosságra, a pénzügyi 
alapismeretek fontosságára kívánja 
felhívni a figyelmet. Elődleges célja 
a mozgósítás és az érdeklődés fel-
keltése a pénzügyi kérdések iránt. 
Európai szinten több mint 20 ország 
jelezte aktív részvételét a 2015-ös 
programban, és első alkalommal 
2015 márciusában Pénz7 néven 
Magyarország is részt vett a Mo-
ney Week rendezvénysorozatban. 
A Pénz7 rendezvényhez iskolánk is 
csatlakozott március 9–13. között. 
Alsó tagozaton a 4. osztályosok 
vettek részt egy rendhagyó környe-
zetismeret órán, melyet Orjákné 
Kurczina Zsuzsanna segítségével 
Jakab Attila főiskolai hallgató tar-
tott. Felső tagozaton minden osztály 

a technika órán ismerkedett meg a 
rendelkezésünkre bocsátott játékos 
tananyaggal, Tóthné Leiter Júlia ta-
nárnő vezetésével.

Hétpróbáztunk
Iskolánk tanulói úgynevezett HÉT-
PRÓBÁN vettek részt a Teljes körű 
Iskolai Egészségfejlesztési (TIE) 
pályázat keretében. A II. ütemhez 
tartozó programok MERCY jelle-
gűek, tehát nincs más dolga a gyere-
keknek, mint hogy jól érezzék ma-
gukat. Első alkalommal a BARTÓK 
próbára az 5. évfolyamból vittünk 
tanulókat. A Medgyessy Ferenc 
Gimnáziumban négy helyszínen 
különböző táncokat próbálhattak ki, 
így pl. ír néptáncot, modern táncot 
és magyar néptáncot. A második al-
kalommal Hajdúböszörménybe vit-
tek bennünket a SZENT LÁSZLÓ 
próbára, ahol izgalmas frizbi mecs-
cset láthattak a 3. osztályosok. A 
bemutató után akadálypályán 
ügyes kedtek gyermekeink. 

A pályázat I. üteméhez tartozó 
iskolakerthez megérkeztek a talaj-
művelő eszközök, a ve tő ma gok, 
az egészséges életmódhoz kap-

csolódóan pedig a csíráztató edé-
nyek és magvak. Nagy lendülettel 
láttunk neki a csíráztatásnak és a 
kerti munkálatoknak. A projekt 
keretében megvalósítandó iskola-
kert munkálatainak elvégzéséhez 
várjuk együttműködő partnerek 
jelentkezését, főként mezőgazda-
sági tevékenységekhez. Ezúton 
fejezzük ki köszönetünket Szi lá-
gyi János vállalkozónak önzetlen 
munkájáért.

Konyhagépekkel bővült a 
tankonyhánk

Újabb felajánlás érkezett a tankony-
hánkba. Sós Barnabás és család-
ja konyhagépeket adományozott, 
mely eszközök még inkább segítik 
a konyhai műveletek kivitelezését. 

Kakaó partyra várjuk a leendő 
elsősöket

Nagy sikernek örvendett az OVI 
klub keretében megtartott foglal-
kozások. A programsorozat záró 
rendezvénye az április 10-én meg-
rendezésre kerülő Kakaó party lesz, 
melyre szeretettel várjuk a leendő 1. 
osztályosokat és szüleiket.

Iskolai beiratkozás 
Tisztelt Szülő(k)! Ezúton tájékoztatom a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban 
KLIK) fenntartásában, a Hajdúszoboszlói Tankerület illetékességi területén működő általános iskolákra 
vonatkozó felvételi eljárás rendjéről.

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2015. április 16. (csütörtök) 8.00–19.00 óra között és 2015. április 17. (péntek) 8.00–18.00 óra között lesz. 
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: 
•  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet 

igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 
•  az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás ilyen igazolás lehet:
 ○  óvodai szakvélemény 
 ○  nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény 
 ○  sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a Szakértői Bizottság szakvéleménye 
•  állandó lakcím hiányában tartózkodási hely igazolása 
•  a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár 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 vizs-

gálata nélkül megújít, EGT állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes) 
•  nyilatkozat közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a Polgári Tör-

vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai 
az irányadók, nyilatkozat minta mellékelve, vagy a www.aranyebes.sulinet.hu weboldalról letölthető) 

•  nyilatkozat kitöltése arról, hogy a szülő gyermekét erkölcstan vagy hit- és erkölcstan oktatásban kívánja 
részesíteni (nyilatkozat minta mellékelve, vagy a www.aranyebes.sulinet.hu weboldalról letölthető). 
A tanköteles korba lépő gyermekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő meg-
kezdését az illetékes járási kormányhivatalnak köteles bejelenteni (Nkt. 91. §). 

Szűcs Norbert intézményvezető
Kása Sándor intézményvezető-helyettes
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Mazsorett siker
A Benedek Elek Óvodában több éve működnek tehetséggon-

dozó foglalkozások. Egyike a mazsorett, mely kezdő és haladó 
formában szerveződik. A csoport tagjai az óvoda hat csoportjából 
tevődnek össze, olyan kislányokból, akik kedvet éreznek a tánc-
hoz, a botforgatáshoz és pomponozáshoz. Minden nevelési évben 
új koreográfiákat tanulnak. Fellépnek az óvoda rendezvényein és 
a település ünnepeit is színesítik. 

2015. február 28-án a II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Te-
rületi Mazsorett versenyen vehetett részt haladó csoportunk. Az 
egész napos rendezvényre számos csoport nevezett be az óvodás 
korosztálytól a senior korosztályig. A zsűri neves táncpedagógu-
sokból, oktatókból állt össze.

A mi kis óvodásaink bátran kiálltak az óriási színpadra a né-
pes közönség elé. A jól betanult koreográfiát ügyesen adták elő, 
a felmerülő nehézségeket leküzdötték, hősiesen versenyeztek. 
Nagy várakozással telt az idő az eredményhirdetésig. Figyelték és 
sportszerűen szurkoltak a más településről érkező csapatoknak. 
Megcsodálták a csillogó ruhákat, kipróbálták a zászlóforgatást is.

A zsűri döntése alapján I. helyezést ért el a Benedek Elek Óvo-
da mazsorett csoportja. Az értékelésben kiemelték az óvodások 
életkori sajátosságaiból adódó készségeiket, képességeiket. A jól-
eső dicséret nagy örömet szerzett a gyermekeknek, meghatódást 
a felnőtteknek. Érmet, oklevelet vehetek át jutalmul.

Köszönjük Békési Zsuzsa mazsorett oktatónak a felkészítést és 
a bizalmat, hogy egy ilyen színvonalas versenyen vehettünk részt.  

Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető

2015. március 19-én immár 
ötödik alkalommal mutattuk 
meg az 18. Iciri-piciri Óvodás 
Bábcsoportok Térségi Talál-
kozóján Habakukk nevű kis 
színjátszó csoportunk tehet-
séges gyermekeit. Ebben az 
évben „A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja”című mesével ké-
szültünk a találkozóra. A meg-
mérettetésre izgalommal teli 
várkozással indultunk lelkes 
szülők kíséretében. A szín-
padbeosztás lehetővé tette, 
hogy más csoportok játékát is 
megtekintsük. A felgyülemlett 
feszültség levezetésére pedig 
kiváló lehetőség adódott a szer-
vezők által kialakított játszósa-

rokban. A bemutatót követően 
neves szakértők véleményez-
ték munkánkat. Elismerő vé-
leményük, biztató szavaik, 
segítő javaslataik, útmutatásuk 
alapján készülünk a Hajdú-Bi-
har megyei Bábfórumra.

Szőllősiné Nemes Ágnes
Truczkainé Kovács Edit 

óvodapedagógusok   

„Akit párodul melléd rendelt az ég, 
Becsüld meg, szorítsd meg kezét, 
És ha minden álmod valósággá válik, 
Akkor se feledd el, Légy hű mindhalálig!” 
(Madách Imre)

Házasságkötésük 50. évfordulója 
alkalmából családi körben foga-
dott ismét hűséget egymásnak 
Sza bó Ferenc és Szabó Ferencné. 

Aranylakodalom

Egyesületünk immár hatodik alkalommal rendezte meg 
sportbálját. A jó hangulatú mulatozás hajnalig tartott. A bál be-
vételét, 196.700 Ft-ot az egyesület működésére fordítjuk. 

Köszönjük minden együttműködő és támogató partnerünk-
nek: Ebes Községi Önkormányzatnak, Ebes Kulturális Köz-
hasznú Nonprofit Kft.-nek, Ebesi Arany János Két Tanítási 
Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskolának, Ebesi 
100-asnak, Jama Szépségszalonnak, Családi Kajatanyának, 
Mészáros Istvánnak és DJ Czeglédinek, valamint mindenki-
nek, aki jelenlétével, segítségével és felajánlásaival hozzájárult 
a bál létrejöttéhez.

Ebesi Sportbarátok

Báloztak a sportbarátok

Iciri-piciri Találkozó
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MUSKÁTLI VÁSÁR
a MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

2015. április 23-án 
(csütörtökön)

8.00–12.00 óráig
Dupla virágú futó 6 db/tálca 999 Ft/tálca
Cserepes álló 260 Ft/db
Kiwi 999 Ft
Tulipánfák – szobanövények
szeder – málna 699 Ft-tól
Örökzöldek – levendula 499 Ft-tól

Mindenkit szeretettel várunk!

LAKOSSÁGI HIRDETÉS
Tevékenyen a Jövőnkért Szociális Szövetkezet szolgáltatásai: 
ingatlan adás-vétel, cipőjavítás, késélezés, kertek kaszálása, fű-
nyírás , kisebb házkörül végezhető munkákat vállalunk. Meg-
rendelésre készítünk rongyszőnyegeket is.
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Ebesen 2015. február 20. és március 19. közötti időszakban egy 
tulajdon elleni szabálysértés és négy bűncselekmény jutott a 
rendőrség tudomására.
1.  Ismeretlen tettes 2015. 02. 22-re virradóan a Gárdonyi utca 

2/A. szám előtt a közterületen leállított két személygépko-
csi rádióantennáját leszerelte és eltulajdonította. Az ügyben 
lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés elkövetése 
miatt szabálysértési előkészítő eljárás indult.

2.  Ismeretlen tettes 2015. 02. 25-én 17 óra és 20 óra 30 perc 
közötti időben a Tavasz utca egyik lakóházába az ablakot be-
feszítve behatolt, majd a lakást átkutatva onnan készpénzt és 
arany ékszereket tulajdonított el. Az ügyben lopás bűntetté-
nek megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult.

3.  Ismeretlen tettes 2015. 03. 02-án 08 óra és 2015. 03. 04-én 
9 óra 45 perc közötti időben a Fő utca egyik lakóházába az 
ajtót befeszítve behatolt, majd a lakást átkutatva onnan egy 
férfi arany karikagyűrűt, egy pár női arany fülbevalót, egy T 
betűt ábrázoló arany medált és egy arany nyakláncot tulajdo-
nított el. Az ügyben lopás bűntettének megalapozott gyanúja 
miatt büntetőeljárás indult.

4.  2015. 03. 04-én 20 óra 30 perckor a MÁV állomáson az in-
tézkedő rendőrök igazoltatni kívántak egy ebesi férfit, aki 
a jogszerű rendőri intézkedéssel szemben engedetlen volt, 
ezért a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságra előállították. 
Az előállítás kezdetén az intézkedő rendőrök ruházatátvizs-
gálást végeztek, mely során a férfi ruházatában egy alufóli-
ába csomagolt kábítószergyanús növényi származék került 
elő, valamint a vele szemben alkalmazott drog gyorsteszt 
pozitív eredményt mutatott. Az ügyben csekély mennyiségű 
kábítószer megszerzésével, tartásával elkövetett kábítószer 
birtoklása vétségének megalapozott gyanúja miatt büntető-
eljárás indult. 

5.  2015. 03. 10-én 15 óra 30 perc körüli időben egy ebesi fér-
fi a Tóth Árpád utcán a közterületen szóváltásba keveredett 
szomszédjával, mely során a szomszédja kezéből kivett bot-
tal őt egy alkalommal fejtetőn ütötte. A bántalmazás követ-
keztében az ebesi férfi az elsődleges orvosi vélemény szerint 
könnyű sérüléseket szenvedett. Az ügyben súlyos testi sértés 
bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt büntetőel-
járás indult. 

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját, s 
amennyiben a fenti bűncselekményekről, vagy bármilyen jog-
sértésről információval rendelkeznek, értesítsék a rendőrsé-
get vagy a település körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az 
alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a rendőrség bizalma-
san – a bejelentő adatait zártan – kezeli:
Mészáros József r. ftzls. csoportvezető 06-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Vass Szabolcs r. főrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510 
vagy Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  
Tevékenységirányítási Központ  112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület +36-30/621-6976
Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden csütörtökön 16:00 
és 18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az 
Ebes, Rákóczi utca 6. szám alatt tartanak.

Dr. Gali Sándor  
r. alezredes, kapitányságvezető

K É K  H Í R E K
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Egy magyarországi lakos 
átlagos éves hulladéktermelé-
se meghaladhatja a 430 kg-ot. 
Ennek akár 50-60 %-a is állhat 
biológiailag lebomló szerves 
anyagból (levágott fű, levelek, 
ágak, gyümölcsök, növényi 
hulladék, faforgács, konyhai 
hulladék), mely komposztálha-
tó, hasznosítható. 

Ebes településen a keletkező 
biohulladék legnagyobb meny-
nyiségét a kertekben és a köz-
területeken levágott fű adja, 
melyet házilag megfelelő ha-
tékonysággal hasznosíthatunk.  

A frissen levágott füvet kom-
posztálni nehéz feladat mivel 
az összegyűjtött fűnyesedék a 
nagy nedvességtartalom mi-
att összetapad, majd bűzös 
masszává alakulva – magából 
bizalomgerjesztőnek nem ne-
vezhető – fekete levet eresztve 
rothadásnak indul.

Jó minőségű komposzt ke-
letkezésére csak minél többféle 
alapanyag felhasználása ese-
tén számíthatunk. A kedvező, 
szagmentes korhadás elérése 
érdekében mindenképpen fás, 
száraz anyagokkal kell össze-
kevernünk, például sövény-
nyesedékkel, szalmával, száraz 
falevéllel vagy faforgáccsal.

Hulladékgazdálkodási és 
gazdaságossági szempontból a 
fűnyesedék legjobb, ha a kelet-
kezési helyén, a kertben marad.

Ha rendszeresen vágjuk a 
fűszőnyeget, nem kell összeta-
karítanunk a levágott fűszála-
kat, néhány napon belül úgyis 

elfonnyadnak, megszáradnak, 
majd a fűszálak közé hullva 
megkezdődik a korhadási fo-
lyamat. A talajba kerülő zöld 
fűnyesedék rendkívül gazdag 
tápanyagokban, magas nitro-
géntartalommal is rendelkezik, 
így ha a helyszínen hagyjuk a 
fűnyírás melléktermékét, akkor 
kevesebb műtrágyát kell alkal-
maznunk a területen. A gyakori 
nyírással egészséges vízgaz-
dálkodást is kialakíthatunk, 
kevesebb vizet kell öntözésre 
fordítanunk.

A levágott füvet kiválóan 
tudjuk alkalmazni mulcsozás-
ra. A mulcsozás szerves anya-
gokkal (levágott fű, komposzt, 
borókafenyő kérge) való talaj-
takarást jelent, melyet a dísz- és 
haszonnövények körül végez-
nek. A mulcsozás megakadá-
lyozza a talaj túlzott kiszára-
dását, hosszú távon biztosítja 
a megfelelő talajnedvességet 
és kedvező mikroklímát teremt 

a hasznos mikroorganizmusok 
számára. A fűvel való talajta-
karás pedig a növények szá-
mára könnyen hasznosítható 
tápanyagforrást biztosít. 

A paradicsom és a padlizsán 
körüli mulcsozás hatékonyan 
meggátolja a termés repedezé-
sét. 

A fűvel vagy éretlen kom-

poszttal való talajtakarás a 
száraz időben megszüntetheti a 
ribizli- és az egresbokor termé-
sének lehullását. 

A rózsatöveket is ajánlatos 
vékony mulcsréteggel takarni, 
mert az csökkenti a vízigényü-
ket. 

A zöldségeskertnek és sza-
mócásnak is előnyére válik a 
talajtakarás. Több víz marad 
a talajban, kevésbé kókadnak 
hőségben a növények, és ha a 
termés a földhöz ér, nem lesz 
sáros.

A biohulladéknak a termé-
szetbe való visszajuttatásával 
– egy kis odafigyelés – a benne 
rejlő anyag- és energiatartalom 
hasznosulhat. A biohulladék 
hasznosításával minőségi ter-
mészetes trágyát kapunk anél-
kül, hogy drága ipari terméke-
ket vásárolnánk.

Pajzosné Király Marianna
Ebesi Községgondnokság Kft.

A fűnyesedék házi hasznosítása

A komposztkészítés főbb, lehetséges mozzanatai

TISZTELT EGYESÜLETI TAGOK és ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 

Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesület alirodája,
2015. március 1-jétől

a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár
(4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2.),

I. emelet 4-es irodájába költözött.
A 2015. március 2-tól a következő ügyfélfogadási időkben:

Hétfő-Szerda: 800–1600,
Péntek: 800–1200,

Továbbra is folyamatosan várjuk ügyfeleinket!
Elérhetőségeink: 

telefon: 06-20/9817578,
e-mail: hszob.leaderiroda@gmail.com. 
Tevékenységünkről tájékozódhatnak a

www.hajdukve.hu honlapunkon, és Facebook oldalunkon.

Kedves Ebesi Lakosok!
Polgári búcsúztatással 2013. óta foglalkozom. Hajdúszo-

boszlói temetések mellett Ebesen is vállalom az elhunytak 
méltó búcsúztatását. Búcsúbeszédemet díszkötésben átadom 
a hozzátartozóknak. Névjegykártyám megtalálható Ebesen, a 

temetőgondnokságon. 
Kiegészítő szolgáltatások:
•  szükség esetén sírfelbontási engedély intézése,
•  özvegyi nyugdíj, vagy árvaellátás igénylése esetén nyomtat-

vány kitöltése, ügyintézése.
Szabóné Bordán Róza

4200 Hajdúszoboszló, Luther utca 14. Tel.: 52-216-481, 
06-30-451-0580

e-mail: szabone.bordan.roza@gmail.com
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Vidd és olvasd!
Ingyenes könyvosztás Ebesen!

Az Ebesi Hírlap előző számában történt fel-
hívásunkra, a lakosság egy igen széles köre 
mozdult meg és juttatta el intézményünk szá-
mára a már megunt, nem használt könyveiket. 
A Nemzetközi Gyermekkönyv Nap alkalmából, a tavaszi szünet 
első napján, 2015. április 02-án a lakosság részéről beérkezett ol-
vasmányokból ingyenes könyvosztást tartunk, melyre szeretettel 
várjuk az olvasni vágyó és a könyveket szerető ebesi gyermekeket, 
szülőket, családokat és időseket. 
A beérkezett könyvek között igazi kincsek rejlenek, mindenki ta-
lálhat közöttük az érdeklődésének megfelelő darabot, legyen az 
akár szépirodalmi, ifjúsági, ismeretterjesztő vagy gyerekkönyv.
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazon lakosok szá-
mára, akik könyveik felajánlásaival hozzájárultak jelen akciónk 
megvalósulásához.

A könyvosztás helye és ideje: 
Családsegítő Szolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgáltató 

intézménye (Rákóczi u. 13.)
2015. április 02. (csütörtök): 800–1600

Családsegítő Szolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgáltató munkatársai

Az Oxigén kupa márciusi, nagyerdei mezei 
futóverseny utolsó fordulóján is kitettek 
magukért az ebesi versenyzők. 13 érem-
mel búcsúztak a Nagyerdőtől. Egri Kincső 
1500 méteren, ifj. Sós Barnabás és Fodor 
Levente 2,5 km-en győztek korcsoportjuk-
ban. 5 km-en Lugosi Imréné, Lugosi Imre 
és Sós Barnabás is elsők lettek.  10 km-en 
Enyediné Dobai Henriett és Varga Sándor 
hosszútávfutóink ismét az élen végeztek. 

Ezüstérmet szereztek Fodor Szabolcs és 
Fodor Tamás. Bronzérmeseink: Mészáros 
Nóra, Palcsu Hédi és Kiss Patrik. Továb-
bi értékes pontszerzőink: dr. Gali Sándor, 
Gali Petra, Sós Anna, Fodor Enikő, Fodor 
Barbara Melinda, Mészáros István, Ifj. 
Mészáros István, Egri Ferenc, Egri Csen-
ge, Nagy Anita, Fodor Norbert, Palcsu 
László, Palcsu Zalán és Palcsu Nándor.

Sós Barnabás 

Az állóképesség példaképei

TÁJÉKOZTATÁS LAPZÁRTÁRÓL
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy április havi hirdeté-
seiket 2015. április 15. (szerda) napjáig adhatják le a Községi 
Könyvtárban.  

II. Tiszadada-dob gátfutás

2015. április 25-én második alkalommal kerül megrendezésre 
a futóverseny, melyen tavaly sok ebesi résztvevő indult. 

Reméljük idén is hasonlóképpen alakul. 
Információkkal kapcsolatosan keresse fel a honlapunkat és 

tájékozódjon az aktuális menüpont alatt.
www.enyosport.hu
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Április 12. vasárnap 9 órakor

Kráter-tó-túra
Utazás: Üzemképes kerékpárral.
Indulás:  Április 12. vasárnap: Arany J. Ált. Isk. elől 9 órakor
Hazaérkezés: Délután 2 óra körül.
Résztvevők: 8 éves kortól
A túra távja: 2x15 km (földúton)
Felszerelés:   Időjárásnak megfelelő öltözet, esőkabát, napvédő 

sapka, inni és ennivaló az útra. 

Szervezők: Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület 
Sár esetén falutúra lesz Ebes bel és külterületén.

Tavaszköszöntő falutúra

2015. 02. 08-án indult útnak csapatunk Egerbe a Floorballer.hu 
Amatőr Floorball torna egy újabb játéknapjára. Az influenzajár-
vány közepén igen kis létszámmal vettünk részt az eseményen. 
A döcögős indulás – otthon maradt felszerelés – ellenére nagy 
kedvvel vágtunk neki az egri tornának. Betegség miatt csak 2 cse-
rejátékossal, a legszerényebb létszámmal vállaltuk a küzdelme-
ket. Az első mérkőzést az újonc gödöllői csapattal játszottuk. A 
szokásos nehéz kezdés után a végére számunkra is meglepő ma-
gabiztos győzelmet arattunk 6-1 arányban. Az első forduló után a 
csoport 1. helyén álltunk, de a neheze tudtuk ez után következik 
majd. Az egri Meise-Phoenix és a budapesti WS-Dombóvártól 
vereséget szenvedtünk, de így is a csoport 3. helyén végeztünk. 
Az 5. helyért a mumusnak számító a szegedi csapattal játszottunk. 
Minden igyekezetünk ellenére ismételten vereséget szenvedtünk, 
így fáradtan, de büszkén a 6. helyen végeztünk.

Szabó Krisztián csapatkapitány 

Egerben játszott a floorball csapatunk

A KKSE márciusi hírei
A 2014/2015. évi tavaszi szezonját az Ebes KKSE az alábbi kor-
osztályokban kezdte meg:
Hajdú-Bihar megyei I. osztály – felnőtt – edző Bak Attila,
Hajdú-Bihar megyei I. osztály – U21 – edző Kovács József,
Hajdú-Bihar megyei I. osztály – U18 – edző Kovács József,
Hajdú-Bihar megyei I. osztály – U15 – edző ifj. Leiter Bálint.
Az OTP Bank Bozsik egyesületi programban, négy korosztály-
ban – U7-U9-U11-U13 – edző – Magyar György.

A felnőtt csapathoz az átigazolási szezonban öt játékos érkezett: 
Kovács Martin (csatár), Szegi Zsolt (középpályás), Dávid Gá-
bor (középpályás), Fülep Olivér (csatár), Nagy Bence (kapus). 
Távoztak: Kiss Róbert (csatár), Molnár Bence (középpályás), 
Tóth Tamás (csatár), Pálóczi István (kapus).

Nagy István Zsombor elnök
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Az 1848/1849-es hősök emléke előtt tisztelegve, falutúrát szervezett 
Sós Barnabás 2015. március 15-én

OrszágFutás Ebesen

Településünk is csatlakozott a 2015. március 14-én először megrendezett 
országos programhoz, az OrszágFutáshoz, melynek célja az egészséges 

életmód népszerűsítése volt. A résztvevők 3,5 és 10 km-es távok közül 
választhattak
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Ebes Községi Önkormányzat 
és az Ebes Fejlődéséért Közalapítvány 

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

2015. április 11-én   
18.30 órai kezdettel tartandó

Jótékonysági Báljára

Mindenkit szeretettel várunk!

Belépőjegy: 3 900 Ft/fő.
Jótékonysági szándékukat

a támogató jegy vásárlásával is megtehetik!
Jegyek vásárolhatók: 

Polgármesteri Hivatal Titkárságán 2015 április 8-ig.
4211 Ebes, Széchenyi tér 1.

Bővebb információ a 06/52 565-048 
telefonszámon kérhető.

Helyszín:
Arany Oroszlán Étterem és Panzió, 

Ebes, Széchenyi tér 2.
Kapunyitás: 18.00 óra

A báli hangulatról a Nosti Duó 
gondoskodik.

Az est kiemelt célja a „Tegyünk együtt gyermekeink egészségéért” 
program támogatása, ezért a rendezvény bevételéből 

óvodai készségfejlesztő játékok beszerzése valósul meg.

A bál fővédnöke:
Bodó Sándor országgyűlési képviselő

Program:
Pezsgős köszöntő, Műsor, 
Vacsora, Tombola sorsolás

Sztárvendég: Ihos József és Annamary 

Ebes Község 
Bálja


