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A képviselő-testület a 2014. évi önkormány-
zati választásokat követően elérkezett a cik-
lusának a feléhez, melynek apropóján kér-
deztük Szabóné Karsai Mária polgármester 
asszonyt az elmúlt két és fél év önkormányza-
ti munkájáról, valamint a jövőben megvalósí-
tandó feladatokról, tervekről.

– A képviselő-testület a 2015. március 25-ei 
ülésén fogadta el az önkormányzat gazdasá-
gi programját. Mit tartalmazott ez a program 
pontosan? Mennyiben sikerült-e az abban meg-
fogalmazott, kitűzött célokat ezidáig megvalósí-
tani?

– A gazdasági program elkészítésének cél-
ja, hogy az önkormányzat képviselő-testüle-
te egységes, előre meghatározott célrendszer 
szerint működjön és a lehetőségek figyelembe 
vétele mellett fejlődjön is. A képviselő-testület 
által elfogadott gazdasági program az önkor-
mányzat részére helyi szinten határozza meg 
mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek 
a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a 
helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adott-
ságok figyelembevételével – a megyei térségi 
koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat 
által nyújtandó kötelező és önként vállalt fel-
adatok biztosítását, Ebes fejlesztését szolgálják. 
A képviselő-testület az elmúlt két és félévben 
is, minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, 
a település működtetésére, fejlesztésére vonat-
kozó döntésnél szem előtt tartotta a gazdasági 
programban meghatározottakat, így a megfogal-
mazott célkitűzések folyamatosan teljesülnek. 
Gondolok itt, akár a beruházásokra, akár az adó-
politikára, de a közbiztonságra, a szociális gon-
doskodásra, és még sorolhatnám… Megállapít-
ható, hogy az összes területre vonatkozó célok 
megvalósulni látszanak és bízom benne, hogy 
ezt a lakosság is így értékeli.

– Az eltelt időszakban nem volt egyszerű bár-
milyen beruházásba belekezdeni, hiszen nem 
írtak ki olyan pályázatokat, amelyekből egy-egy 
nagyobb projektet lehetett volna finanszírozni. 
Ennek ellenére mégis több olyan beruházást is 
megvalósított az önkormányzat úgy, hogy köz-
ben a kötelező feladatait is maradéktalanul el-
látta. Hogyan sikerült ezt elérni? Mi a titok, ha 
egyáltalán van titok?

– Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb a 
működési kiadások legszükségesebb mértékre 

korlátozása, az ésszerű, takarékos gazdálkodás. 
Sokan mondják, hogy könnyű nekünk, mert 
gazdag település vagyunk. De azt is látni kell, 
hogy az iparűzési adóbevételtől függő, megvál-
tozott finanszírozási rendszerben a saját bevéte-
lek döntő hányadát az önkormányzat kötelező 
feladataira (településüzemeltetés, utak, közte-
rületek fenntartása, orvosi ügyelet biztosítása, 
közvilágítás, szociális gondoskodás stb.) kell 
fordítani. 

– Mint tudjuk a tavalyi évben a bérbe adott 
mezőgazdasági földek visszakerültek az önkor-
mányzathoz, az azokon való gazdálkodás az 
Ebesi Községgondnokság Kft. felügyelete és irá-
nyítása alatt folyik. Az sem titok, hogy számos 
támadás érte a képviselő-testületet az önkor-
mányzati mezőgazdasági földek hasznosításával 
összefüggésben. Az elmúlt gazdasági évet tekint-
ve mi mondható el ezen földeken való gazdálko-
dással kapcsolatosan?

– Korábbi években mintegy 60 lakos bérelte az 
önkormányzat földjeit. Az ötéves bérleti szerző-
dés lejárta után a képviselő-testület úgy döntött, 
hogy hasznosítsa az önkormányzat későbbiek-
ben a saját földjét. Az első kérdéshez visszaka-
nyarodva, a gazdasági programunk egyébként 
tartalmazza az önkormányzati vagyon minél 
gazdaságosabb hasznosítását is. Visszaigazoló-
dott a testület döntése, hiszen a tavalyi évben a 
mezőgazdasági művelés eredménye – földalapú 
támogatás nélkül – 10 millió Ft volt, a korábbi 
3,2 millió Ft földhaszonbér bevétellel szemben.

– A képviselő-testület folyamatosan figyeli a 
megjelenő pályázatokat, kihasználva az azokban 
rejlő lehetőségeket, természetesen az Ebesen élő 
emberek igényeihez igazodva. Úgy tudjuk, az 
önkormányzat több bent lévő pályázata is pozi-
tív elbírálásban részesült. Melyek ezek a pályá-
zatok, mit lehet ezekről pontosan tudni?

(Folytatás a 2. oldalon.)

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja
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„Büszke vagyok rá, hogy ebesi vagyok!”
– interjú Szabóné Karsai Mária polgármester asszonnyal 

az elmúlt két és fél évről –
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– A pályázati lehetőségeket maximálisan igyekszünk kihasz-
nálni. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
keretében önkormányzatunk közel 1,5 milliárd Ft támogatásra 
nyújtott be pályázatot az elmúlt évben. A pályázatokról most, 
május elején megszületett a döntés, jelenleg a támogatási szerző-
dések összeállítása van folyamatban. 

Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy az óvodánk felújí-
tására, egy csoportszobával és tornaszobával történő bővítésére 
300 millió Ft-ot nyertünk. Folyamatban van a kiviteli terv készí-
tése, majd a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kezdőd-
het a beruházás. Támogatásban részesült Ebes-Hajdúszoboszló 
kerékpárút megépítésére irányuló pályázatunk 351,47 millió Ft 
értékben. Ebben az évben az érintett területek megvásárlását ter-
vezzük, a tényleges építési munka jövőre kezdődhet.

Az ipari parkunk fejlesztésére a pályázott 640 millió forinttal 
szemben, 490 millió forint támogatást ítéltek meg településünk-
nek. A döntésről szóló értesítés nem tartalmazza a csökkentés in-
doklását. A pályázat keretében három projektet terveztünk meg-
valósítani. Az egyik a közel 1 km ipartelepi út és csapadékvíz 
elvezetés, a másik a Szoboszlói utca út és csapadékvíz elvezetés 
megépítése, és a harmadik projekt 4 db bérműhely kialakítása. 
Az ipartelepi út vonatkozásában a feltételes közbeszerzési el-
járást korábban lefolytattuk, így az útépítés hamarosan elkez-
dődhetne. Jelenleg egyeztetéseket folytatunk az Irányító Ható-
sággal, hogy a kieső 150 millió forintot hogyan kezelhetjük a 
projektek között. Önkormányzatunk álláspontja, hogy az iparte-
lepi és a Szoboszlói utcának mindenképpen meg kell épülnie és 
a fennmaradó összegből pedig az ipari parkunk infrastruktúráját 
fejlesztenénk, ezzel új területeket tennénk vonzóbbá a befekte-
tők számára. Sajnos, így a bérműhelyek kialakítása forrás hiá-
nyában, most elmaradna. 

Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére be-
adott pályázatunk, melynek keretében a Kossuth u. 34. szám alat-
ti épület teljes energetikai korszerűsítése, Sportház energetikai 
korszerűsítése valósulhatott volna meg, illetve napelem került 
volna a Polgármesteri Hivatalra, elutasításra került. 

– A kézzel fogható anyagi dolgok mellett számos erkölcsi elis-
merésben is részesült a településünk. Mit gondol polgármester 
asszony, mi a siker kulcsa?

Ebes az elmúlt egy-két évben több országos elismerésben, 
díjban is részesült. Elnyertük az Idősbarát Önkormányzat díjat, 
a Kerékpárosbarát Település címet, Polgárőr Község címet, Fa-
lumegújítási díjban részesültünk. Ezek a díjak nagyon fontosak, 
hiszen ezáltal országos viszonylatban is megismerik Ebes nevét 
és a sikerek további előrelépésre sarkallnak bennünket.

A siker kulcsa? Egyértelműen, a jó csapatmunka, az együtt-
gondolkodás, együttműködés. És itt nemcsak a képviselő-testü-
letre, az önkormányzat és intézményeire gondolok, hanem a civil 
szervezetekre, a vállalkozásokra, a lakosságra, egyszóval egy 
igazi közösségre.

Nem erkölcsi elismerés, de Ebes jövője szempontjából meg-
határozó, hogy iparterületünk elnyerte az Ipari Park címet, ahol 
több vállalkozás is telephelyet vásárolt, illetve a korábban betele-
pült legnagyobb vállalkozás is bővítette tevékenységét. 

– Az elmúlt és a jelenlegi önkormányzati ciklusban is számos 
beruházás valósult meg községünkben. Az ezidáig megvalósított 
beruházások közül van-e olyan, amire a legbüszkébb polgármes-
ter asszony?

Polgármesterként mindegyik beruházást egy kicsit „saját gyer-
mekének” érzi az ember. Jó érzéssel tölt el, ha Ebest járva látom 
a megújult középületeket, új utakat, a köztereket és látom, hogy 
az itt lakók, gyerekek és felnőttek egyaránt jól érzik itt magukat. 
Büszke vagyok rá, hogy ebesi vagyok, amikor a hozzám láto-
gatók dicsérik Ebes rendezettségét, tisztaságát, a szép, modern 
hivatali épületet, az épülő idősek otthonát vagy a gyönyörű virá-
gokat a parkban. Igen, egy kicsit büszke vagyok rá, hogy nekem 
is van ebben egy kis szerepem.

– Tervek nélkül nincs jövő. Milyen rövid és hosszú távú, a jövő-
ben megvalósítandó tervei vannak az önkormányzatnak?

– Az elnyert pályázatok nagymértékben befolyásolják a követ-
kező évek fejlesztéseit, így az óvoda felújítás, bővítés, utak építé-
se, kerékpárút kialakítása. A napokban beindítjuk a mini bölcső-
dét, ami egy régóta hiányzó ellátást igyekszik pótolni. Ebben az 

évben tervezzük átadni a Bennlakásos Idősek Otthona központi 
épületrészét, és amennyiben forrást tudunk rá biztosítani, jövő-
re a bennlakásos egységek kialakítására is sor kerülhet. Terve-
ink szerint jövő hónapban, de legkésőbb júliusban elkezdődhet 
a Tavasz utca út- és csapadékvíz elvezetés építése. Reményeink 
szerint, rövidtávon további utcákban is megvalósulhatnak az út-
építések. Pályázatot nyújtottunk be külterületi út építésére és fu-
tókör kialakítására is. A pályázatok elbírálása folyamatban van. 
Információink szerint hamarosan elindul a vasút korszerűsítés, 
melynek keretében többek között megvalósulhat a temetőhöz ve-
zető út felújítása, közvilágításának kiépítése.

Különböző települési koncepciónk, stratégiánk közép és hosz-
szú távon is megfogalmaznak célkitűzéseket. Néhányat említe-
nék a teljesség igénye nélkül. Fontos célkitűzés az önkormányzati 
intézmények és ingatlanok energetikai korszerűsítése, megújuló 
energia hasznosító berendezések telepítése. Terveink között sze-
repel új Szolgáltatóház kialakítása a Rákóczi u. 12. szám alatt, 
gazdaságfejlesztő pályázati támogatás bevonásával, illetve új 
utca nyitása. Figyelmet kell fordítani a meglévő ingatlanok ál-
lagmegóvására, felújítására (temető, ravatalozó, gyógyszertár). 
Tudjuk, hogy terveink megvalósulását nagyon sok, rajtunk kívül 
álló tényező is befolyásolja, de mindenesetben célunk továbbra is 
egy komfortos, a lakosság igényeit mind inkább kielégítő, élhető 
Ebes működésének, fejlődésének biztosítása.

(Folytatás az 1. oldalról.)

Az Idősek Bentlakásos Otthonának látványterve

Az Óvoda bővítésének látványterve



Ebesi Hírlap

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

3

Rendőrségi és polgárőrségi 
beszámoló az elmúlt év 

közbiztonsági helyzetéről
Az előző testületi ülés óta el-

telt polgármesteri tájékoztatót 
követően dr. Gali Sándor rend-
őr ezredes, 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 statisztikai adatokat figye-
lembe véve az elmúlt évben 
emelkedett ugyan a regisztrált 
bűncselekmények száma, ez 
azonban annak köszönhető, 
hogy a külterületen lévő Ipari 
Parkban 21 darab öltözőszek-
rényt feszített fel egy elkö-
vető, amely cselekmény bár 
egy időben történt, a hatályos 
jogszabályok szerint mégis 
22 rendbeli bűncselekmény-
nek minősül. Ezt leszámítva 
azonban a 2016. évben 28 da-
rab volt a regisztrált bűncse-
lekmények száma, ami meg-
egyezik a 2015. évi adatokkal. 
Hozzáfűzte továbbá, hogy a 
község közrendje és közbiz-
tonsága stabil és jó, melynek 
megőrzésében és megtartá-
sában nagy segítségére van a 
rendőrségnek a polgárőrség, a 
közterület felügyelő, valamint 
az önkormányzat is. Kapitány 
úr elmondta továbbá, hogy 
a rendőrség célja a lakosság 
biztonságérzetének további 
javítása, amelyet a jövőben 
igyekeznek minél hatéko-
nyabban teljesíteni. Mindezek 
mellett kiemelt feladat a kör-
nyezet védelmének megóvása, 
a tiltott helyre történő szemét-
lerakás megelőzése. A rend-
őrkapitányság munkájához 
kapcsolódóan kiemelte, hogy 
a hatékony munkának köszön-
hetően a kapitányság a bűncse-
lekmények felderítettsége ese-
tén az országban működő 131 
kapitányság közül a negyedik 
helyen áll, a megyében pedig 
az első. A napirendi ponthoz 
kapcsolódóan Balogh László, 

az Ebesi Polgárőr Egyesület 
elnöke elmondta, hogy a mint-
egy 5500 bűnmegelőzéssel 
töltött polgárőri óra is hozzá-
járult ahhoz, hogy a község 
közbiztonsági helyzete jó, 
melynek fenntartására a jövő-
ben is törekedni fognak, mind-
ezeken túl pedig igyekeznek a 
rendőrséggel, önkormányzat-
tal, közterület felügyelővel, az 
intézményekkel és a civil szer-
vezetekkel kialakult kölcsönös 
együttműködést fenntartani és 
még szorosabbá fűzni. A tes-
tület mind a rendőrség, mind 
a polgárőrség beszámolóját 
elfogadta.

Tárgyalta a testület a 2016. 
évi zárszámadást

A képviselő-testület meg-
tárgyalta és elfogadta az ön-
kormányzat 2016. évi zár-
számadásáról szóló rendeletet, 
valamint a pénzmaradvány 
kimutatást és annak felhasz-
nálását. Szabóné Karsai Má-
ria polgármester asszony ösz-
szességében elmondta, hogy 
takarékos gazdálkodással az 
önkormányzat eredményesen 
teljesítette a költségvetésben 
előírt célokat. A 2016. évben 
az önkormányzat a kötele-
ző, valamint az önként vállalt 
feladatait is maradéktalanul 
teljesítette, és az elmúlt évben 
sem volt szükség folyószámla 
hitel igénybevételére. Polgár-
mester asszony hangsúlyozta 
továbbá, hogy az elmúlt évet 
jelentős módosított szabad 
pénzmaradvánnyal (100 mil-
lió 596 ezer forint) zárta az 
önkormányzat. Ezen napirendi 
ponton belül döntött a képvi-
selő-testület a Tavasz utca út- 
és csapadékvíz elvezetésének 
kiépítéséről, illetve az Ebest 
Hajdúszoboszlóval összekötő 
kerékpárút építésével össze-
függésben felmerülő költségek 
biztosításáról. 

Elfogadta a testület a mini 
bölcsőde költségvetését

A képviselő-testület a márci-
usi ülésén döntött arról, hogy 
az önkormányzat által a jövő 

évtől kötelező feladatként el-
látandó bölcsődei ellátást a 
Benedek Elek Óvoda szerve-
zeti egységeként kívánja mű-
ködtetni. Ehhez kapcsolódóan 
elfogadta a testület a mini böl-
csőde működtetéséhez szüksé-
ges költségvetési tervet.

Tőkeemelésről döntött a 
testület

Szabóné Karsai Mária pol-
gármester asszony a napirend 
tárgyalása keretében elmond-
ta, hogy a testület a 2017. évi 
költségvetés elfogadásakor 
döntött arról, hogy 20 millió 
forint összegű fedezetet nyújt 
a több mint 90 százalékban ön-
kormányzati tulajdonban lévő 
Ebesi Arany Oroszlán Zrt-nek 
tőkeemelés céljából. Erre azért 
van szükség, mert konyha-
technológiai és épületgépé-
szeti problémák merültek fel a 
tavalyi évben a társaságnál, és 
mivel az Arany Oroszlán Zrt. 
látja el a közétkeztetést, ezért 
ezen problémák megoldása 
szükséges. Az előzetes felmé-
rés szerint a felújítási költség 
mintegy 20 millió forintra te-
hető, és mivel ekkora pénzesz-
köz nem áll a Zrt. rendelkezé-
sére, ezért a képviselő-testület 
úgy döntött, a közfeladat ellá-
tása érdekében a költségvetés-
ben elkülöníti a tőkeemeléshez 
szükséges összeget, illetve 
kezdeményezi a részvénytár-
saság közgyűlésénél az alaptő-
ke felemelését. 

Futókör kialakítására 
pályázik az önkormányzat
A Belügyminisztérium által 

kiírt pályázat benyújtásáról 
döntött a képviselő-testület, 

melynek keretében kialakítás-
ra kerülhet egy salakos futókör 
a sportpályán. A projekt meg-
valósításához szükséges önerő 
megállapításánál az egy főre 
jutó adóerő-képességet veszik 
figyelembe, mely Ebes eseté-
ben 50 százalékos önerő bizto-
sítását jelenti. 

Beszámoló a Polgármesteri 
Hivatal 2016. évi 

munkájáról
A Polgármesteri Hivatal 

2016. évi tevékenységével 
kapcsolatosan dr. Hajdu Mik-
lós jegyző elmondta, hogy a 
hivatal munkatársai a folya-
matosan változó jogszabályi 
környezetben is minden terü-
leten megfelelő színvonalon 
látták el a feladatukat az elmúlt 
évben. A jegyzői beszámolót a 
képviselő-testület elfogadta. 

Tárgyalta a testület a 
választási ciklus első felében 

elért eredményeket és a 
ciklus második felében 
reálian megvalósítható 

projekteket
A napirendi pont keretében 

polgármester asszony – te-
kintettel arra, hogy a képvise-
lő-testület a választási ciklus 
feléhez ért – összefoglalta a 
2014-2019-es ciklus eddigi 
eredményeit, valamint a jövő-
beli célkitűzéseket.

Zárt ülésen tárgyalta a tes-
tület az Arany Oroszlán Zrt. 
mérlegbeszámolóját, valamint 
döntött a testület az első la-
káshoz jutók támogatása iránti 
kérelemről.

A képviselő-testületi ülésről 
készült felvétel megtekinthető 
a www.ebestv.hu oldalon.

Az Ebesi Hírlap júniusi számának  
lapzárta időpontja 2017. június 22. 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  
Médiapartnerünk: www.ebestv.hu   Mobil: 06-30/911-24-10

Nyomdai előkészítés: Abari Gusztáv
Nyomda: Center-Print Nyomda Kft., Debrecen. E-mail: info@centerprint.hu

Teljesültek a 2016. évi költségvetésben kitűzött célok
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Kiváló eredmények az angol versenyen
Kimagasló eredményeket értek el iskolánk 
hetedik osztályos tanulói az MM Publication 
által szervezett ELT versenyen. A gyerekek 
ősszel kapták meg azokat az angol regénye-
ket, amelyeket önállóan kellett feldolgozni-
uk. Hetedikeseinket a gimnázium 9. és 10. 
osztályába járó tanulókkal értékelték együtt. 
Ennek ellenére a 985 versenyzőből Janik Vik-
tória (7.a) a 8. helyen, Árva Martina (7.a) a 
15. helyen és Lajtai Levente (7.a) a 30. helyen 
végzett. Felkészítő tanár: Csiháné Pálinkás 
Krisztina.

Szépen szerepeltek atlétáink a megyei 
versenyen

A Hajdúszobosz-
lón megrendezett 
körzeti atlétika 
versenyen nagy 
örömünkre minden 
csapatunk tovább-
jutott a megyei ver-
senyre, ahol szintén 
szépen szerepeltek. 
A debreceni Gyu-
lai István Atlétikai 
Stadionban isko-

lánk III. korcsoportos leány csapata (Balogh 
Dorottya, Mészáros Nóra, Sipos Katalin, Sós 
Anna, Szabó Laura Dorina, Szentmiklósi 
Dorka) 2. helyezést ért el. Egyéni összetett 
versenyben Mészáros Nóra a 3. helyet sze-
rezte meg. IV. korcsoportos fiú csapatunk 
(Becskereki Bence, Fodor Norbert, Mészá-
ros István, Palcsu Zalán, Szabó Péter, Vattai 
Levente) 4. helyezést ért el. Egyéni összetett 
versenyben Mészáros István a 8. helyen, Ta-
kács Tamara pedig a 7. helyen végzett. Me-
gyei IV. kcs. atlétika egyéni eredmények: 
Szabó Nikolett (8.b) kislabdahajításban és 
súlylökésben is megyei bajnok lett, így to-
vábbjutott az országos döntőre!  Szabó Péter 
(8.b) súlylökésben II. helyen végzett. Mé-
száros Nóra (6.b) megnyerte a 600 méteres 
síkfutást, így ő is képviselheti iskolánkat az 
országos versenyen. Ugyanezen a távon Sós 
Anna (6.b) ezüstérmet szerzett. Felkészítők: 
Sós Barnabás, Batta Katalin, Fodor Barbara, 
Zelízi Mária, Dobos Judit, Kása Sándor és 
Orjákné Kurczina Zsuzsa.

Országos angol eredmények
A TITOK Oktatás-
szervező BT által 
meghirdetett Lon-
don Bridge angol 
nyelvi tesztverseny 
országos döntőjébe 
iskolánkból öt ta-
nuló jutott be, név 
szerint: Galgóczi 
Zsuzsanna (5.a), 
Pálóczi Imre (5.a), 

Szentmiklósi Dorka (5.a), Lajtai Tímea (7.b) 
és Kiss Zoltán (8.). A versenyt a Budapes-
ti Műszaki Egyetemen rendezték meg és az 
alábbi eredmények születtek: Lajtai Tímea a 
7. évfolyamosok versenyében III. helyezést 
ért el. A 8. évfolyamosok között Kiss Zoltán a 
IV. helyezést szerezte meg, míg az 5. évfolya-

mosok körében Pálóczi Imre V. és Galgóczi 
Zsuzsanna VII. helyezett lett. Szentmiklósi 
Dorka akadályoztatása miatt nem tudott részt 
venni a budapesti döntőn. Felkészítő tanár: 
Trefán Gabriella Krisztina.

I. helyezett lett Fruzsi az országos 
rajzpályázaton

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos 
Szövetsége által meghirdetett „Országos Fo-
gyasztóvédelmi Sulirajzpályázat”-ra bekül-
dött több, mint 200 rajzból Bódi Fruzsina 
8.a osztályos tanuló munkája a „Reklámozni 
lehet, de nem mindenáron” kategóriában első 
helyezett lett. Nyereménye egy 25 000 Ft ér-
tékű könyvutalvány. Felkészítő tanár Tóthné 
Leiter Júlia.

Dobogós helyezések a Bendegúz versenyen
2017. április 7-én Debrecenben rendezték a 
Bendegúz Tudásbajnokság megyei döntőjét, 
melyen iskolánkat hét tanuló képviselte: Zsi-
ros Blanka, Vogel Christian 1.a, Kovács Vik-
tória 2.b, Enyedi Luca 3.b, Orosz Fanni 4.a, 
Balogh Dorottya és Galgóczi Zsuzsanna 5.a. 
Balogh Dorottya természetismeret tárgyból 
1. helyezést ért el, ezzel bejutott a Szegeden 
tartandó országos döntőbe, továbbá irodalom 
tantárgyból is a dobogós 3. helyet szerezte 
meg magának. Felkészítők: Tálas Enikő és 
Németi Jánosné. Angol kezdő alsós kate-
góriában Orosz Fanni 5. és Enyedi Luca 8. 
helyezést értek el. Felkészítők: Kathiné Sár-
kány Noémi és Tamássy Zoltán. Angol haladó 
felsős kategóriában Galgóczi Zsuzsanna 8. 
helyezést ért el. Felkészítő: Trefán Gabriella. 
Zsiros Blanka és Vogel Christian anyanyelv 
tárgyból a 15. és a 16. helyet szerezték meg. 
Felkészítő: Nagy Anita. Kovács Viktória ma-
tematika és környezetismeret tárgyakból a 
mezőny második harmadában szerepelt. Fel-
készítő: Orjákné Kurczina Zsuzsanna. Nagy 
Anita – Bendegúz kapcsolattartó.

Bolyai Matematika Verseny
2017. május 12-én került megrendezésre a 
Debreceni Bolyai János Általános Iskolában 
a Bolyai János Megyei Matematikaverseny, 
melyen 34 oktatási intézmény 160 tanulója 
vett részt. Legeredményesebb tanulóink: Kiss 
Dániel (2.b osztály) 7. helyezés; Kiss Zoltán 
(8.a osztály) 9. helyezés; Pálóczi Borbála (3.b 
osztály) és  Szentmiklósi Kristóf (1.a osztály) 
10. helyezés. Felkészítő tanárok: Orjákné 
Kurczina Zsuzsa, Csiha László, Dr. Rácsai 
Lajosné és Fodor Barbara Melinda.

Színjátszóinkat minősítették az országos 
fesztiválon

2017. április 29-én, Hajdúnánáson az Orszá-
gos Weöres Sándor Színjátszó Fesztiválon 
iskolánk mindkét drámás csoportja fellépett. 
A szigorú zsűri nem osztogatta az arany mi-
nősítéseket, még ezüstöt is csak kevesen kap-
tak, azonban a kicsi csoport mégis szerzett egy 
ezüst minősítést a zsűri külön dicséretével. A 
nagy csoport bronz minősítéssel végzett, ami 
szintén nagyon szép eredmény egy ilyen ver-
senyen. Csoportvezető: Bálintné Bagdi Ibolya.

Robotok harca
Az idén negyedik alkalommal rendeztük meg 
a National Instruments Mentor Programjá-
ban részt vevő iskolák számára a Területi 
Robotszumó Versenyt, amelyen hét iskola 12 
csapata mérte össze robotépítési és progra-
mozási tudását. Első helyen a Szoboszlói Úti 
Általános Iskola, második helyen a Debreceni 
Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma, 
harmadik helyen a Debreceni Hallássérültek 
EGYMI csapata végzett. A mi legjobb csa-
patunk a GCsK, a 6. helyen végzett. Csapat-
tagok: Piskó Gergő, Görög Gábor, Salánki 
Zsolt. A verseny támogatói: a National Inst-
ruments, a Brixcity LEGO áruház, a Török és 
Társai Tömítésgyártó és Szolgáltató Kft. és az 
Ebesi Gyermekekért Alapítvány. Köszönjük 
Horváth Margitnak és Szabó Istvánnak, NI 
Lego mentoroknak a verseny lebonyolításá-
ban nyújtott segítségüket. Kissné Lantos Éva

Megismerkedtünk a sztárszakmákkal
2017. április 24-én, iskolánkból 9 hetedikes 
tanuló utazott fel Budapestre a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara által 10. alkalom-
mal megrendezett Szakma Sztár találkozóra, 
amelyre a Hungexpo területén került sor. Kö-
zel 40-50 szakmát tekinthettünk meg, tárlat-
vezetéssel. Többek között a cukrász, pincér, 
fodrász, ács, mechatronikai mérnök, es eszter-
gályos szakmákkal ismerkedtünk. Készíthet-
tünk sütiket, ezek mellett vetélkedhettünk is, 
és a rendezvény végén értékes nyeremények-
kel jutalmazták a verseny győzteseit. Kísérő 
tanárunk: Tálas Enikő tanárnő, akivel jó han-
gulatban telt a nap. Köszönjük, a részvételt! 
Kiss Csenge 7.a.

Élmények az Agórában
Az ötödikesek egy csoportjával 2017. április 
28-án az Agorába tettünk látogatást. Egy lát-
ványos előadás keretében megismertük a Tes-
la-tekercs működését, és egy zongorabillen-
tyű segítségével ,,zenéltünk” a villámokkal. 
A kölyöklaborban a ,,Tarts hidegen!” nevű 
kísérleten vettünk részt, ahol megvizsgáltuk 
a hőmérséklet változásait és hatásait. A két 
előadás között számos interaktív játékkal ját-
szottunk. Köszönjük Tálas Enikő és Érckövi 
Katalin tanár néniknek, hogy pályáztak erre a 
nagyszerű lehetőségre és elmehettünk a tudo-
mányos élményközpontba. Pálóczi Imre 5. o.

Ezúton köszönjük az Önkormányzatnak a 
gyerekek versenyhelyszínekre történő utaz-
tatásában nyújtott segítségét, továbbá Mé-
száros István szülőnek az önzetlen segítségét.

Tájékoztatás ballagásról és tanévzáróról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánkban a 
tanévzáró ünnepségre 2017. június 17-én, 
8.00 órától, míg a ballagásra ugyanezen a 
napon 9.30 órától kerül sor. Várunk min-
den kedves érdeklődőt szeretettel.

A versenyekről és az aktualitásokról bő-
vebben a www.ebesarany.hu internetes ol-
dalon tájékozódhatnak.

Összeállította: 
Szűcs Norbert intézményvezető

Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Iskolai színes hírek
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Ebes Községi Önkormányzat 
létrehozta a mini bölcsődét, 
mely 2017. június 1-jén meg-
nyitja kapuit. A Benedek Elek 
Óvoda tagintézményeként mű-
ködik a Kossuth utca 12-14 
szám alatt. Ezúton köszönjük a 
CURVER Magyarország Kft-
nek – Makai Péternek – a sok-
sok felajánlott játékot, beren-
dezési tárgyat, tároló eszközt, 
mellyel hozzájárult a működé-
si feltételek kialakításához.

Egy kisgyermeknevelő és 

egy bölcsődei dajka gondosko-
dik szeretettel hét kisgyermek 
gondtalan napjairól. Egy tech-
nikai dolgozó segíti a zökke-
nőmentes feladatellátást (étel-
szállítás, tálalás, takarítás).

Szépen kialakított, családi-
as környezetben fogadjuk a 
gyermekeket 20 hetes kortól. 
A mini bölcsődébe a beiratko-
zás/előjegyzés folyamatosan 
történik.

Czeglédiné Herczeg Ildikó 
óvodavezető

Indul a mini bölcsőde Többszörös véradókat 
köszöntöttünk

Május 20-án, szombaton azoknak a véradóknak köszön-
tük meg a segítségüket, akik a 2015 és 2016-os évben tízszer, 
hússzor, huszonötször, negyvenszer, hatvanszor, hetvenszer és 
nyolcvanszor adtak vért, segítve ezzel a rászoruló embertár-
saiknak. Külön köszönet illeti meg Kiss Gyulánét, aki nyolc-
vanszoros véradó. Az ünnepségen Bagosi Bálintnét „Őrangyal”  
oklevéllel jutalmazták.

A Vöröskereszt ajándékait és az okleveleket a Magyar Vö-
röskereszt megyei és hajdúszoboszlói területi képviselői adták 
át. Az ünnepség színvonalát a DANCING BOOTS COUNTRY 
LINEDANCE  tánccsoport fergeteges műsora tette emlékeze-
tessé. 

Köszönjük szépen az Önkormányzatnak, hogy segítséget 
nyújtottak a véradók megvendégelésében.

Heidumné Szarka Veronika és Dudik Józsefné

PALÁNTAVÁSÁR
Az Ebesi Községgondnokság Kft. 2017. május 15-től palánta 
vásárt tart Ebes, Rákóczi u. 13. szám alatti Alapszolgáltatási 
központ mögött található fólia sátorban hétfőtől–szombatig 
8:00–12:00-ig.

Az alábbi palánták vásárolhatóak a készlet erejéig:
– paradicsom
– paprika

– káposztafélék
– uborka

– karalábé
– padlizsán

– fűszernövények
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:

06-52/366-992, 06-30/985-4997.
Pünkösdi ünnepi alkalmak 
a Református Templomban

Szeretettel hívogatunk a Lélek ünnepén, Pünkösdkor minden-
kit a református istentiszteletekre, melyek az ünnep mindkét 
napján ¾ 10 órától kezdődnek. 

Pünkösdvasárnap felnőtt keresztelővel, konfirmációval és úr-
vacsorával, hétfőn pedig gyermek keresztelővel. 

Legyen találkozásunk az ünnepen! 
Minden kedves ebesi testvérünknek áldott, lelkes, örömteli 

pünkösdi ünnepet kívánunk az egész gyülekezet és presbitéri-
uma nevében! 

Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor
Szilágyi János gondnok

Felhívás méhnyak-rák szűrésre 
és véradásra

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2017. június 2-án, 
pénteken 8.00 órától nőgyógyászati méhnyak-rákszűrést tar-
tunk a Védőnői Szolgálatnál (Ebes, Rákóczi u. 16.). 

A vizsgálatra előzetes bejelentkezés szükséges.
Jelentkezni lehet: 06-52/366-821 telefonon munkaidőben, 

vagy a helyszínen személyesen.
2017. június 8-án, csütörtökön 13.00–17.30 közötti idő-

ben véradást szervezünk a Művelődési Házban (Ebes, Kos-
suth u. 32–34.). 

A véradáshoz személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-
kártya bemutatása szükséges.

a Védőnők

Határnéző tekergés
Indulás:  Június 25. Vasárnap: Arany J. 

Ált. Isk. elől 9 órakor
Hazaérkezés: 12 óra körül
A túra távja: 17 km földúton
Útvonal:  Ebes – Csemetekert – Horváth tanya–Templom-

domb 
Felszerelés:  Időjárásnak megfelelő öltözet, inni és ennivaló az 

útra.
Szervezők: Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület

Sár esetén falutúra lesz Ebes bel és külterületén.
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Ebesi Majális – Sajt és bor ünnep
– képes összefoglaló –

Változatos, színes programok, vidám hangulat, sok mozgás várta azokat, akik kilátogattak az idei Majálisra. A teljesség igénye nélkül 
felidézzük a legemlékezetesebb pillanatokat. Köszönetünket fejezzük ki a Magyar Sajt Kft-nek a rendezvény megvalósításához nyújtott 
segítségért. A rendezvényről készült felvétel megtekinthető a www.ebestv.hu oldalon. (Fotók: Jakab Attila és magánarchívum)

A Kozmix fergeteges hangulattal  koronázta meg a napot

A gyerekek kalózkodhattak Lóri kapitánnyal
A délelőtt a sport jegyében telt

A citera kör tagjai népdalokkal szórakoztatták a közönséget Sokan voltak kíváncsiak Csordás Tibire

Kiss Csengének, Ebes Ifjú Tálentumának hangja gyönyörűen csengett

Ebes Ifjú Tálentuma, Mechle Christian elvarázsolta hangjával a közönséget
Csiszárné Józsa Emma képviselő nyitotta meg az idei majálist
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IX. SZENT IVÁN ÉJI VIGADALOM
Családi nap a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban

2017. június 24. szombat, 14.00-23.00 óráig

PROGRAM
14-15 óráig falunéző szekerezés és népi játszótér
14.00 óra „Nagyanyáink süteményei”- kemencés kelt tészták
15.00 óra Helyi művészetek csoportok bemutatói: 
 –  művelődési ház mazsorett és Kékibolya citera csoportjai
 – ebesi Piros Rózsa Népdalkör
15.15  – 17.00 óra Bütykölde – csillag kulcstartó és csillagbarát 

karkötő készítése
17.00  óra „Kitelepített álmok” – Kiss Gizella amatőr festő 

kiállításának megnyitója
 –  a kiállítást megnyitja Andics Árpád Holló László-díjas 

fotóművész, tanár, közreműködik Erdélyi Márta Sesztina 
Jenő-díjas versmondó

17.45  Fújjuk együtt – az Alapszolgáltatási Központ Retró énekkarával
18.00  – 19.00 óra TalpAláValó – Táncház Kiss Józseffel és Kissné 

Ádám Zsuzsával
 –   közreműködik: Hagyományok Háza felnőtt néptánc csoportja 

és a Flaska banda
19.00 óra Slambuc vacsora
19.30  – 20.30 órától Szent Iván éji ötpróba – Lovagi torna kicsiknek 

és nagyoknak a Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet 
közreműködésével

20.30  óra Kapcsolj 3 D-re! – Csillagászati előadás – debreceni 
Magnitúdó Csillagászati Egyesület vezetőjének, Zajácz György 
előadásában

21.30  CsillagTúra – Távcsöves szemlélődés a rendezvény végéig
A rendezvény alatt népi játszótér és Holttest a könyvtárban – 

szabadulós játék várja az érdeklődőket!
A rendezvény ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk!

Szervező: Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Együttműködő partnereink: Alapszolgáltatási Központ, Benedek 
Elek óvoda, Ebesi Hagyományőrző Egyesület, Ebesi Piros Rózsa 
Népdalkör Hagyományok Háza, Zsongvölgyi Hagyományőrző 

Haditorna Egylet
Bővebb információ az 52/ 366-136, 20/404-8044 telefonszámokon 

kérhető!

EMLÉKEZTETŐ
Az Ebesi Hagyományőrző Egyesület és a Kulturális Kft. 2017. júni-
us 3-án ismét megrendezi a Családi Juniálist a Nagyparkban.
PROGRAM
10.00  – 15.00 óráig főzés, játékok, versenyek
10.00  – 16.00 óráig zenél a Party Roll Band
16.00  óra a Hajdúböszörményi Ifjúsági Fúvós-

zenekar műsora
18.00  órától tábortűz, a régi idők hangulatára 

emlékezve
Várjuk főzőcsapatok, és mindazok jelentkezé-
sét, akik megunt játékaikat a rendezvényen résztvevő gyerekeknek 
szívesen felajánlják zsákbamacska formájában. A játékok gyűjtése 
a Hajnalka Fagyizóban történik, nyitva tartási időben. 

Szeretettel várjuk a családokat, kicsiket, nagyokat,  
egyszóval mindenkit!

Bővebb információ a Hajnalka Fagyizóban (52-366-909) a Közsé-
gi Könyvtárban (52-366-136) vagy Apagyi Józsefnénél (52-366-

047, 20-612-7423).
A rendezvény megvalósulását Ebes Községi Önkormányzat támogatja.
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Május 8-án – a megyei KRESZ nap nyitásaként – átadtuk az 
iskola udvarán felépített 126 férőhelyes fedett kerékpártáro-
lót, melyre két éve gyűjtögettük a pénzt. A beruházás költsége 
3.347.190,- Ft volt, melynek előteremtésében nagy segítséget 
nyújtottak lelkes támogatóink: Dzsudzsák Balázs, Kurucz Agro 
Kft., Kurucz Farm Kft., Szoboszló COOP Kft., Debreceni Víz-
mű Zrt., Ebesi Mezőgazdasági Szövetkezet, Quali-Komplex 
Kft., Lékó Family Kft., Kösely Zrt., Kreatív Komfort Kft. és 
Ebes Községi Önkormányzat. 

Köszönjük továbbá azoknak, akik adójuk 1%-ával járultak 
hozzá a célunk megvalósításához. 

A tároló kivitelezője a ROHR-Utcabútor Kft. volt.
Ebben a hónapban szerezte meg középfokú komplex nyelv-

vizsgáját angol nyelvből iskolánk két nyolcadikosa: Csorvá-
si Réka és Nagy Vivien. Felkészítő tanáruk Csiháné Pálinkás 
Krisztina.  

Nyelvvizsgájuk díjának 50%-át az Alapítvány visszatéríti.
Szívből gratulálunk szorgalmas munkájukhoz!

Csiha László
Ebesi Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi elnök

EGYA hírek

2017. április 21-én került 
megrendezésre a Széchenyi 
vetélkedő a múzeumban. Elő-
ször az általános iskola felső 
tagozatos tanulói a „Kossuth 
Kifli” című játékfilm reform-
korral kapcsolatos részét néz-
ték meg, ezt követte a 7-8. 
osztályosok vetélkedője. A 
vetélkedő a beugró feladat is-
mertetésével vette kezdetét, 
mely reformkori személyek 
pl. Haynau, Kazinczy Ferenc, 
Kossuth Lajos, Deák Ferenc, 
Ferenc József etc. életútjáról, 
hozzájuk kapcsolódó érdekes-
ségekről szólt. A tíz percben 
bemutatott előadások mind-
egyike egytől egyig színvona-
lasra sikeredett! Ezután vette 

kezdetét az izgalmas versen-
gés- társasjáték, maga a vetél-
kedő, ahol a játékosok a tan-
könyvszagú lexikális tudásuk 
helyett kooperatív és stratégiai 
képességüket tették próbára. 

Volt is körönkénti kupakta-
nács, mérlegelés, matekozás, 
míg végül az eredmény a kö-
vetkezőképpen alakult:

I. helyezett: 8.b osztály: 
Szabó Orsi, Csorvási Réka, 

Fodor Norbi, Palcsu Zalán. 
II. helyezett: 7.b osztály: 

Simon Máté, Hegedüs Levi, 
Kovács Lukács Márton, Lente 
Márk.

III. helyezett: 8 a osztály: 
Szőke Zoltán, Kerekes Tibor, 
Takács Tamara, Nagy Viki.

IV. helyezett: 7.a osztály: 
Ignácz Máté, Truckai Sára, 
Kiss Csenge, Árva Martina.

Az első helyen végzett csa-
pat egy mozi látogatást nyert a 
debreceni Apolló moziba.

Gratulálunk a versenyzők-
nek!

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni Tálas Enikő történelem 
tanárnőnek a közös munkát!

Kovács Sándor történész

„A 3 pontos Haynaut vagy a 4 pontos Kossuthot húzzam?”

Községünk sem maradt ki 
egy új, országos kezdemé-
nyezésből  a Cselekvő Kö-
zösségek- Közösségek Hete 
országos programsorozatából, 
melynek célja:

„A társadalmi aktivitás nö-
velése, a fejlesztésbe bevont 
településeken a közösségi sze-
repvállalás erősítése, a tele-
pülések önkormányzatai, kul-
turális intézményei és lakosai 
közötti kapcsolatok erősítése, 
az együttműködés kultúrájá-
nak magasabb szintre emelé-
se.” 

A program elindításával új 
hagyomány teremtése a cél: 
a közösségi tevékenységek, a 
közösség erejére épülő prog-
ramok szervezése a kulturális 
intézmények aktív szerepvál-

lalásával. 2017. május 8-12 
között a Széchényi Ferenc Táj-
múzeum és a Községi Könyv-
tár egy-egy programmal csat-
lakozott a rendezvénysorozat-
hoz. 

Május 8-án az Idősek Klub-
ját láttuk vendégül. Míg a ke-
mencében csodás illatú kakaós 
csigák és dübbencsek sültek, 
addig „A fele sem igaz” játé-
kos vetélkedővel ütöttük el az 
időt. A kemencés kóstoló után 
mindenki kipróbálhatta a népi 
játékainkat, s így a csapatok 
nemcsak versenyeztek, hanem 
jól is szórakoztak. A könyvtár 
„Fogadj örökbe egy könyvet!” 
akcióval várta az érdeklődő-
ket. 

Május 12-én a múzeumban 
került megrendezésre a Civil 

Fórum azzal a céllal, hogy 
a helyi szervezetek és intéz-
mények jobban megismerjék 
egymást, egymás tevékeny-
ségét. A bemutatkozók során 
hallhattunk az intézmények, 
szervezetek múltjáról, jelené-
ről, megismerhettük jövőbeli 
terveiket, a hétköznapi gondo-
kat, sikereket; s lassan körvo-

nalazódni látszott az egymásra 
utaltság, együtt munkálkodás 
szükségessége. Reményeink 
szerint a kezdeményezés foly-
tatódik, s a szélesebb közön-
ség számára is nyitottá válik.

Kaszás Csilla
könyvtáros

Kovács Sándor
történész

Közösségben élni jó!
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Mazsorett siker

A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde haladó mazsorett 
csoportja 2017. április 22-én „Az év tánca” Országos Minősítő 
és Díjkiosztó Táncművészeti versenyen vett részt Debrecenben. 
Nagy izgalommal készültünk a megmérettetésre. Szombaton 
már kora reggel benépesült a VOKE Egyetértés Művelődési 
Ház csillogó ruhájú táncosokkal. Magyarország számos telepü-
léséről érkeztek a versenyzők a színvonalas versenyre. A mi kis 
óvodásaink gyermek korcsoportban léptek a színpadra. Nagyon 
ügyesen, bátran adták elő a jól begyakorolt koreográfiát. Izga-
tottan vártuk az eredményhirdetést. Nem véletlenül, hisz arany 
minősítést szereztünk. A csapat tagjai voltak: Sarkadi Fruzsi-
na, Laczkó Zsófia, Tenkely Kata, Egri Csenge, Bernáth Bianka, 
Szendrei Laura, Csahóczi Fruzsina, Szűcs Nelli, Lakatos Virág, 
Pál Dominika. A csoport tánctanára: Tóthné Békési Zsuzsa. 
Gratulálunk a lányoknak a szép eredményhez!

Czeglédiné Herczeg Ildikó 
óvodavezető

Madarak és Fák napja az Óvodában 
Hagyományainkhoz hűen eb-

ben az évben is játékos vetélke-
dővel és kiállítással köszöntöt-
tük a Madarak és Fák napját.

Az egész óvodát megmozgató 
délelőttön 12 állomáson mutat-
hatta meg minden gyermek az 
ügyességét, énektudását, alko-
tó kedvét. A változatos felada-
tokat örömmel oldották meg a 
gyerekek. Találós kérdésekre feleltek, erdei állatok lábnyomát 
keresték, madarakhoz párosították az árnyékukat, „Erdőtüzet” 
oltottak, pókhálóba ragadt pillangókat mentettek meg, madárto-
jásokat juttattak vissza a fészekbe, kukacot gyűjtöttek a madár-
fiókáknak, madárhangokat ismertek fel, énekeltek és rajzoltak a 
természetről, mozgásos játékokat játszottak. 

Mire az összes feladatot teljesítették meg is telt a pontgyűjtő 
lapjuk. 

Végezetül a jól megérdemelt Oklevelet minden csapat átve-
hette.

az Óvoda „Zöld” munkacsoportja

„Aranyosak” lettünk

2017. május 13-án, szombaton került megrendezésre a több 
évtizedes múltra visszatekintő Hajdú-Bihar Megyei Bábfórum. 
A rendezvény helyszíne hagyományosan a debreceni Vojtina 
Bábszínház volt. Óvodánk kis színjátszó csoportja idén 7 gyer-
mekkel készült a megmérettetésre. Rendszeres résztvevői va-
gyunk az évenként megrendezésre kerülő eseménynek, s ebben 
az évben először – a gyermekekkel közösen – úgy gondoltuk, 
hogy a korábbi mesedramatizálás helyett, most bábelőadást állí-
tunk össze. Izgatottan készítettük a díszleteket, bábokat a gyere-
kek segítségével. A seregszemlén több művészeti iskola és óvo-
da báb tanszakos csoportjai között mérettettük meg magunkat. A 
szakértőkből álló zsűri arany minősítéssel díjazta előadásunkat, 
s ezen felül egy különdíjat is kiérdemeltünk a változatos bábtí-
pusok használatáért. Gyermekeinkre nagyon büszkék vagyunk, 
hiszen bátran, ügyesen, jókedvvel és összetartóan, együttmű-
ködve játszottak a bábokkal. Köszönjük a szülőknek a segítsé-
get, és hogy velünk együtt szorítottak az előadás sikeréért.

„Az előadó-művészet nem csak tudás, hanem egyszersmind a 
tudás megmutatni tudása is.” (Batók B.)

A Habakukk csoport tagjai: Laczkó Zsófi, Obsitos Péter, 
Orosz Emma, Sarkadi Fruzsina, Szuvák Bence, Tőzsér Blanka, 
Vogel Patrick.

Truczkainé Kovács Edit, Szöllősiné Nemes Ágnes
óvodapedagógusok 

A májusi napsütést nagyon 
várták már az ebesi Idősek 
Klubjának tagjai. Közös prog-
ramok, sütések-főzések, kirán-
dulások, színházlátogatások 
várnak ránk ebben az évben is. 
Nappali klubunkban továbbra 
is nagy szeretettel várjuk azo-
kat az ebesi időseket, akik szí-
vesen töltik a hétköznapokat jó 
beszélgetésekkel, foglalkozá-
sokkal, közös zenehallgatás-
sal, kártyázással családias kis 
közösségünkben. Az elmúlt 

hónapban együtt nyújtottuk 
ki a lebbencset, melyből fi-
nom salmbuc készül majd, 
lángos sütést szerveztünk, és 
ismét bedagasztottuk a jó öreg 
krumplis dübbencset. Csütör-
tökönként, heti rendszeresség-
gel végezzük együtt a meri-
dián tornát, s a Retró énekkar 
próbájától hangos a ház pén-
tek délutánonként. Örömmel 
mondhatjuk: jó ide tartozni!

Erdei Andrásné
intézményvezető

Az Idősek Klubjában együtt 
köszöntjük a jó időt!

 

 

 

Jama 
Szépségszalonban 

(4211 Ebes, Fő utca 8. sz.) 

Fodrász üzlethelyiség 
kiadó!                   

Érdeklődni a 20/330-2599 
telefonszámon. 
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Ebesen 2017. május hónapban az eddig eltelt időszakban bűncse-
lekmény elkövetéséről Ebes vonatkozásában nem tudok beszámol-
ni. A fenti időszakban két közlekedési baleset is történt, melyben 
munkatársaim intézkedtek.

Egy Suzuki típusú gépkocsi közlekedett 2017. május 8-án 16 
óra 45 perc körüli időben a 4. számú főúton Ebes felől Debrecen 
irányába. Haladása során nem tartott kellő követési távolságot az 
előtte közlekedő Renault típusú személygépkocsi mögött, akinek 
ütközött. A baleset során személyi sérülés nem történt, csak anyagi 
kár keletkezett.

Egy kamion 2017. május 13-án 11 óra 45 perckor a 4805-ös úton 
közlekedett Debrecen felől Hajdúszovát irányába. Az út 7. kilomé-
terszelvényében az esőtől nedves úton megcsúszott és a menetirány 
szerinti bal oldali útárokba csapódott. A baleset során a kamion so-
főrje az elsődleges orvosi vélemény szerint könnyű sérülést szenve-
dett. Őt a mentők kórházba vitték.

Az utóbbi időszakban ismét történtek olyan csalások, melyet 
telefonos hívással követnek el. Felhívom a figyelmet arra, hogy a 
telefonszolgáltatók megkereséseik során nem kérik a bankkártyánk 
adatait. Ugyanígy a banki ügyintézők sem kérik a telefonos előfize-
téseinkkel kapcsolatos információkat. Ne dőljenek be a csalóknak, 
és ne adják meg bankkártyájuk adatait senkinek. Hívják fel erre 
hozzátartozóik figyelmét is. 

Kérem, hogy amennyiben jogsértő cselekményt tapasztalnak, ér-
tesítsék a rendőrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település kör-
zeti megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A 
bejelentéseket 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
Vass Szabolcs r. ftőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Pásti Gyula c. r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
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 
16:00 és 17:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában 
az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.

Karácsony Béla r. százados, sajtószóvivő

Rendőrségi hírek KRESZ nap és megyei verseny Ebesen
2017. május 9-én egy nagyszabású, megyei szintű rendez-

vényt szervezett az Ebesi Arany János Magyar –Angol Két Ta-
nítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola az Ebesi 
Polgárőr Egyesület, a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Berettyóújfalui Tankerületi 
Központ, valamint a Generali a Biztonságért Alapítvány támo-
gatásával.

Az iskola tanulói egy Kresz-teszt kitöltése után évfolyamon-
ként tekinthették meg az udvaron felállított állomásokat, ame-
lyek segítségével megismerkedhettek a rendőrség, a Cívis Köz-
terület Támogató Alosztály, a katasztrófavédelem, a mentők, a 
polgárőrség és a honvédség egységeivel.

A rendezvényt a megyei verseny egészítette ki. Az immár ne-
gyedik éve megszervezésre kerülő versenyre 16 csapat nevezett 
be a KRESZ-kupa megszerzéséért.

Mind az alsós, mind a felsős ebesi csapatok az előkelő I. he-
lyen végeztek. A felkészítő tanár: Zelízi Mária.

Ebesi Polgárőr Egyesület

Lakossági hirdetés
Tevékenyen a jövőnkért szociális szövetkezet a Dózsa Gy. u. 8 

szám alatt működik! Változatlanul várjuk kulcsmásolással, késéle-
zéssel, ruhajavítással, cipőjavítással kapcsolatban. Munkafelvétel: 
hétfőtől–péntekig 15.00–17.00-ig. Új szolgáltatásunk: Fénymásolás, 
nyomtatás, scennelés A/4, A/3 méretben. Ingatlanértékesítés. Tele-
fon: 06-70/334-5407.

Energiatanúsítás tapasztalt szakembertől, rövid határidőre, olcsón. 
T: 30/429-9064.

Férfi takarítókat keresünk Ebesi telephelyre, teljes 
munkaidős foglalkoztatásra.

Bérezés: havi bruttó 177.000 Ft-tól kezdődően.
Bejelentett, jogszerű foglalkoztatás.  

Munkába járás költségtérítése.
Kezdés azonnal.

Érdeklődni: a 0630/3248008-as telefonszámon.

Vagyonőröket keresünk Debreceni és Ebesi telephelyekre.
Érvényes vagyonőri iratokkal rendelkező munkatársakat 

keresünk,határozatlan időre, teljes munkaidős 
foglalkoztatással, akár azonnali belépéssel.

Biztos, tervezhető, havi bérezés, bejelentett jogviszony. 
Munkába járás költségtérítése, egyéb béren kívüli juttatások.

Érdeklődni: a 0630/3473187-es telefonszámon

Felújítottuk a polgárőrség 
gépjármű tárolóját

Elkészült a polgárőr gépkocsi tároló födémjének a szigetelése, 
és a külső világítás korszerűsítése, mind a tároló előtt, mind a 
főépület bejáratánál. A szigetelési munkálatokat Magyar János 
kőműves, önkormányzati képviselő végezte, aki ezzel a mun-
kájával is támogatta az egyesületünket, amelyet nagy tisztelettel 
megköszönünk. 

Balogh László Ebesi Polgárőr Egyesület elnök

1. csütörtök Dr. Szerze Róbert
2. péntek Dr. Csontos Gyula
3. szombat Dr. Csontos Gyula
4. vasárnap Dr. Socol Ilona
5. hétfő Dr. Békési Zoltán
6. kedd Dr. Szerze Róbert
7. szerda Dr. Csontos Gyula
8. csütörtök Dr. Csontos Gyula
9. péntek Dr. Socol Ilona
10. szombat Dr. Csontos Gyula
11. vasárnap Dr. Szerze Róbert
12. hétfő Dr. Szerze Péter
13. kedd Dr. Békési Zoltán
14. szerda Dr. Szerze Róbert
15. csütörtök Dr. Békési Zoltán

16. péntek Dr. Socol Ilona
17. szombat Dr. Socol Ilona
18. vasárnap Dr. Szerze Róbert
19. hétfő Dr. Szerze Péter
20. kedd Dr. Csontos Gyula
21. szerda Dr. Szerze Róbert
22. csütörtök Dr. Békési Zoltán
23. péntek Dr. Socol Ilona
24. szombat Dr. Socol Ilona
25. vasárnap Dr. Békési Zoltán
26. hétfő Dr. Szerze Péter
27. kedd Dr. Békési Zoltán
28. szerda Dr. Szerze Róbert
29. csütörtök Dr. Békési Zoltán
30. péntek Dr. Socol Ilona

Telefonszám: 06-30/698-0043

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2017. június
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Az úr 2017. évében április 
havának 30. napján vasárnap 
megrendezésre került az I. Ebesi 
nehézvértes Vívóversenyünk az 
Ebesi Majális Sajt és Bor Ünnep 
társrendezvényeként. A rendez-
vényen, ahogyan a neve is mu-
tatja középkori lemezvértekbe 

öltözött versenyzők mérték ösz-
sze tudásukat. A verseny hely-
színe a művelődési ház mögötti 
kondipark melletti füves terület 
volt. A friss tavaszi reggelben 
kíváncsian várakozó érdeklő-
dők körében a kardok, pajzsok 
és páncélok csörgése jelezte az 
igen kemény párviadalok kez-
detét. Nagy örömünkre 4 külön-
böző egyesület tagjai mérkőztek 
egymással. Mindösszesen nyolc 
fő bátorkodott a versenyben in-
dulni, így két négyfős csoportot 
hoztunk létre. Csoportonként 
mindenki megvívott egymással, 
majd két-két fő tovább jutott az 
elődöntőhöz és a döntő mérkő-
zésekhez. 

A verseny fődíja egy nagyon 
szép XIV. századi kard máso-
lat volt, amelyet Bús Benjamin 
nyert el a verseny győzteseként, 
aki a Ferreus Lupus egyesület 
tagja és Tatáról érkezett hoz-
zánk. A második helyet szintén 

a Ferreus Lupus harcosa Lan-
tos Bence érte el. A harmadik 
helyen a Zsongvölgyi Hagyo-
mányőrző Haditorna Egyletből 
Horváth Sándor végzett.

Ebesről három fő versenyző 
indult: Csorvási József, Szatmá-
ri Gábor és Horváth Sándor.

Minden résztvevőnek sze-
retnénk megköszönni, hogy 
megtiszteltek bennünket jelen-
létükkel és tiszta, becsületes 
versengésükkel, valamint gra-
tulálunk a kitartáshoz és a szép 
eredményekhez.

Ezúton is köszönetet mon-
dunk az Ebes Községi Önkor-
mányzatnak, és az Ebes Kul-
turális Közhasznú Nonprofit 
Kft-nek, akik jelentős támoga-
tással járultak hozzá a rendez-
vény megvalósításához. Vala-
mint nagyon szépen köszönjük 
a Zsongvölgyi Hagyományőrző 
Haditorna Egylet tagjainak és 
közeli ismerőseinknek a ke-
mény munkát, amivel segítet-
ték a verseny létrejöttét. Bízunk 
benne, hogy a következő verse-
nyünkön még több résztvevővel 
tölthetünk el egy a mostanihoz 
hasonló barátságos versengéssel 
tarkított napot. 

Horváth Sándor Cornaille

Első Ebesi Nehézvértes 
Vívóverseny, Haditorna Verseny

Parádés győzelem és Hajrá futás!

Ifj. Sós Barnabás, a Budapesten rendezett országos bajnokság 
és magyar liga kupa 800 méteres számában, parádés hajrával és 
meggyőző fölénnyel győzött. Ezzel a teljesítménnyel aranyjel-
vényes szintet ért el, és jó esélye van arra, hogy hamarosan be-
válogassák a magyar válogatottba, mely nemzetközi versenyek-
re (európa és világbajnokságokra) jelenthetne indulási jogot. A 
csodás futam megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?
v=yc5EDfXlpmA&feature=youtu.be

A Hajrá futás májusi fordulójában is kimagasló teljesítményt 
nyújtottak atlétáink. Aranyérmesek lettek Egri Kincső, Mészá-
ros Nóra, Nagy Anita és Sós Barnabás. A dobogó második foká-
ra Tóth Amina állhatott fel korcsoportjában. Harmadik helyen 
végeztek Egri Csenge, Gergelyné Molnár Edit és Mészáros Ta-
más, míg ötödik helyen ért célba Gergely Kristóf Gábor.

Sós Barnabás

Húsvét kupa a floorballosoknál
Ebben a tanévben sem maradt el az Ebesi Sportbarátok Egye-

sülete által megrendezett tavaszi Húsvét kupa kispályás floorball 
házibajnokság. Az idén az 1-2. osztályosok és a 3-4. osztályosok 
már külön versenynapon mérték össze tudásukat, hiszen – nagy 
örömünkre – olyan sok jelentkező volt, hogy egy nap alatt nem 
zajlottak volna le a mérkőzések. 

Egyesületünk ezúton is megköszöni az iskola vezetésének 
támogatását, a szülők kitartását és ezúton is gratulálunk a ver-
senyzőknek!

Makai Zsolt
Ebesi Sportbarátok Egyesület

Floorball Szakosztály szakosztályvezető

Park-kör 
Parkvédő futóverseny

Időpont: Június 24. Szombat: Nagypark, 9 órakor
Résztvevők: 2 éves kortól 
Távok: 500 métertől 3000 méterig
Szervezők: Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület
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 TÜZIFA ELADÓ! 
  
Akác, tölgy kuglizva, hasítva és parketta 
hulló ömlesztve vagy raklaposan egyedi 

kiszállítással. 
Érd.:  Szotákné Kata 

tel: 06-30-487-6555,  06-30-562-2490 
www.tuzifa-debrecen.hu 

Debrecenben a Monostorpályi úton. 
 

 
 
 
 
 

Az Acsádi úton nem mi vagyunk!!! 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Forduljanak bizalommal hozzám jogi ügyeikkel. 
 

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

Tisztelettel:  Dr. Kovács Brigitta Ügyvéd 
 

 

DR. KOVÁCS BRIGITTA ÜGYVÉD 
 

Kedves Ebesi Lakosok! 
 

Ügyfélfogadást tartok csütörtökönként 
13 óra és 17 óra 30 perc között előre 
egyeztetett időpontokban, a Polgármesteri 
Hivatalban.  
 


