
A TARTALOMBÓL...

Kirándultak az óvodások
3. oldal

Korszerű csarnok komplexum 
kerül átadásra – 3. oldal

Hét éves szülinap a 
Zenebölcsiben  – 6. oldal

Ezt jól kisütöttük
8. oldal

Közlekedj biztonságosan!
8. oldal

Remek hangulat, jó kedv, kiváló előadók és 
vendégcsalogató műsorszámok tették feled-
hetetlenné az idei Sajt és bor ünnepét telepü-
lésünkön. A délelőtt a mozgás jegyében telt, 
míg a délutáni változatos programok az iga-
zi kikapcsolódásról gondoskodtak. Ezúton 

is szeretnénk megköszönni a rendezvényhez 
nyújtott segítséget a Magyar Sajt Kft.-nek, 
valamint Kuritár Györgynek, az Agrotex Kft. 
tulajdonosának.

A majálisról készült felvétel megtekinthető 
a www.ebestv.hu oldalon.

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
XV. évf. 5. szám • 2016. május

Fotók: Jakab Attila és magánarchívum

Képes beszámoló a Sajt és bor ünnepéről 
– avagy így ünnepeltük idén a május elsejét
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1. Szerda Dr. Csontos Gyula
2. Csütörtök Dr. Csontos Gyula

3. Péntek Dr. Socol Ilona
4. Szombat Dr. Csontos Gyula

5. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

6. Hétfő Dr. Socol Ilona

7. Kedd Dr. Csontos Gyula

8. Szerda Dr. Socol Ilona

9. Csütörtök Dr. Csontos Gyula

10. Péntek Dr. Socol Ilona
11. Szombat Dr. Csontos Gyula

12. Vasárnap Dr. Socol Ilona

13. Hétfő Dr. Socol Ilona

14. Kedd Dr. Szerze Péter

15. Szerda Dr. Szerze Róbert

16. Csütörtök Dr. Szerze Péter

17. Péntek Dr. Szerze Róbert
18. Szombat Dr. Szerze Péter

19. Vasárnap Dr. Szerze Róbert

20. Hétfő Dr. Szerze Róbert

21. Kedd Dr. Szerze Péter

22. Szerda Dr. Szerze Róbert

23. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

24. Péntek Dr. Békési Zoltán
25. Szombat Dr. Szerze Róbert

26. Vasárnap Dr. Szerze Péter

27. Hétfő Dr. Békési Zoltán

28. Kedd Dr. Békési Zoltán

29. Szerda Dr. Békési Zoltán

30. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2016. június

Rendőrségi és polgárőrségi 
beszámoló az elmúlt év 

közbiztonsági helyzetéről
Dr. Gali Sándor rendőr ez-
redes, a Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányság vezetője 
a rendőrségről szóló törvény 
alapján megtartotta éves be-
számolóját a település közbiz-
tonságának elmúlt évi hely-
zetéről. A napirendi ponttal 
kapcsolatban kiemelte, hogy 
a község közrendje és köz-
biztonsága jó. A rendőrség 
célja a lakosság biztonság-
érzetének további javítása, 
amelyet a jövőben igyekeznek 
minél hatékonyabban teljesí-
teni. Hangsúlyozta továbbá, 
hogy a településen működő 
polgárőr egyesület, valamint 
az önkormányzat is jelentős 
mértékben támogatta a ren-
dészeti feladatok végrehajtá-
sát, mellyel elősegítette Ebes 
közbiztonsági helyzetének 
javítását. A napirendi ponthoz 
kapcsolódóan Balogh László 
az Ebesi Polgárőr Egyesület 
elnöke, valamint Szatmári 
Gábor, az egyesület elnök-
helyettese elmondta, hogy a 
község közbiztonsági helyze-

te kimondottan jónak ítélhető 
meg, melynek fenntartására a 
jövőben is törekedni fognak. 
A testület mind a rendőrség, 
mind a polgárőrség beszámo-
lóját elfogadta.

Tárgyalta a testület  
a 2015. évi zárszámadást

A képviselő-testület megtár-
gyalta és elfogadta az önkor-
mányzat 2015. évi zárszámadá-
sáról szóló rendeletet valamint 
a pénzmaradvány kimutatást. 
Szabóné Karsai Mária polgár-
mester asszony összességében 
elmondta, hogy takarékos gaz-
dálkodással az önkormányzat 
eredményesen teljesítette a 
költségvetésben előírt célokat. 
Beruházási kiadásokra mint-
egy 350 millió forintot fordí-
tott az önkormányzat a tavalyi 
évben. Ezen napirendi ponton 
belül döntött a képviselő-tes-
tület a bentlakásos otthon épí-
téséről, mely munkálatok első 
ütemét 2016. év nyarán kezdik 
majd el. A képviselő-testület a 
napirendi ponthoz kapcsolódó 
határozati javaslatokat egyhan-
gúlag elfogadta.

Elfogadták a belső 
ellenőrzési beszámolót

Reszler György külső szakértő 
a napirendi ponthoz kapcsoló-
dóan kifejtette, hogy az önkor-
mányzatnál a 2015. évre vonat-
kozó belső ellenőrzés irányuló 
nem tárt fel semmiféle jelen-
tősebb problémát. Szabóné 
Karsai Mária polgármester asz-
szony elmondta, hogy nagyon 
jó az együttműködés e tekin-
tetben, mely nagyban segíti az 
önkormányzat munkáját, mi-
vel a menet közben felmerülő 
problémákat azonnal orvosolni 
lehet. A testület a 2015. évi bel-
ső ellenőrzésre irányuló beszá-
molót egyhangúlag elfogadta.

Pályázat benyújtásáról 
döntött a testület

Szabóné Karsai Mária polgár-
mester asszony a napirendi 
ponthoz kapcsolódóan kifejtet-
te, hogy a Területi és Települé-
si Operatív Program keretében 
lehetőség nyílik az önkormány-
zati épületek energetikai korsze-
rűsítésére irányuló pályázat be-
nyújtására. A projekt keretében 
lehetőség nyílna a polgármes-
teri hivatal, a művelődési ház, 

az alapszolgáltatási központ, 
a gyógyszertár és a sportház 
megújuló energiaforrással való 
ellátására. A pályázat 100 szá-
zalékos támogatási intenzitású. 
Az emberi erőforrások minisz-
tere pályázatot írt ki a Muzeális 
intézmények szakmai támogatá-
sára, melynek keretében az Ebes 
Kulturális Közhasznú Nonprofit 
Kft.-vel együttműködve az Íté-
let nélkül című állandó kiállí-
tás korszerűsítése valósulhatna 
meg. A képviselő-testület egy-
hangúlag támogatta a pályáza-
tok benyújtását.

Beszámoló a Polgármesteri 
Hivatal 2015. évi 

munkájáról
A Polgármesteri Hivatal 2015. 
évi tevékenységével kapcsola-
tosan dr. Hajdu Miklós jegyző 
elmondta, hogy a hivatal mun-
katársai a folyamatosan válto-
zó jogszabályi környezetben 
is minden területen megfelelő 
színvonalon látták el a felada-
tukat az elmúlt évben, a hivatal 
munkatársai szakterületükön 
igyekeztek a precíz munkavég-
zésre. A jegyzői beszámolót a 
képviselő-testület elfogadta. 

Felhívás rákszűrésre és véradásra 
Értesítjük az érintetteket, hogy 2016. június 03-án, pénteken 

9 órától, kb. 1/2 11:00 óráig rákszűrést szervezünk. Helyszín: 
Egészségház Ebes, Kossuth utca 12.

A rákszűrésre előzetes bejelentkezés szükséges személyesen 
vagy telefonon, munkaidőben (52-366-821).

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2016. június 07-én, ked-
den 13:00–17.30 közötti időben véradást szervezünk. Helyszín: 
Művelődési Ház Ebes, Kossuth utca 32-34. Kérjük, a véradásra 
a személyi igazolványukat, a lakcím és TAJ kártyájukat hozzák 
magukkal!   a Védőnők

2016. július 1-től Ebes Rákóczi u. 12. száma alatti 
irodaházban egy 11,5 m2 alapterületű fűtött üzlethelyiség 

kiadó.
Érdeklődni: Ebesi Községgondnokság Kft.

4211 Ebes Széchenyi tér 1. Tel.: 06-52/366-992

Az Ebesi Arany Oroszlán Étterem és Panzió 
ÉLELMEZÉSVEZETŐT KERES.
Érdeklődni személyesen az étteremben vagy  

Mészáros László vezérigazgatónál a 06-20-662-9040-es 
telefonszámon.

Telefon: 06-30/698-0043

Bentlakásos idősek otthona építéséről döntött a testület
– összefoglaló a képviselő-testület áprilisi üléséről –
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Az anyameselj.hu oldal által meghirdetett 
pályázaton az óvoda több csoportjából pá-
lyáztak a szülők, hogy saját csoportjuknak 
mesekönyvet nyerhessenek. A pályázat 
eredményes volt, s múlt héten meg is ér-
kezett a 6 mesekönyvet tartalmazó cso-
mag. Az óvoda összes gyermeke örülhetett 
Hermann Marika: Teknőc Ervin nem akart 

óvodába menni című művének. Köszönjük 
a lelkes szülőknek, akik nyomon követik 
a hasznos pályázati lehetőségeket is, hogy 
ezáltal is a kis óvodásaink örömét és tudás-
tárát bővíthetjük.

Nagy Veronika, 
Kerékgyártóné Katona Mária

Sikeresen pályáztak mesekönyvre az óvodások

A Megyei Bábfórumon 
képviseltettük magunkat

A Benedek Elek Óvoda Habakukk színjátszó csoportja 2016. 
április 26-án ismét sikeresen szerepelt a Hajdú-Bihar Megyei 
Bábfórumon. Tizenegy kis óvodásunk előadását a szakmai zsűri 
Ezüst minősítéssel jutalmazta. Büszkék vagyunk rájuk! Pálóczi 
Kata, Molnár Viktória, Szabó István, Makai Réka, Kiss Lilla, Zsí-
ros Blanka, Orosz Emma, Kocsis Emese, Sarkadi Fruzsina, Máté 
Kende és Vogel Christian.

Szöllősiné Nemes Ágnes és Truczkainé Kovács Edit

Kirándultak az apróságok
Gyönyörű napsüté-
ses időben indultunk 
útnak május 20-án a 
Benedek Elek óvoda 
aprajával-nagyjával 
(350 fővel) a Nyír-
egyházi Vadasparkba. 
A különvonatra várva 
benépesült az Ebesi 
Vasútállomás izgatott 
hátizsákos gyerekek-
kel és felnőttekkel. 
Az élménydús utazást 
követően hosszú kígyósorban haladtunk a sóstói megállótól az ál-
latkert felé. Térképekkel a kezünkben, kisebb csoportokra szerve-
ződve fedeztük fel a Vadaspark állatvilágát. A sok-sok érdekes állat 
közül a legkedveltebbek talán a majmok voltak, de felejthetetlen 
élményt nyújtott a fóka show is, ahol a két állatidomár mulatságos 
mozdulatokra tanította meg a fókáit: integettek, restelkedtek, tap-
soltak, labdáztak és persze nagyon gyorsan úsztak. Sokáig elidőz-
tünk a fehér tigris, az oroszlán, a fekete párduc ketrece előtt, de az 
aranyos kis tengeri malacok és a picike japán csibék is felkeltették 
az érdeklődésünket. Az Ócenáriumban megfigyelhettük a vizek 
élővilágát, a csodálatos színekben pompázó halakat, a nagy cápá-
kat. Az állatkert mesés parkjában megpihentünk és falatoztunk az 
otthonról hozott ízletes elemózsiából. Kellemesen elfáradva, millió 
élménnyel, rengeteg új ismerettel érkeztünk haza a kora esti órá-
ban. A kirándulást óvodásaink számára a 2016. évi jótékonysági 
ovi-bál bevételéből finanszíroztuk.

Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető

Az elmúlt időszakban ha-
talmas munkálatokat láthattak 
azok, akik az iparterület kör-
nyékén jártak. 

Mint korábbi lapszámunkban 
is megírtuk, az Ebes Községi 
Önkormányzat által értékesített 
6,2 hektár nagyságú földterü-
leten a Szálka 96 Kft. beruhá-
zásában egy modern, a XXI. 
század technológiai vívmányait 
is meghaladó, korszerű csar-
nok komplexum kerül átadásra 

2016. június 3-án. Kerekes Fe-
renc tulajdonos az Ebesi Hírlap 
kérdésére elmondta, hogy az 
önkormányzattal kötött szer-
ződésben foglaltak, miszerint 
6 éven belül egy 25 ezer négy-
zetméteres csarnok épül a terü-
letre, mára valósággá vált, és a 
szerződésben foglalt időponttól 
jóval hamarabb, alig egy év el-
teltével átadásra is kerül a csar-
nok épületegyüttese. Elmondta, 
hogy a csarnok három részből 
tevődik össze, egyrészt felépült 
egy 23 ezer négyzetméteres he-
lyiség, mely szárazáru raktár-
ként fog funkcionálni, másrészt 
kialakításra került egy 3 ezer 
négyzetméteres hűtött raktár, 
melyben a zöldségek tárolását 
kívánják megoldani, mindeh-
hez pedig egy 600 négyzetmé-
teres alapterületen elhelyez-

kedő irodablokkot építettek. 
Kiemelte továbbá, hogy a mun-
kálatok során mindvégig szem 
előtt tartotta azt, hogy a leendő 
munkavállalóinak minél ké-
nyelmesebb, korszerűbb, a mai 
kor igényeinek megfelelő mun-
kakörülményeket biztosítson. 
Így a raktárakban kialakításra 
került egy olyan légkezelő be-
rendezés, mely a komfortosabb, 
egészségesebb munkavégzést 
hivatott biztosítani, odafigyel-

tek a raktárak pormentesítésére, 
emellett pedig az árumozgatást 
is főként gépek segítségével 
látják majd el a munkavállalók. 
A személyi körülmények meg-
felelő színvonalának biztosítása 
mellett természetesen fontos 
szempont volt a beruházás so-
rán, hogy minél hatékonyabb 
legyen az áruk minőségének, 
szavatosságának megőrzése, 
melyre Kerekes úr álláspont-
ja szerint a beépítésre került 
modern technológia jelenti a 
garanciát. Úgy véli, ezen beru-
házás hosszú távú befektetés, 
amelyből a településnek je-
lentős adó bevétele származik 
majd a jövőben, ez pedig nyil-
vánvalóan az önkormányzat 
gazdálkodásának stabilitására, 
az Ebesen élő emberek életmi-
nőségére is kihatással bír. 

Hamarosan átadásra kerül a környék 
egyik legmodernebb csarnoképülete



Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
4

Angol nyelvi sikerek
A 2016. április 24-én Budapesten a TITOK 
Oktatásszervező Társaság által megrendezett 
országos angol nyelvi versenyen a döntőbe be-
jutott tanulók az alábbi helyezéseket értek el: 
Kiss Zoltán (7.a) a 7. évfolyamosok versenyé-
ben I. helyezést ért el.  A 6. évfolyamosok ver-
senyében Lajtai Tímea (6.b) IV. helyezést, 
Lente Márk (6.b) VII. helyezést ért el. Felké-
szítő tanár Trefán Gabriella Krisztina. Az 5. 
évfolyamosok versenyében Szűcs Krisztina 
(5.b) X. helyezést ért el. Felkészítő tanár 
Szulyák Anita.

Angol nyelvből a 3-8. évfolyamosok körében 
április hónapban háziverseny került megren-
dezésre. Eredmények a két tanítási nyelvű 
csoportoknál: 3. évfolyam - 1. Makai Botond 
(3.b), 2. Kovács Anna (3.b), 3. Tóth Kristóf 
Máté (3.b). 4. évfolyam - 1. Galgóczi Zsuzsan-
na (4.a), 2. Balogh Dorottya (4.a), 3. Pálóczi 
Imre (4.a), Szentmiklósi Dorka (4.a) és Enye-
di Sára (4.b). 5. évfolyam - 1. Kása Levente 
(5.b), 2. Tóth Eszter (5.a), 3. Misák Alexandra 
(5.b). 6. évfolyam - 1. Lajtai Tímea (6.b), 2. 
Lente Márk (6.b) és Nagy Gergő (6.b), 3. Árva 
Martina (6.a), 7. évfolyam - 1. Kiss Zoltán 
(7.a), 2. Csorvási Réka (7.b), 3. Raydan Al-
Ghazali (7.a). 8. évfolyam - 1. Gali Petra (8.a), 
2. Vágner Bálint (8.a), 3. Magyar Dávid (8.a). 
Eredmények az általános tantervű 8. b osztály-
ban: 1. Tóth Benedek (8.b), 2. Fazekas Bence 
(8.b) 3. Tőzsér Zoltán (8.b). Felkészítő taná-
rok: Galgóczi Éva, Kathiné Sárkány Noémi, 
Tamássy Zoltán, Szulyák Anita, Négyesiné 
Takács Szilvia, Trefán Gabriella Krisztina és 
Csiháné Pálinkás Krisztina.

Próbanyelvvizsgát szerveztünk
Az idén is megrendezésre került iskolánkban 
angol nyelvből a BME próbavizsga, ahol he-
tedikes, nyolcadikos és korábban elballagott 
tanulóink vettek részt. Tizenegy tanuló közép-
fokú vizsgát próbált, egy diák pedig alapfokút 
tett. Az eredmények idén is nagyon kiemelke-
dőek voltak. A nyolcadikos kéttanítási nyelvű 
oktatásban résztvevő gyerekek közül öten a 
sikereken felbuzdulva a június 8-án tartan-
dó éles vizsgára is bejelentkeztek. Sok sikert 
kívánunk nekik! A hetedikes tanulók közül 
pedig ketten már most középfokú szinten van-
nak, a többiek pedig vagy sikeres szóbeli vagy 
írásbeli eredményt értek el. Csiháné Pálinkás 
Krisztina 

Kiemelkedő teljesítmények a megyei 
Tudásbajnokságon

A Bendegúz Tudásbajnokság megyei döntőjé-
ben az angol nyelvi versenyen Palcsu Nándor 
(4.b) I. helyen, Kiss Zoltán (7.b) III. helyen 
végzett. Felkészítőik Tamássy Zoltán és Trefán 

Gabriella voltak. Az irodalom szövegértés ver-
senyen Balogh Dorottya (4.a) II., Szentmiklósi 
Dorka (4.a) III., míg Galgóczi Zsuzsanna (4.a) 
az V. helyen végzett. Felkészítőjük Nagy Anita 
volt. A Tudásbajnokság matematika versenyé-
ben Szentmiklósi Dorka (4.a) a VIII. helyen 
végzett. Felkészítője Fodor Barbara volt. Kiss 
Zoltán (7.a) pedig az előkelő I. helyen végzett, 
Csiha László felkészítésével. Környezetisme-
retből Pálóczi Imre (4.a) az V. helyen végzett, 
felkészítője Zakar Csilla volt. Palcsu Nándor és 
Kiss Zoltán kimagasló eredményükre tekintet-
tel részt vesznek a 2016. május 28-án, Szege-
den megrendezésre kerülő országos versenyen. 

Ellátogattunk a Magyarság Házába

Iskolánk 7. évfolyamos diákjai május 3-án 
ellátogattak a Budai Várban lévő Magyarság 
Házába. Az utazás szorosan kapcsolódik a 
Határtalanul pályázathoz, amelynek keretében 
júniusban három napos erdélyi útra indulnak 
a hetedikesek. A Mi, magyarok című kiállítá-
son választ kaphattunk arra, hogy milyenek 
vagyunk mi, magyarok. A tíz teremben kiala-
kított interaktív bemutató Kosztolányi Dezső 
által tíz legszebbnek tartott magyar szava köré 
épült. Ízelítőt kaphattunk nyelvünk gazdagsá-
gából, irodalmunk gyöngyszemeiből, történel-
münkből, a gasztronómiából, sportsikereink-
ből. Sok és hasznos ismerettel gazdagodhattak 
a gyerekek. Kissné Lantos Éva és Subáné 
Kiss Gyöngyi

Robotszumó versenyt rendeztünk

Május 19-én Területi Robotszumó Versenyt 
rendeztünk a National Instruments Mentor 
programjában résztvevő általános iskolák szá-
mára. Az iskolánk négy csapata mellé a Svetits 
Katolikus Általános Iskolából, a Református 
Kollégium Általános Iskolájából, a Szoboszlói 
Úti Általános Iskolából és a debreceni Hallás-
sérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézményéből érkeztek csapatok a ver-
senyre. Az izgalmas csaták végén a Szoboszlói 
Úti Általános Iskola csapata győzedelmeske-
dett, második helyezést a mi egyik csapatunk 
(csapattagok: Fodor Tamás, Kiss Gergely, Sós 
Barnabás és Vágner Bálint), harmadik helye-
zést Református Kollégium Általános Iskola 
csapata szerezte meg.  A verseny lebonyolí-
tásában és a versenybírói feladatok ellátásá-
ban Horváth Margit, Szabó István és Krizsán 
Gábor, NI mentorok segítettek. Köszönjük a 
verseny megszervezéséhez és jutalmazásához 
nyújtott segítségét a National Instrumentsnek, 
a Brixcity Lego márkaboltnak, a Török és Tár-
sai Tömítésgyártó és Szolgáltató Kft-nek, az 

Ebesi Gyermekekért Alapítványnak, és a „ro-
botos” anyukáknak. Kissné Lantos Éva

Érmekkel tértünk haza az alkalmazói 
informatikaversenyről

Április végén rendezték meg a tankerületi 
alkalmazói informatikaversenyt a hajdúszo-
boszlói Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskolában, ahol iskolánkat 8 tanuló 
képviselte. Legeredményesebben szerepelt 
Lajtai Levente, aki első helyezést ért el a hato-
dikosok között, és Sós Barnabás, aki harmadik 
lett a nyolcadik évfolyamon. Felkészítő taná-
ruk: Kissné Lantos Éva.

Szép sikerek a megyei fizika versenyen
Az Öveges Józsefről elnevezett megyei fizika-
versenyen Sós Barnabás (8.a) a 11., míg Kiss 
Zoltán (7.a) a 17. helyen végzett. Felkészítő 
tanárok: Balogh Éva, Szűcs Norbert.

Részt vettünk a megyei Bolyai matematika 
versenyen

Iskolánkat a XXIII. Bolyai Matematikaver-
seny megyei fordulójában Szűcs Krisztina, 
Lajtai Tímea, Kiss Zoltán és Sós Barnabás 
képviselte. Timi a 6. osztályosok mezőnyében 
az előkelő III., míg Zoli a hetedik osztályosok 
versenyében a VIII. helyet szerezte meg. Fel-
készítő tanárok: Balogh Éva, Csiha László.

Matekoztunk az egyetem parkjában
A debreceni egyetem parkjában került meg-
rendezésre a Medve Szabadtéri Matematika-
verseny. Iskolánkat Pintyák Vivien, Ignácz 
Máté, Lajtai Levente, Lajtai Tímea, Lente 
Márk és Nagy Gergő képviselte. Felkészítő 
tanárok: Balogh Éva és Csiha László. Köszön-
jük a szállításban való közreműködést Nagy 
Lajos szülőnek.

Felelősek vagyunk a Földért
A hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános 
Iskola április 26-án a Föld napja alkalmából 
vetélkedőt szervezett „Felelősek vagyunk a 
Földért” címmel. A verseny célja a tanulók 
környezet- és egészségtudatos magatartásának 
fejlesztése. A vetélkedőn második-, harmadik- 
és negyedik osztályos gyerekekből álló csapa-
tok mérték össze tudásukat. Mi két csapattal 
is beneveztünk. Előzetes feladatként újrahasz-
nosított anyagokból csocsót és adventi naptá-
rat készítettünk. A szoros versenyben 4. és 5. 
helyezést értünk el. A csapat tagjai: Pálóczi 
Borbála 2.a, Varga Olympia 3.a, Pálóczi Imre 
4.a; Érckövi Nikoletta 2.a, Kovács Anna 3.b, 
és Balogh Dorottya 4.a. Felkészítő tanáruk: 
Zakar Csilla.

Éremeső a tankerületi atlétika versenyen

A tankerületi atlétika verseny 3-4. osztályos 
lányok korcsoportjában a hét induló csapatból 
a IV. helyet szereztük meg. A csapat tagjai: Ba-
logh Dorottya, Enyedi Sára, Fodor Enikő Liza, 
Kovács Alexa, Mészáros Nóra és Szentmiklósi 
Dorka voltak, felkészítőik Fodor Barbara és 
Batta Katalin. Legeredményesebb verseny-
zőnk Mészáros Nóra volt, aki egyéni össze-
tettben a 42 lány közül a IV. helyen végzett. 
A tankerületi atlétika verseny összetett csapat 

Iskolai színes hírek
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versenyében a gyerekek a III. helyen végeztek, 
így tovább jutottak a megyei döntőre, ahol V. 
helyezést értek el, csapattagok: Sós Barnabás, 
Magyar Dávid, Morvai Milán, Fodor Norbert, 
Mészáros István és Vattai Levente. A megyei 
egyéni atlétika verseny III. korcsoportjában 
Sós Anna IV. helyezett 600m, Sós Barnabás 
a IV. korcsoportban III. helyezett 1500m-en, 
Szabó Nikolett kislabdadobásban a IV. kor-
csoportban I. helyezett, mellyel továbbjutott 
az országos döntőbe.

Arany minősítéssel tértek haza 
néptáncosaink 

A Nádudvaron megrendezett Néptánc Minősí-
tő Versenyről három arany minősítéssel tértek 
haza néptáncosaink. Fodor Tamás, a Fodor 
Enikő-Fodor Tamás páros és az „Ebey” Nép-
táncegyüttes is megkapta ezen minősítést. Fel-
készítő Kiss József.

A sport legyen a Tiéd!
Ezen elnevezéssel szerveztek nagyszabású 
sportnapot Debrecenben az Oláh Gábor utcai 
Sportcsarnokban, ahol kilenc tanuló a hagyo-
mányos sportágak mellett megismerkedhetett 
különböző érdekességekkel, mint például a 
sportlövészet, kajakozás, vívás.

Kézmosási rekordkísérlet

Május 5-én, a kéztisztaság világnapján, Ma-
gyarország sok más iskolájával közösen, (de 
a tankerületünkben egyedüliként) az egy idő-
pontban, több helyszínen kézmosás-oktatá-
son résztvevők számának Guinness rekordját 
próbáltuk megdönteni. A szigorú szabályok 
szerint folyó órán, 180 diák ismerkedett meg 
Semmelweis úttörő szerepével, a mikrobák 
terjedésével és a kézmosás hat lépésével. A ki-
épített ún. tüsszentő pályáknál spriccelőfejes 
flakonokba töltött, ételfestékes víz segítsé-
gével, a gyerekek kipróbálták, hogy milyen 
messzire jutnak egy-egy zsebkendő nélküli 
tüsszentésnél a mikrobák. Tanulságos óra 
volt. Köszönjük Turiné Kovács Ildikónak, a 
Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Népegészség-
ügyi Osztály szakügyintézőjének, valamint 
Heidumné Szarka Veronika védőnőnek és 

kis csapatának (a véradók) segítségét, akik a 
kísérlet hitelesítését végezték. A szükséges 
videó felvételt Jakab Attila tanár bácsi, a fotó-
kat Kissné Lantos Éva tanár néni készítette. A 
nemzetközi bizottság döntéséig nagy izgalom-
mal várjuk, hogy a mi iskolánk is bekerült-e 
a Guinness rekorderek közzé. Tóthné Leiter 
Júlia szervező

Papírgyűjtést szerveztünk

Az idei papírgyűjtő versenyen 11 ezer kilo-
gramm papírhulladékot gyűjtöttek össze ta-
nulónk több mint 100 ezer forint értékben. A 
legtöbb papírt az 5.b osztály gyűjtötte, máso-
dik helyen a 6.b, míg harmadik helyen a 3.a 
osztály végzett.

Várjuk felajánlásaikat az iskolakertünkbe

A tavaly pályázat útján létrehozott iskolaker-
tünk egyre szépül, folyamatosan műveljük a 
gyerekek nagy örömére. A kert művelésében 
a víz utánpótlása a legnagyobb gond. Nagy 
szükségünk lenne víztároló hordóra (tartályra, 
dézsára), amiből locsolóval tudnák a gyerekek 
öntözni a növényeket. Ezúton kérjük a kedves 
ebesieket, hogy akinek van feleslegessé vált 
hordója, nagyobb tartálya, juttassa el hozzánk. 

Bármilyen más, kertben hasznosítható felaján-
lást (bontott tégla, virágcserép stb.) is szívesen 
veszünk. Katona Erika

Nyári táborozásra várjuk a gyerekeket

Idén június 16-tól ismét várjuk az érdeklődő 
gyerekeket a kézműves- és sporttáborunkban. 
A gyerekeknek idén először lehetőségük lesz 
megismerkedni a robotika alapjaival. Érdek-
lődni és jelentkezni Kádárné Domán Gyön-
gyinél lehet.

Birtokba vesszük a Nagyparkot

Június 2-án a Madarak és Fák Napja, vala-
mint Gyermeknap alkalmából elfoglaljuk egy 
délutánra a Nagyparkot, hogy jót mozogjunk, 
szórakozzunk a természetben. Szívesen fo-
gadjuk megunt, de jó állapotú játékok, tár-
sasjátékok felajánlását, melyet ezen a napon 
a Nagyparkban, más napokon pedig az iskola 
titkárságán várjuk. A felajánlott játékokat a 
napközis és tanulószobás gyerekek használják 
majd. Felajánlásaikat köszönjük!

Köszönet a segítségért és a programokért

Köszönetünket fejezzük ki Ebes Községi Ön-
kormányzatnak, hogy elvégezték a pályázaton 
nyert kosárlabdapalánkok betonozási mun-
kálatait, továbbá köszönjük a gyerekeknek a 
versenyhelyszínekre történő szállításban való 
közreműködést. Ezúton szeretnénk megkö-
szönni az Ebes Kulturális Közhasznú Non-
profit Kft. dolgozóinak, hogy a kemencés napi 
programokkal kedveskedtek tanulóinknak, 
Külön köszönet az ínycsiklandozó kemencé-
ben sült kakaóscsigáért. Ezúton köszönjük a 
Donelly Kft. 80 kg papír felajánlását. 

Évzáró és ballagás

Az idei tanév tanévzáró ünnepségére 2016. jú-
nius 18-án, szombaton 8:00 órától kerül sor.  
A 8. osztályosok ballagási ünnepsége 2016. jú-
nius 18-án, szombaton 9:30 órától kerül meg-
rendezésre.

Összeállította:  
Szűcs Norbert intézményvezető 

Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Az Ebesen élő Mechle Chris-
tian, az Ady Endre Gimnázium 
10. osztályos drámatagozatos 
diákja kapta a békéscsabai Ze-
nés Színpadok Országos Fesz-
tiválján az Év Felfedezettje 
különdíjat. Az adys diákok egy 
amerikai zeneszerző, Stephen 
Schwartz Pippin című, világ-
hírű Broadway darabját vitték 
színpadra, melyben Christian a 
főszereplőt, Pippint alakította. 
Az Ady Gimnázium produk-
cióját neves szakmai zsűri mi-
nősítette, a zsűri tagja volt Ti-
hanyi Ákos, a Madách Színház 

koreográfusa, Földes Tamás, a 
hazai musical színjátszás ne-
ves alakja, és Kovalik Ágnes, 
a Radnóti Miklós Színház szín-
művésze.

Tihanyi Ákosnak, a Madách 
Színház koreográfusának na-
gyon megtetszett Christian ka-
raktere, és a színpadon nyújtott 
teljesítménye, így meghívta 
egy válogatásra őt. 

Christian az Ebesi Hírlap 
kérdésre elmondta, hogy talán 
azért sikerült ennyire megra-
gadnia az általa a színpadon 
alakított karaktert, mert tel-

jesen tudott azonosulni vele. 
Úgy, mint Pippin a darabban, 
ő is keresi a sorsát, az útját az 
életben. 

Christian családjával évek 
óta él Ebesen, mint mondja, 
nagyon szereti a falut, bár el-
foglaltságai miatt, mivel szá-
mos színdarabban játszik, csak 
kevés időt tud otthon tölteni. 
Számára az élet a színpad, na-
gyon szeretne színészettel fog-
lalkozni a későbbiekben.

Gratulálunk Christiannak az 
elismeréshez és további sok si-
kert kívánunk!

Ebesen él az év felfedezettje

Mechle Christian hangját a Polgárőr 
bálon megcsodálhattuk
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Hét éves szülinap  
a Zenebölcsiben

Idén hét éves lett a Zenebölcsi Ebesen, melyet egy vidám han-
gulatú foglalkozással ünnepeltek meg az apróságok.

London Téged is vár!
A szeptemberi angliai kirándulásra, amit az Ebesi Arany Já-

nos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola a Student Lines Diákutazási Irodával együtt-
működve szervez még korlátozott számban lehet jelentkezni 
legkésőbb június 10-ig. Az érdeklődők további felvilágosítást 
az általános iskolában a szervező tanároktól kaphatnak.

 
 

DR. KOVÁCS BRIGITTA ÜGYVÉD 
 

Kedves Ebesi Lakosok! 
 

 

§ 
Forduljanak hozzám bizalommal az alábbi ügyekben is: 
Gazdasági társaságok kötelező törzstőke emelése, létesítő 
okiratok módosítása, Családi Otthonteremtési 
Kedvezmény kihasználása, Telekalakítás, ingatlan adás-
vétel, föld adás-vétel, ajándékozási szerződések elkészítése. 
 

Ügyfélfogadás: Polgármesteri Hivatal, Kedd 14-18 óra között 
előre egyeztetett időpontokban. 
 

Elérhetőségeim: Tel.: 06-30/2200432;  Fax: 06-52/788-649;  
                             Email: info@drkovacsbrigitta.hu 

Tisztelettel:  Dr. Kovács Brigitta Ügyvéd 
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Harmati Autosiskola

Vágyai autójának vezetéséhez jogosítványra is szükség van. 
Ebben mi tudunk a legeredményesebben segíteni Önnek!

Tapasztalat, eredményesség = Harmati Autósiskola

Folyamatosan indítunk gépjárművezetői tanfolyamot !

Elméleti képzését Ön 
választhatja meg:
• tantermi, vagy
• e-learning

Gyakorlati képzéséhez 
megválaszthatja a 
gépjárművet:
• Ford C-max
• Skoda Superb

Akciós tanfolyamok 
indulnak:

• 2016. május 31-én 
kedden 18 órakor

• 2016. június  7-én 
kedden 18 órakor

Ebesen a
Művelődési Házban

Érdeklődni:
A megadott időpontban a helyszínen, vagy

Harmati László iskolavezetőnél a 06-20-988-95-96 telefonon, 
vagy e-mailben: harmatilaszloo@gmail.com

www.harmatiautosiskola.hu

 TÜZIFA ELADÓ! 
Akác, tölgy, 

kuglizva, hasítva, 
ömlesztve vagy raklaposan  

egyedi kiszállítással. 
Érd. : Szotákné Kata 

06-30-562-2490 
06-30-487-6555 

www.tuzifa-debrecen.hu 
Debrecenben a Monostorpályi úton 

( az Acsádi úton nem mi vagyunk!!!) 
 

 

 

 

 

 

 

 Elromlott a szivattyúja, vagy vásárolni 
szeretne?  

SZIVATTYÚ SZERVIZ 
Ebes, Ifjúság u. 7. sz. 

SZATMÁRI TIBOR   tel.:   06-30/9067-806 
 

      Vállalom:  
 szivattyúk javítását, 
 szivattyúk forgalmazását 

 

              Nyitva tartás: 
    Hétfő – péntek: 8.00 – 18.00 
    Szombat:           8.00 – 12.00 
    Vasárnap:                    Zárva  

 

 

 
 

 

 "Szeretettel gratulálunk a 60. házassági 
évfordulótokra, és még sok boldog együtt-töltött évet 

kívánunk Tóth Józsefnek és feleségének  
Tóth Józsefnének (sz. Szarka Irén). 

Családotok; gyerekeitek, unokáitok, dédunokáitok." 
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Nyugdíjasok ismerkedtek a számítógéppel, az internet világával 
a Községi Könyvtárban.  Legtöbbjüket az internetes böngészés és a 
rokonokkal való kapcsolattartás vonzotta tanfolyamunkra. A képzés 
10 héten át tartott, és alkalmanként 2 órát vett igénybe. Kezdtük a 
billentyűzet és az alapok ismeretétől, szépen lassan odáig, hogy már 
mindenki magától tudott keresgélni, elmenteni dolgokat, e-mailt 
küldeni, stb. Az utolsó órán számot is adtak tudásukból diákjaink. 
Ezúton is gratulálunk mindenkinek a sikeres vizsga megírásáért. 
Zárásképpen tartottunk egy kis „teadélutánt”, ahol felszabadultan 
beszélgettünk az eddig tanultakról, és mindenki elmondhatta a vé-
leményét a tanfolyamról.

Aki lemaradt, ne bánkódjon! Személyesen a könyvtárban felirat-
kozhat a soron következő tanfolyamainkra. Mivel férőhelyeink vé-
gesek, aki lemarad a későbbiekben várólistára tesszük.

Kaszás Csilla oktató

Idén újra Kemencés Napok várták azo-
kat, akik betévedtek a Széchényi Ferenc 
Tájmúzeum udvarára. A két naposra da-
gadt rendezvény első napján – szerdán 
– a Községi Könyvtár és a Múzeum köl-
tözött ki az udvarra, így amíg a kemence 
fűtésével és a kenyérlángos tésztájának 
dagasztásával foglalatoskodtunk, addig 
a látogatók a „természet lágy ölén” ké-
nyelmes retro fotelekben olvasgathattak, 
fejtethettek keresztrejtvényt, és egy Vi-
deoton rádión hallgathatták a régi idők 
klasszikusait. Az Idősek Klubja is nálunk 
vendégeskedett, akik csatlakoztak a fi-
nomságok szaporításában: sült a kenyér-
lángos és a felvidéki sós, népdaloktól 
zengett az udvar. Kellemes napot zártunk, 
ami a kemencében aznap kisült az mind 
elfogyott…

Másnap – csütörtökön – ismét ropogott 
a tűz a kemencében, a szorgos kezek ruti-
nosan végezték a tésztadagasztáshoz, ke-
mencefűtéshez szükséges mozdulatokat. 
Katonásan álltak sorban a finom kakaós 
csiga „hadtestek” a kakaós csiga hadmű-
velethez. Délután a kisiskolások hangjá-

tól zsongott a múzeum udvara, a molnár 
és a pék munkáját szimbolizáló sorver-
senyben izgulhattak a saját csapatukért a 
kis pékek-molnárok, közben megismer-
kedhettek a kemencével, a búza őrlésének 
módjaival, a népi kultúrában használatos 
mezőgazdaság fogalmakkal, kipróbál-
hatták az eredeti őskori őrlőkövet, és a 
középkori kézi őrlő malmot is. A foglal-
kozások végén minden gyermek jóízűen 
falatozta a megérdemelt kakaós csigát. 
Reméljük nemcsak teli pocakkal, hanem 
kellemes élménnyel, hasznos tudással tá-
voztak tőlünk a gyerekek.

Köszönjük az Alapszolgáltatási Köz-
pont munkatársainak és az általános is-
kola pedagógusainak támogatását rendvé-
nyünk megvalósulásában. 

Kovács Sándor történész

Ezt jól kisütöttük!

2016. május 09-én egy nagy-
szabású, megyei szintű rendez-
vényt szervezett az iskolánk. A 
program kezdéseként az iskola 
minden tanulója KRESZ-tesz-
tet töltött ki, ezután az udvaron 
megkezdődtek a jó hangulatú, 
érdekes programok. A gyere-
kek tizenegy helyszínen ismer-
kedhettek meg a rendőrség, a 
katasztrófavédelem, a mentők, 
a honvédség és a polgárőrség 
munkájával, illetve lövészeti 
és környezetvédelmi foglalko-
záson vehettek részt. A legna-
gyobb érdeklődéssel a Hajdú-
szoboszlói Rendőrkapitányság 
által szervezett programokat 
várták a gyerekek. Lehetőség 
nyílt ujjlenyomatvételre, a kü-
lönböző fegyverek bemutatá-
sára, és fel lehetett próbálni a 
rohamrendőrök felszerelését 
is. A közlekedési szakemberek 
ügyességi, szabályossági pályát 

állítottak fel, a tanulók kipró-
bálhatták kerékpáros tudásu-
kat, beülhettek a polgárőrség 
legújabb szolgálati autójába. 
A nap csúcspontja a műfüves 
pályán megtartott izgalmas 
rendőrkutya bemutató volt. A 
rendezvényt megyei verseny 
egészítette ki. Az immár har-
madik. éve megszervezésre ke-
rülő versenyre ebben az évben 
tíz település tizenhat csapattal 
nevezett be. Nyolc alsós és 
nyolc felsős csapat hat állomá-
son versenyzett a KRESZ-ku-
pa megszerzéséért. Az alsósok 
versenyében iskolánk az előke-
lő I. helyet szerezte meg, meg-
előzve ezzel a debreceni Epres-
kerti, illetve a nádudvari Kövy 
Sándor Általános Iskolákat. A 
felsősök megmérettetésében I. 
helyen a berettyóújfalui II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola, 
II. helyen iskolánk csapata, míg 

a III. helyen a nádudvari Kövy 
Sándor Általános Iskola csapa-
ta végzett.

Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani a szervezésben 
és lebonyolításban részt vevő 
minden intézménynek és szer-
vezetnek, többek között Dr. 
Gali Sándornak és rendőrcsa-
patának, Daragics Mihálynak 
és a hajdúszoboszlói tűzoltó 
egységnek, Gadóczi György-
nek és mentőseinek, Pető 

László olimpikon világbajnok 
sportlövőnek, Balogh Lász-
lónak és polgárőreinek, Nagy 
Zoltán alezredesnek és Váral-
jai Árpádnak a Toborzóiroda 
tisztjeinek, a Generáli Biztosító 
Alapítványnak, Ebes Községi 
Önkormányzatnak és az Ebesi 
Gyermekekért Alapítványnak a 
lelkes támogatásukért. 

Zelízi Mária
Ebesi Polgárőr Egyesület, 

pedagógus polgárőr

Közlekedj biztonságosan!

Újabb számítógépes tanfolyamot zártunk
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VIII. SZENT IVÁN ÉJI VIGADALOM 
Családi nap a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban

2016. június 25. szombat, 16.00–23.00 óráig

PROGRAMOK
16.00–18-00

Bütykölde – varázstarsoly készítése
Drukkoljunk együtt! – előnyomott/drukkolt terítők 

és falvédők – bemutatkozik a hajdúsámsoni Öltögetők 
Klubja

„Befordultam a konyhára…” – feliratos falvédők 
kiállítás megnyitója

„Nagyanyáink süteményei” – sütivásár
Fújjuk együtt a Piros Rózsa népdalkörrel

Arany habverő díj – Nagyanyáink süteményei c. 
receptverseny eredményhirdetése

18.00–19.00 
Szent Iván éji ötpróba – Lovagi torna kicsiknek és 

nagyoknak.
19.00 Slambuc vacsora 

19.30–20.30 Táncház a tűz körül a Forgórózsa 
Táncegyüttessel

20.30 Csillagászati előadás a debreceni Magnitúdó 
Csillagászati Egyesület vezetőjének,  

Zajácz György előadásában
21.30 CsillagTúra – Távcsöves szemlélődés a rendezvény 

végéig
Belépőjegy : 500,- Ft, mely magában foglal egy tányér 

slambucot.
Sütijegy: 500,- Ft

6 év alatt, Ivánoknak, szülinaposoknak ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

Szervező: Kulturális Kft.
Bővebb információ a 366-136-os telefonszámon kérhető!
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Az Ebesi Hírlap júniusi számának lapzárta 
időpontja 2016. június 23., csütörtök

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
ISSN 2415-9964

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: Center-Print Nyomda Kft., Debrecen. E-mail: info@centerprint.hu

Ebesen 2016. április 20. és 2016. május 17. közötti időszakban két 
bűncselekmény elkövetéséről jutott információ a rendőrség tudomására. 
Az említett időszakban közlekedési baleset nem történt. 

Az egyik Ebes közelében működő műanyagipari cég képviselője tett 
lopásról bejelentést a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Tevé-
kenység-irányítási Központjába 2016. május 13-án 21 óra 25 perckor. 
A bejelentő elmondta, hogy ismeretlen tettes a cég telephelyén, a férfi 
öltözőben lévő lemez öltözőszekrények ajtaját felfeszítette és azokból 
készpénzt tulajdonított el. A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság járőrei 
és nyomozói helyszíni szemle végeztek, amely eredményeként megálla-
pították, hogy az ismeretlen elkövető 45 darab öltözőszekrényt feszített 
fel, de csak az egyikből tulajdonított el készpénzt. Az ügyben a rendőrök 
adatgyűjtést végeztek, így gyanú merült fel, hogy a bűncselekményt az 
egyik dolgozó követhette el. A férfit a rendőrök előállították a Hajdúszo-
boszlói Rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók gyanúsítottként hallgat-
ták ki. A 19 éves Sz. Dániel sárándi lakos elismerte, hogy cselekményét 
anyagi haszonszerzés miatt követte el. 

Kisebb értékre elkövetett lopás miatt folytatunk nyomozást, amelyben 
a lakosság segítségét kérjük. 2016. május 2-án 10 óra 15 perc és 10 óra 
25 perc közötti időben Ebes, Rákóczi utca egyik lakóházában megjelent 
egy ismeretlen férfi, aki lámpát kínált eladásra, amit meg is vett az idős 
sértett tőle. Később vette észre, hogy az ismeretlen a konyhája szekré-
nyéből eltulajdonította a készpénzét.  

Kérjük, hogy ne engedjenek be ismeretlen személyeket a lakásukba, 
és erre hívják fel idős egyedül élő hozzátartozóik figyelmét is. Az ilyen 
személyek rendkívül megnyerő modorúak, esetenként jól öltözöttek, így 
próbálnak meg az idős, gyanútlan áldozataik bizalmába férkőzni. Az 
ismeretlenek egy óvatlan pillanatban eltulajdoníthatják áldozataik ese-
tenként több év alatt összegyűjtött készpénzét. Az idősek általában nem 
tudják jól megfigyelni az elkövetőket, nem tudják feljegyezni az autó 
rendszámát, esetleg hosszabb idő is eltelik, mire észreveszik, hogy meg-
károsították őket, és a rendőrségtől segítséget kérnek. Az elkövetők ki-
létének kiderítése szempontjából rendkívül értékes percek, napok, hetek 
telnek el, ami jelentősen megnehezíti a nyomozók munkáját. 

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és amennyi-
ben a fenti bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkeznek, 
értesítsék a rendőrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti 
megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelenté-
seket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zártan – kezeli: 
Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok 06-30/382-6565
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Pásti Gyula c. r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Vass Szabolcs r. ftőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Szabó Zsolt c. r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
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 hónap első szerdáján 16 és 
17 óra között a Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, Széchenyi tér 1. 
szám alatt tartanak.

Karácsony Béla
r. százados, sajtószóvivő

Kék hírek

A Budapesti Utcaszínház 
bemutatja:

A LÓNAK VÉLT MENYASSZONY
Vásári komédia egy felvonásban

Vincze gazda két legényt is vár portájára. Egyikük, 
Gergely deák, aki öregecske-csunyácska lányát 
vinné, magas hozomány fejében; a másik, Mózsi, 
a lócsiszár pedig Manci nevű gebéjét venné meg. 

Egyiket másiknak, másikat egyiknek nézik, s 
innentől garantált, hogy szem nem marad szárazon 

a kacagástól. Népies humor, enyhén pajzán 
beütéssel.

SZEREPOSZTÁS:
Vincze: Monori Balázs, Fruzsina: Mezei Réka, Gergely 
deák: Tatai Zsolt, Zsuzska, szolgáló: Tatai Veronika, 

Mózsi, lovász: Berecz György

Író: Baranyi Ferenc, Rendező: Monori Balázs

IDŐPONT: 2016. június 11. 19.00 óra

HELYSZÍN: Általános Iskola, díszudvar  
(eső esetén a tornaterem)

JEGYEK csak elővételben kaphatóak a Községi 
Könyvtárban, 1.000,- Ft/ fő darabáron.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Szervező Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Együttműködő partner: Ebesi Arany János Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános és AMI  
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OSU! (Az OSU türelmet, tiszteletet és megbecsülést jelent. 
Amikor belépünk az edzőterembe /Dojo/ meghajolunk és Osu-val 
köszönünk. Ezzel jelezzük, hogy tiszteljük a Dojo-t és azt az időt, 
amit benne töltünk. A tiszteletnek ez az érzése maga az OSU!)  

Egy elképesztő eseményen vagyunk túl, melyet az ötletgazda és 
egyben házigazda, Szappanos Zoltán Senpainak köszönhetünk mi, 
ebesi karatékák immár harmadik alkalommal. 2016. március 26-
án rendezték meg a szigetszentmiklósi Városi Sportcsarnokban 
az V. Karate Maratont, az Összetartás Ünnepét. Ebesről nyolcan 
vettünk részt; hét fő a Shiroken (Fehér Ököl) Harcművészeti 
stílust, Kása Sándor Senpai pedig a Kyokushin irányzatot 
képviselte. Szappanos Senpai megtisztelte mesterünket azzal, 
hogy a kilencedik szakaszban is ő mehetett fel a színpadra velünk, 
azaz néhány tanítványával. Leírhatatlan érzés emelvényről nézni 
500 eltökélt sportolót, akik egyszerre mozognak a dob ütemére. 
Kaszás Lajos Sensei, Kása Sándor Sensei, Kovács József Senpai, 
Szőke Imre és Szőke Dávid sárga öves karatékák teljesítették a 
10 etapos kihívást, ezzel legyőzve önmagukat. Torma Valéria 9 
kyus, Makai Botond 10 kyus karatésok a Félmaratont vállalták 
és teljesítették, míg a legnagyobb büszkeségünk a legkisebb 
harcosunk – Makai Csanád kezdő karatéka – aki magasabb 
öveseket meghazudtoló teljesítményt produkált az utolsó 
három etapban. Kitartásával, fegyelmezettségével, példaértékű 
ütéseivel, védéseivel és magas rúgásaival híres és elismert 
mesterek dicséretét is kiérdemelte. Jövőre is lesz Karate Maraton, 
mi ott leszünk!

Kovács József
Ebesi Sportbarátok Egyesület elnök

Lakossági hirdetések
Talpmasszázs – reflexológia! A reflexzóna masszázs 
serkenti a vér és nyirokkeringést, amivel a test öntisz-
tulási képességét megtöbbszörözhetjük. Mivel erősíti 
az immunrendszert így az öngyógyító folyamatokat 
beindítja. Oldja a feszültséget, relaxál és kellemes köz-
érzetet ad. A reflexológia világszerte elismert termé-
szetgyógyászati módszer. Masszázs időpontok: szerda: 
10.00–14.00 óráig, csütörtök: 14.00–18.00 óra között. 
Előzetes időpont egyeztetés a 06/70-334-5407 telefon-
számon.

A Pöntyi Szoláriumban (Tsz udvar, Ebes, Rákóczi 
u. 12. sz.) csőcsere volt. Az új „Sexi cacao” cső, nem 
éget. Kellemes mélybarnulás sok D-vitaminnal. Gyer-
tek, próbáljátok ki! Bejelentkezés a 06-30/232-1714 
telefonon.

Energiatanúsítvány kiállítása rövid határidőre, 
tapasztalt szakembertől, olcsón. Tel. 30/429-9064.

Hajrá futás

Karate Maratonon jártunk

Kegyes volt hozzánk idén az időjárás, így egy jó hangulatú 
Sportmaraton rendezvényen vehettünk részt május 21-én, kiegé-
szítve az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. által szervezett 
I. Tavaszi Egészségnap programjaival. A rendezvény nem titkolt 
célja, hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz, az egészséges életmód-
hoz. A nap folyamán mindenki megtalálhatta a számára legvonzóbb 
mozgásformát, illetve megkóstolhatta a finomabbnál-finomabb 
egészséges ételeket. Volt, aki asztaliteniszezett, tollaslabdázott, 
kosárlabdázott, röplabdázott, illetve floorballozott. Voltak, akik 
meridián tornával, illetve cross fitness edzéssel mozgatták át az iz-
maikat, és olyanok is akadtak szép számmal, akik egy frissítő masz-
százsra vágytak. A rendezvényt a Fehér Ököl Harcművészeti szak-
osztály karate- és önvédelmi technikák bemutatója, valamint vízi 
foci színesítette. A legmerészebbek mobiltelefon dobó versenyen, 
tojásdobó versenyen, lufiröpin, kamionhúzáson, illetve ügyessé-
gi- és sorversenyen tehették próbára magukat. Ezúton szeretnénk 

köszönetet mondani azoknak, akik kilátogattak rendezvényünkre, 
valamint támogatóinknak és együttműködő partnereinknek: Ebes 
Községi Önkormányzatnak, a Családi Kajatanyának, az Ebesi 
Arany János Általános Iskolának Két Tanítási Nyelvű Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskolának, az Ebesi Polgárőr Egyesületnek.

Ebesi Sportbarátok

Sportra fel!

Márciusban fejeződött be az Oxigén kupa futóverseny sorozat, ahol kimagas-
ló teljesítményt nyújtottak atlétáink. Áprilistól szeptemberig már egy újabb 
megmérettetésen vesznek részt versenyzőink, a 6 fordulós debreceni Hajrá 
futáson, hogy a rendszeres edzéseknek és versenyeknek köszönhetően egész-
ségük, kitartásuk és teljesítményük tovább javulhasson a nyári időszakban is. 
Aranyérmeseink: Tóth Amina 1500 méteren, Lugosi Imre és Sós Barnabás 
7,5 km-en. Ezüstérme-
sünk Mészáros Nóra 3 
km-en és bronzérme-
seink Egri Kincső 2,5 
km-en és Sós Anna 3 
km-en. További pont-
szerzőink: Fodor Enikő 
Liza, Fodor Tamás, Fo-
dor Szabolcs, Gergely 
Kristóf Gábor és ifj. Sós 
Barnabás.

Sós Barnabás
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VAS-MŰSZAKI FESTÉKBOLT  
4211 EBES Fő u. 49. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

További termékeink: 
ecset, festék, beltéri falfesték, színező, dekorációs és homlokzati, festék, fémfesték, vakolat, hőszigetelés, lakk, 
faltapasz, glettanyag, gipsz, alapozófesték, nemes vakolat, színkeverés, csavarok, szegek,kerti szerszámok, 
festő burkoló kőműves és szerelő szerszámok, munkavédelmi eszközök, barkácsgépek, kerékpáralkatrészek, 
víz-gáz fűtésszerelési anyagok, pvc csövek idomok, 
 

Hőszigetelés akció: 
5cm hőszigetelő rendszer     1125 ft.-/m2 
8cm hőszigetelő rendszer      1524 ft.-/m2 
10cm hőszigetelő rendszer    1790 ft.-/m2  
A hőszigetelő rendszer tartalma:  1 m2  EPS lap 
                                                      1 m2 Háló 
                                                      6 kg EPS ragasztó 
 

Ingyenes házhozszállítás! 
  

 
 

Megérkezett az új színkeverőgépünk, nagy 
színválasztékkal és még jobb árakkal! 

Üzletünk új termékcsaláddal bővült. A KEMOLUX zománcfesték 
egy rendkívül népszerű, gazdag színválasztékú oldószeres fedőfesték 

kül- és beltéri használatra alapozott fa és fém felületekre. 
Fafelületekre pedig a ULTRATON és ULTRATOP lazúrok. 

 
 

Munkaerő -Kölcsönzés,
-Közvetítés, Diákmunka

Nyitva tartás: szerdánként 09.00-11.00
Elérhetőség: 06 (52) 366 004, 06 (52) 366 008

www.pannonwork.hu

ISKOLASZÖVETKEZET


