
„Egy biztos, a halál” – sokszor hallott 
mondás ez, és megingathatatlan emberi 
tapasztalat áll mögötte. Mindig is hara-
gudtam erre a mondatra, mert árad belő-
le a reménytelenség, az az üzenet, hogy 
minden hiába, úgyis elmúlik minden. Az 
kétségtelen tény, hogy mostanában, lénye-
gében már egy éve a „biztos” szavunkat 
át kell értékelni. Ami eddig annak tűnt, 
már egyáltalán nem az: nem biztos, hogy 
a gyerekek reggel iskolába indulnak, nem 
biztos, hogy családi programot tervezhe-
tünk, mondjuk egy mozizást, nem biztos, 
hogy beiktathatunk a napunkba egy esti 
sétát, és még nagyon hosszan lehetne 
folytatni. 26 éven át, ha valaki azt kérdez-
te, hol lehet engem megtalálni, akkor ki-
csit tréfásan azt feleltem, hogy egy biztos: 
vasárnap délelőtt a templomban vagyok. 
Ez a számomra nagyon fontos alap igazság 
is megdőlt már. Március 14-től személyes 
részvétellel újra nincs istentisztelet, csak 
a református gyülekezet youtube csator-
náján vannak új igehirdetések. Fáj nagyon 
ez a „biztos”-ból lett bizonytalanság! 

DE! De Isten nem hagy bennünket bi-
zonytalanságban, jóllehet a világunkat ez 
határozza meg. Akárhogyan is történik, 
április 4-én Feltámadás áldott ünnepe 
jön el. Az az ünnep, amely kicsorbítja a 

lehangoló mondás élét, mert arról szól, 
hogy: Egy biztos, Él az Isten! Szent tisz-
tem, feladatom ezt hirdetni, akár nyitva 
lesz a templom Húsvétkor, akár zárva 
leszünk még a járvány miatt. A bezárt 
templom sem a halál erejéről szól, hanem 
a féltő szeretetről, és a vágyakozásról is: 
vágyakozni az után, ami oly sokáig ter-
mészetes volt: mehetünk az Isten házába. 
Az idei ünnepen is és mindenkor, ezt az 
igazán egy biztos reménységet hirdetem, 
az Élő Isten jelenlétét. 

Nagyon szeretném most leírni az ünne-
pi alkalmak rendjét, de sajnos nem tudom, 
hogyan alakulnak a református istentisz-
teletek. Nagyhéten híradással leszünk 
majd róla, minden lehetséges módon. 

Addig is minden kedves ebesi test-
véremnek, embertársamnak kívánok 
nagyon jó egészséget, lelki bizakodást, 
örvendező Feltámadás ünnepet! Az Úr 
legyen őrizőnk! Biztos, hogy bízhatunk 
benne! 

Bukáné Zakar Zsuzsanna 
lelkipásztor

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapjaEbes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja
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A járványhelyzet következ-
tében hozott intézkedésekre 
tekintettel a hagyományoktól 
eltérő módon, online térben 
zajlott az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc ünnepi 
megemlékezése.

Szabóné Karsai Mária Pol-
gármester asszony a szabad-
ságharc hőseire emlékezve 
ünnepi beszédében kifejtet-
te: „Március 15. nem egy az 
ezeréves történelmünk napjai 

közül, hanem egy jelkép, egy 
közös pont. Bátor hősök, a sza-
badság, a függetlenség tiszta 
szívű harcosai éltek akkor és 
elindultak közösen egy olyan 
úton, amely a mai magyarság 
megmaradását eredményez-
te, elszántságuk, értékrendjük 
példaként állhat előttünk ma 
is. Szerte Magyarországon és a 
világban március 15-én kokár-
dát tűz a magyar ember a mel-
lére. Tesszük ezt, mert hőseink 
megérdemlik hazafiságból, 
tiszteletből. Olyan hősök ők, 
akik ugyan nem nyerték meg 
a harcot, leverték őket, de 
mégis győztek, mégis eredmé-
nyeket értek el Magyarország 
fejlődésében. Tanulnunk kell 
őseinktől, mind elszántságot, 
mind elhivatottságot, tanul-

nunk kell a múlt buktatóiból. 
Csak úgy lehet eredményeket 
elérni és tetteket véghez vinni, 
ha összefogunk és egységesek 
vagyunk. 

A világon terjedő koronaví-
rus nem egyes nemzetek, ha-
nem az egész emberiség szá-
mára jelent komoly kihívást, 
így az összefogás szükséges-
sége ma minden ember számá-
ra aktualitással bír a Földön. 
Most egészségünk megőrzése 
érdekében kell harcba száll-
nunk. Nemzeti, települési és 
egyéni szinten is. Olyan na-
pokat élünk, amikor felérté-
kelődik a fegyelmezettség, 
felelősségtudat, az együttmű-
ködés. Mindennél fontosabb, 
hogy vigyázzunk egymásra, 
óvjuk szeretteinket, úgy, hogy 

betartjuk a szabályokat és fi-
gyelemmel vagyunk azokra az 
intézkedésekre, melyek gátat 
szabhatnak a vírus terjedésé-
nek.” 

Az ünnepi beszédet az Ebe-
si Arany János Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Művészeti Iskola 7. 
osztályos tanulóinak műsora 
követte. A műsort Németi Já-
nosné és Szabóné Tóth Katalin 
osztályfőnökök állították ösz-
sze.

Ez év március 15-én, rend-
hagyó módon, mindenki egyé-
nileg helyezhette el a megem-
lékezés virágait, koszorúit a 
Széchenyi szobor előtt.

Az ünnepi megemlékezésről 
készült összeállítást megtekint-
hetik az ebestv.hu oldalon.

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”

Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es forradalom  
és szabadságharc 173. évfordulóján

Biztos? Biztos!

Fotó: Kovács Judit
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A bölcsőde építése 2020 
nyár végén megkezdődött. 
Az intézmény – illeszkedve a 
környezetében található épüle-
tek megjelenéséhez, formájá-
hoz, – földszintes kialakítású, 
hagyományos nyeregtetővel 
rendelkezik. A csoportszobák 
közvetlen fedett terasz- és 
kertkapcsolattal kerülnek ki-
alakításra. A beépített alapte-
rület 466,70 m2. A kivitelezés-
re 8 hónap áll rendelkezésre; a 
munkálatok jó ütemben halad-
nak és április végére befeje-
ződnek. A kivitelezési munkát 
az EURÓ-MÁDI Kft. végzi 

bruttó 214.582.680 Ft összeg-
ben.

Jelenleg burkolás, festés, 
gépészeti szerelvényezés, 
elektromos szerelvényezés 
munkálatai folynak, valamint 
hamarosan megkezdődnek a 
külső tereprendezési, út- és 

parkoló építési munkálatok. 
Az épület elkészültét követő-
en lehet elindítani az épület 
használatbavételi és műkö-
dési engedélyezési eljárásait, 
melynek lezárulását követően 
kezdődhet meg az intézmény 
használata.

Jó ütemben halad a bölcsőde építése

 
BENEDEK ELEK ÓVODA 

ÉS MINI BÖLCSŐDE 
4211 Ebes, Ady Endre u. 9-11. sz. 

Telefon: 52/565-053, 565-054; Fax: 
52/565-053 

Ebes Községi Önkormányzat 
4211 Ebes, Széchenyi tér 1. 

Tel.: 52/565-048, fax: 52/565-075 
ebesoffice@t-online.hu; www.ebes.hu 

 

 

HIRDETMÉNY 
 

A köznevelésről szóló törvény értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. 
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt. 

 

EBES FELVÉTELI KÖRZETBEN A 2021/2022. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ 
ÓVODAI BEIRATKOZÁS HELYE ÉS IDŐPONTJA: 

 

HELYSZÍN: Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 4211 Ebes, Ady Endre u. 9–11.  
Telefon: 52/565-053, 565-054 
Online beiratkozáshoz: ovoda.ebes@gmail.com 

 

IDŐPONT: 2021. május 4–5. (kedd és szerda) 8.00–16.00 óráig 
 

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK: 
 

• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító vagy születési anyakönyvi kivonat és 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), a gyermek TAJ kártyája 

• a szülő személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya). 
 

AZ ÓVODAI FELVÉTEL TÁRGYÁBAN MEGHOZOTT DÖNTÉS KÖZLÉSÉNEK HATÁRNAPJA: 
2021. június 5. 
 

AZ ÓVODÁZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEI: 
 

• A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői 
felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, 
szabálysértést követ el és szabálysértési szankcióval sújtható.  

• A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.törvény 15. §-a alapján, ha az óvodai 
nevelésben való részvételi kötelezettség megszegése a családi pótlék szünetelését vonhatja 
maga után. 

• A jegyző – bejelentésre vagy hivatalból – elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó 
foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének. 

 

JOGORVOSLAT:  
 

Az óvodai felvétellel kapcsolatos döntés ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon 
belül az Intézményvezetőnél benyújtott, fenntartónak (Ebes Községi Önkormányzat) címzett 
írásbeli fellebbezéssel élhet. 

 

Ebes, 2021. március 17. 
Tóth Ilona intézményvezető 

Fotó: Kovács Judit

Tisztelt Szülők!
Az új, kétcsoportos bölcsőde 
reményeink szerint 2021 őszén 
megkezdheti működését. Az 
építkezés befejezését követően, 
több hatósági eljárás sikeres le-
folytatása után nyílik lehetőség 
az Intézmény átszervezésére, és 
a gyermekek beíratására. 

Jelenleg tehát még nem beszél-
hetünk működő intézményről, 
ugyanakkor szeretnénk azt fel-
mérni, hogy várhatóan hány fővel 
tud indulni az Intézmény, ezért 
lehetőség van egy ezzel kapcsola-
tos szándéknyilatkozat benyújtá-
sára 2021. május 3. napján.

A szándéknyilatkozat nem 
jelent visszavonhatatlan kötele-
zettségvállalást a szülő / törvé-
nyes képviselő számára, és az In-
tézmény részéről sem tekinthető 
a jelentkezés elfogadásának, de 
valamennyi szereplő számára 
segítséget jelent az előttünk álló 
időszak tervezésében. Kérjük, a 
fentiek figyelembevételével szí-
veskedjenek a szándéknyilatko-
zatot kitölteni.

Tóth Ilona intézményvezető

Felhívás 
adománygyűjtésre
Támogassuk a Covid betegek el-
látásában dolgozókat!
Ebes Fejlődéséért Közalapítvány 
és Ebes Községi Önkormányzat 
gyűjtést szervez a Covid betegek 
ellátásában résztvevő egészség-
ügyi dolgozóknak. Az olykor 
erőn felüli megfeszített munká-
jukat szeretnénk ezáltal megkö-
szönni.
Ezért várunk:
–  dobozolt süteményeket, csokit, 

édes és sós kekszet;
–  kávét, instant kávét, kávé-

krémport, tejszínhabot;
–  kis és nagy dobozos üdítőket.
A gyűjtés helye nyitvatartási 
időben: Ebes Községi Önkor-
mányzat Ebes, Széchenyi tér 1. 
és Febi 100-as Ebes, Rákóczi u. 
17. 
A gyűjtés ideje: 2020. 03. 31-ig.

Rózsahegyiné Juhász Éva
kuratóriumi elnök

Ebes Fejlődéséért Közalapítvány
Szabóné Karsai Mária

polgármester
Ebes Községi Önkormányzat
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Tilos az égetés

Törvényi változás következtében a he-
lyi önkormányzatok kötelesek hatályon 
kívül helyezni a kerti hulladék égetésé-
re vonatkozó helyi előírásokat. Ennek 
megfelelően a növénytermesztéssel ösz-
szefüggésben és a belterületi, valamint 
a külterületen lévő zártkerti ingatlanok 
használata során keletkezett hulladék 
szabadtéri égetése TILOS. Az ingatlan 
tulajdonosa, használója köteles a terüle-
tet éghető hulladéktól és további hasz-
nosításra nem kerülő száraz növényzet-
től mentesen tartani. Az Önkormányzat 
a Zöldhulladék Gyűjtőpont működteté-
se révén biztosítja, hogy a lakosság a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően 
kezelhesse a keletkező avart és kerti 
hulladékot. A szabadtéri égetés betiltása 
nagymértékben javíthat a település le-
vegőminőségén.

Dr. Morvai Gábor
 jegyző

Lassan elmúlik már a sokadik egymás 
utáni mediterrán telünk. A kertes házak-
ban lakó embereknek szeretnék néhány 
hasznos tanácsot adni saját többéves gya-
korlati tapasztalatomból.

Ültetés – telepítés

Aki most ültetne gyümölcsfát, lehe-
tőleg faiskolában vásárolja meg, ahol 
alaposabb szaktanácsot és bővebb fajta-
választékot kaphat. Debrecen közelében 
több jó nevű megbízható faiskola is van. 
Vásárláskor a fácska gyökérzete, mérete 
és állapota a lényeges: kiszáradt vagy 
fagy káros, agyoncsonkolt, rövid gyökerű 
fácskában nem sok öröm lesz (a gyökér-
kérget finoman kissé meg kell kaparni).

A kajszi-, sárgabarack, szilva alanyra, 
magas törzsbe oltva tartósabb és életké-
pesebb mint a gyökfőben mirabolánra 
oltott fa, melyet néhány éven belül köny-
nyen elkap a gutaütéses pusztulás. Cse-
mete telepítéshez minél nagyobb gödörbe 
sok trágyával vagy komposzttal ültes-
sünk. Előtte 1-2 cm „csikket” kell ejteni, 
hogy friss vágáslappal könnyebben gyö-
kerezzen. A felső ágacskákat 2-3 rügyre 
erősen vissza kell metszeni!

Metszés

Az idősebb termő gyümölcsfákat sok 
helyen látni elbozontozott lombozattal 
sűrűn álló, hosszú, meddő, egyéves víz-
hajtásokkal. Sokan egyszer egy évben 
agyoncsonkolják fájukat, mely ilyenkor 
ezt eredményezi. 
A meggyfáknál ez fordított jelenség, a 
hosszú meddő kopasz ágak úgy csüng-
nek, mintha szomorú fűzek volnának. Az 
ilyen esetekben minden második hajtást 
ajánlatos tőből kimetszeni, tehát az egész 
fakoronát lazábbra, napfényesebbre be-
állítani. Őszi- és kajszibaracknál is meg 
kell hagyni arányos, laza sűrűségben a 
ceruzavastag ágakat, a hosszúságtól-vas-
tagságtól függően harmadolni, felezni 

kell. A korona belsejét sűrítő, öregebb, 
felkopaszodó ágakat ne sajnáljuk kifű-
részelni, az ilyen sebeket ajánlatos leke-
zelni, erre többféle sebpaszta és oltóviasz 
kapható. (Tehát termőre metsszük, ne 
meddőre!)

Növényvédelem
A számtalan károsító és kórokozó visz-

szafogására elmaradhatatlan a tavaszi 
rügyfakadás idején egy erőteljes lemosó 
permetezés, lehetőleg ismételve. Erre 
legkomplettebb készítmény a gazdabol-
tokban kapható kész, gyárilag bekevert, 
folyékony, könnyen kezelhető rézkén – 
650 SC. Nagyapáink is minden növény-
védelmi problémát rézzel és kénnel, meg 
nikotinnal intéztek el. (Akkoriban senki 
sem kiabált környezetvédelemről.) Őszi- 
és kajszibarack fáknál csak rügyfakadás 
után ajánlatos metszeni, mert a gutaü-
téses ágelhalást okozó baktériumok és 
gombák behatolását a fa ki tudja védeni 
a megindult nedvkeringéssel.

Teljes virágzásban és sziromhullás után 
számtalan gombaféle kórokozó ellen kell 
permetezni a gazdagon virágzó fáinkat, 
különösen a meggyet tudja tönkre tenni 
a monília és a virágmonília, amikor is 
egész ágak látványosan el is száradnak. 
A gazdaboltokban nagyon sokféle gom-
ba- és rovarölő készítmény kapható, 
csomagoló anyagaikon alapos részletes 
utasítással. Ezeket érdemes figyelmesen 
elolvasni és betartani, főleg a pontos ki-
mérésre ügyelni.

A fáinkon egyszerre van jelen a rovar-
károsító és a gombaféle kórokozó, ezért a 
kettő ellen egy permetlével védekezzünk! 
Külön gond az atka és a lisztharmat elleni 
védekezés, ez azonban már jóval bővebb 
téma. Vegyszeres védekezésnek nagyon 
jó kiegészítője, segítője a sárgalapok 
használata.

A különböző bokrok, bogyós gyümöl-
csök és díszcserjék ápolása is fontos, ahol 
főleg az elöregedett ágakat tőből ki kell 
ritkítani: az elbokrosodás ezeknél is szép-
séghiba és terméskiesés.

Az éles szem és a jó szerszám, a vé-
dőruhák és az a bizonyos „józan paraszti 
ész” használata ajánlatos.

Domokos Gergely
nyugdíjas erdész

Tavaszi kerti teendők

A szolgáltatónál 
kell igényelni az 

ingyenes internetet
Márciusban az általános iskolás diá-

koknak és tanáraiknak is ingyenes lesz 
az internet, ugyanúgy, mint azoknak a 
tanulóknak és pedagógusoknak, akik-
nek korábban a járványhelyzet miatt 
digitális oktatásra kellett átállniuk. A di-
gitális oktatásban részt vevőknek a szol-
gáltató felé kell jelezniük, hogy igénylik 
az ingyenes szolgáltatást, amit a követ-
kező számlán írhatnak jóvá. A kedvez-
mény a fennálló és az újonnan kötött 
szerződésekre is érvényes, és egyetlen 
tartózkodási helyen (tehát helyhez kö-
tött szolgáltatás esetén) lehet igénybe 
venni.

Forrás: kormany.hu
Dr. Morvai Gábor

jegyző
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Ebes Községi Önkormányzat 
február 15-én döntött az ön-
kormányzati kitüntető címek 
odaítéléséről. Az adományozás 
célja, hogy a község köszönetet 
mondjon mindazoknak, akik a 
helyi közügyek valamely terü-
letén kimagasló teljesítményt 
nyújtottak vagy huzamosabb 
időn keresztül Ebes érdeké-
ben önzetlenül munkálkodtak, 
mellyel hozzájárultak a telepü-
lés anyagi, szellemi értékeinek 
gyarapodásához.

Ebes Községi Önkormányzat a 
Pro Villa Ebes Községért díj 
arany fokozatát adományozta 
Bukáné Zakar Zsuzsanna Nagy-
tiszteletű lelkészasszonynak.

Nagytiszteletű lelkészasszony 
1966-ban született Debrecenben. 
Ebesen nőtt fel, ezer szál köti a 
településhez. Teológiai tanulmá-
nyait 1985-90 között végezte az 
akkori Debreceni Református 
Teológiai Akadémián. Férjével 
1987-ben kötött házasságot. Há-
rom gyermekük született, Bence 
1989-ben, Borbála 1991-ben, 
1996-ban Virág nevű gyermekük. 

1992-ben szentelték lelkésszé 
és 1993. szeptember 1-jén a 
Debrecen-Ebes-Szepes Egyház-
község lelkipásztorának nevez-
ték ki. Kezdő lelkészként kapta 
a lehetőséget templom és gyüle-
kezet építésére. 1994-1997 kö-
zött épült Ebesen a Református 
templom, javarészt az Ő szolgá-
lata alatt. 2012-ben gyülekezeti 
teremmel és kiszolgáló helyisé-
gekkel bővült a templom. 

Számtalan család életét kí-
sérte végig ezalatt a 27 év alatt, 
születéstől a halálig. Isten áldá-
sát kérve a családokra kereszte-
lőkön, esküvőkön és könnyebbé 
téve az elválást, az ige vigasz-
taló szavaival a temetéseken. 
Fontos feladatai közé sorolja 
a gyermekek hitre segítését, 
óvodai, iskolai hitoktatások ré-
vén. Konfirmációra készíti fel a 
gyermekeket, felnőtteket, hogy 
elkötelezhessék magukat a ke-
resztyén hit felé. 

Nagy lelkesedéssel és testvé-
ri szeretettel fogadja az ebesi 
civil közösségek felkérését, az 
együttműködés évek óta töret-
len. Így például: Nyitott temp-
lom éjszakája, Karácsonyi kon-
certek, Böjti koncertek, Adventi 
fénygyújtás, Szakrális túrák stb.

Igyekszik segíteni felekezettől 
függetlenül az ebesi szülők szü-
nidei gondjain, a Hittantáborok 
megtartásával. Rendszeresen lá-
togatja az idősek otthonát, lelki 
támogatást nyújt az időseknek, 
betegeknek. A pandémia alatt 
is töretlen hittel végzi lelkészi 
munkáját. A bezárt templomok 
idején az online térbe kénysze-
rülve hirdeti az igét, nem hagy-
va magára gyülekezetét. 

A vasárnapi istentisztelet, 
a számtalan bibliaóra minden 
korosztály részére, mind-mind 
közösségünk lelki épülését szol-
gálja, amire nagy szüksége van 
minden embernek.

Az Egyházmegyénél betöltött 
tisztségeivel és a községünk-
ben végzett tanító, nevelő, lelki 
támogatást nyújtó munkájával 
nagymértékben hozzájárul Ebes 
község elismertségéhez.

Ebes Községi Önkormányzat 
Pro Villa Ebes Községért díj 
ezüst fokozatát adományozta 
Professzor Dr. Fézer Tamás-
nak.

Prof. Dr. Fézer Tamás 1980-
ban született, családjával 1982-
ben költöztek Ebesre, a Rákóczi 
utcára, itt töltötte gyermekkori 
éveit. Az ebesi általános iskola 
egykori kiváló tanulója. 

3. osztályos korától zongo-
raórákra járt, mely meghatározó 
élmény volt életében. 12 éves 
volt, amikor az akkori polgár-
mester, Portörő János felkérte, 
hogy polgári esküvőkön kísérje 
a szertartást elektromos orgo-
nán. Később hivatalos esküvői 
zenész lett, orgona- és zongora-
játékával sok ifjú párt kísért az 
oltár elé. Majdnem 14 évig tartó 

esemény kezdete volt, amikor 
megkérték, hogy az ugyanabban 
a teremben helyt kapó reformá-
tus és gyülekezeti alkalmakon 
kántorként szerepeljen. Isten-
tiszteleteken és miséken közre-
működött. A diploma megszer-
zése után még 3 évig folytatta 
ezt a tevékenységet.

Középiskolai tanulmányait a 
Debreceni Református Kollégi-
um Gimnáziumában folytatta. 
Diplomáját a Debreceni Egye-
tem Jog- és Államtudományi 
Intézet nappali tagozatán és a 
Miskolci Egyetem Deák Ferenc 
Állam- és Jogtudományi Dokto-
ri Iskolában szerezte. 

2005-től egyetemi oktatói 
teljes állást kínáltak fel részé-
re, melyet örömmel elfogadott. 
2011-ben Debrecenbe költözött, 
de mai napig hazajár Ebesre 
szüleihez. Feleségével, aki szin-
tén a karon dolgozik egyetemi 
adjunktusként, 2009-ben ismer-
kedett meg és 2013-ban házas-
ságot kötöttek. 2012. augusztus 
1-jétől tudományos, pályázati 
és fejlesztési dékánhelyettes, 
egyetemi docens, majd 2020. 
szeptember 1-jén professzori ki-
nevezést kapott.

Eddigi díjai közül legbüsz-
kébb az Év tanára díjra, melyet 
a Debreceni Egyetem Állami 
és Jogtudományi Kar hallgatói 

önkormányzata alapított. Ezt a 
díjat a hallgatókkal szavaztatják 
meg és aki kiérdemli ezt a címet, 
vándorserleget kap, melyet egy 
évig birtokolhat. Ha ezt a díjat 
3-szor szavazzák meg ugyan-
annak a tanárnak, akkor meg-
tarthatja a vándorserleget. Fézer 
Tamásnak már van ilyen serleg 
a birtokában, ezt nagy elisme-
résnek érzi, hiszen a hallgatók 
elégedettségét méri a díj.

Nagyon szeret utazni, a világ 
számos országában megfordult, 
mely utakat általában vendég-
kutatói, -oktatói alkalmakkal 
kötött össze. Számos elismerést, 
díjat tudhat magának.

Habár sikerült megtalálniuk 
debreceni kertvárosi lakhelyü-
kön a természet közelségét és 
megnyugvást, Ebeshez való 
kötődése nagyon mély maradt. 
Fézer Tamás két kisgyermek 
édesapja, 2017 szeptemberében 
született első, András nevű, ez 
év januárjában pedig második, 
Balázs nevű gyermekük.

Professzor dr. Fézer Tamás 
öregbítette iskolánk és telepü-
lésünk jó hírnevét, kántori tevé-
kenységével hozzájárult az ebe-
si közösségi élet szervezéséhez. 
Példakép lehet az Ebesen felnö-
vő fiatalabb nemzedéknek. 

*
A díjak átadására a veszély-

helyzetet követő első képvise-
lő-testületi ülésen kerül sor.
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Pro Villa díjazottjaink

Kanyó Gréta Anna
Gréta az iskola 8. b osztályos 

tanulója, aki minden évben kitű-
nő vagy jeles eredményt ért el. 
Számos tanulmányi verseny si-

Kitüntetettek
Ebes Községi Önkormányzat célul tűzte ki, hogy a települé-

sen élő és huzamosabb időn keresztül kimagasló tanulmányi, 
művészeti, tudományos vagy sport eredményt elérő fiatalokat 
az Ebes Ifjú Tálentuma díjjal jutalmazza minden évben. Ez 
a díj elismerés az átlagon felüli teljesítménynek, mellyel a dí-
jazott fiatalok hozzájárulnak nemcsak iskolájuk, hanem Ebes 
község hírnevének öregbítéséhez.

Ebes Ifjú Tálentuma díj kitüntetettjei:

keres résztvevője. Többször in-
dult helyi, illetve megyei verse-
nyeken. Magyar és angol nyelvi 
versenyek sikeres szereplője. 

Kincskereső irodalmi csapat-
versenyen előkelő II. helyezést 
ért el. A Szép magyar beszéd 
verseny megyei fordulóján 
harmadik helyezést kapott. A 
Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtárban megrendezett Me-
gyei Versfesztiválon arany minő-
sítést szerzett. A költészet napja 
alkalmából meghirdetett „Leg-
kedvesebb versem” versmon-
dó verseny első helyezettje. A 
Csapókerti Általános Iskolában 
megyei angol nyelvű vers- és 
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prózamondó versenyen kiváló 
eredményt ért el.

Hat éve a Művelődési Ház 
Kéknefelejcs Citeraegyüttesé-
nek tagja. Az együttessel részt 
vett az Aranyhangszál tehetség-
kutató és minősítő versenyen, 
valamint a Nemzetközi Diószegi 
Népzenei Versenyen, ahol ezüst 
minősítést szerzett.  Széles ér-
deklődési körét mutatja, hogy a 
„Szívem csücske” országos mi-
nősítő rajzpályázaton bronz mi-
nősítést kapott. Szorgalmával, 
közösségi munkájával példa-
ként állhat kortársai előtt.

Kocsis Csaba
Csabát szülei 4 évesen írat-

ták be úszótanfolyamra, majd 7 
évesen kezdte meg úszó karrier-
jét Hajdúszoboszlói Árpád SE-
ben. Első nagyobb versenyei az 
úszó diákolimpiák voltak, ahol 
2016-ban az országos döntőbe 
jutott és 5. helyen végzett 50 
m mellúszásban. Az évek során 
több nemzetközi versenyen is 
érmes helyezést ért el, 2017-ben 
a Hungarospa Kupa Nemzetközi 
úszóversenyen az egyesületének 
legeredményesebb férfi ver-
senyzőjének járó kupát kapta 
meg. Az évente rendezett Hajós 
Alfréd Kupán mindig dobogós 
helyet szerzett.

2020. október 3-án a DSI 
úszó egyesület színeiben a deb-
receni regionális versenyen 100 
m mellen korosztályában az 
első helyezést érte el a Magyar 
Országos Úszó Szövetség által 
vezetett ranglistán. Ezt követő-
en a Miskolcon rendezett nem-
zetközi versenyen korosztályá-
ban 50 m mellben első, 100 m 
mellben első, valamint 100 m 
gyorsúszásban harmadik helyen 
végzett. A tavaly decemberben 
megrendezett Regionális Or-
szágos Delfin-Cápa Gyermek 
Bajnokságon összesen 6 érmet, 
4 aranyat és 2 ezüstérmet akasz-
tottak a nyakába és megvédte a 
ranglistás vezető helyét.

Kocsis Csaba kitartása, szor-
galma és áldozatkészsége ered-
ményeképpen 43 alkalommal 
állhatott dobogóra az úszás ré-
vén. 

Kovács Anna
Anna az iskola 8. b osztályos 

tanulója. Az iskolai évek alatt 
mindvégig kitűnő bizonyítványt 
szerzett. Már alsó tagozatosként 
a mesemondó, a Kazinczy szép-
kiejtési és szépolvasási verseny, 
valamint vers- és prózamondás 
körébe tartozó megmérettetések 
rendszeres résztvevője és díja-
zottja volt. A Méliusz Juhász 
Péter Megyei Könyvtárban ren-
dezett Megyei Versfesztiválon 
ezüst minősítést szerzett. Leg-
utóbb a költészet napja alkal-
mából hirdetett versmondó ver-
senyen legkedvesebb versével 
különdíjat nyert. 

Sikeresen szerepel az angol 
nyelvi versenyeken is, a me-
gyei angol vers- és prózamon-
dó verseny második, a megyei 
idegen nyelvi rejtényfejtő- 
logikai verseny harmadik, a 
tankerületi játékos angol nyel-
vi verseny harmadik helyezett-
je.

Az „Aranyhangszál” tehet-
ségkutató és minősítő versenyen 
a Művelődési Ház citera szak-
körének tagjaként kiemelt arany 
minősítést ért el. A Kéknefelejcs 
Citeraegyüttessel a Nemzetközi 
Diószegi Népzenei Versenyen 
ezüst minősítést kapott. 

A Debreceni Hajdú Tánc-
együttes tagjaként négy éve 
szerepel megyei és országos 
versenyeken. Legnagyobb elis-
merést a 2019-es Fölszállott a 
páva műsorában kapta, amikor 
is a Hajdú Táncegyüttes után-
pótlás csoportjának tagjaként 
különdíjban részesült.

Példaértékű közösségi mun-
kája, szorgalma, szerénysége, 
mindig derűs, mosolygós lénye, 
kedvessége.

Nagy Klaudia Kitti

Klaudia az iskola 8. b osztá-
lyos tanulója. Kitűnő bizonyít-
vánnyal rendelkezik és szinte 
minden tantárgyból dicséretet 
érdemelt. Több helyi és megyei 
versenyen mérette meg tudását. 
Sikerrel szerepelt angol nyel-
vi versenyeken. Megyei angol 
nyelvű vers- és prózamondó 
verseny különdíjasa lett, a já-
rási angol vers- és prózamondó 
versenyen második helyezést ért 
el, tankerületi vetélkedőn csa-
patban ötödik helyen végzett. 

Nemcsak az idegennyelvi 
versenyeken, hanem matemati-
kából is szép eredményeket ért 
el, a Zrínyi Ilona matematika 
házi versenyén első helyezett 
lett. Kincskereső irodalmi ve-
télkedőn a II. és III. helyezett 
csapat tagja volt.

A művészeti iskola tanuló-
jaként alsós korában számos 
rendezvényen gyönyörködtette 
zongorajátékával a közönséget. 
Művészeti sokoldalúságát mu-
tatja, hogy a „Szívem csücske” 
elnevezésű országos minősítő 
rajzpályázaton bronz minősí-
tést kapott. Házi népdaléneklé-
si versenyen is sikeresen szere-
pelt. 

Évekig a körzeti atlétikai 
többpróba verseny résztvevője, 
a lány atlétikai csapat tagja. 
Minden iskolai műsorban aktí-
van részt vesz. Példaértékű 
szorgalma, szerénysége. 

Orosz Fanni
Fanni az iskola 8. a osztályos 

tanulója, aki minden évben kitű-
nő vagy jeles eredményt ért el. 
2019-ben a Vörösmarty Mihály 
Általános Iskolában szervezett 
megyei szavalóversenyen 3. he-
lyezést, ugyanebben az évben a 
Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtárban megrendezett 
Megyei Versfesztiválon ezüst 
minősítést ért el. Fanni szere-
pel a minden év márciusában 
megrendezésre kerülő Arany-
hét megmérettetésein, ahol leg-
utóbb a versmondó versenyen 
és a szép magyar beszéd verse-
nyen egyaránt 2. helyezést ért 
el. A Suli rádió munkájában is 
részt vesz, az ő kellemes hangja 
hallható a nagyszünetekben.

Kedvenc tantárgyai közé tar-
tozik a történelem. 2019-ben az 
Országos Történelem verseny 
iskolai fordulójában 2. helyen, 
2020-ban első helyen végzett. 
Művészeti versenyeken szintén 
sikerrel szerepel. Tagja a felsős 
énekkarnak, népdaléneklési ver-
senyeken sikerrel képviseli isko-
lánkat. Rajzversenyeken szintén 
részt vesz. 2017-ben, a „Horgá-
szélményem a nyári szünidőben” 
témával kapcsolatos rajz- és fo-
tópályázat különdíját vehette át. 

Fanni a közösség életében is 
aktívan részt vesz. Ő az osz-
tály „motorja”, a közösségépítő 
programok egyik fő szervezője. 

A díjak átadására a ballagási 
ünnepség keretében kerül sor.

Az Aktív Magyarországért 
Felelős Kormánybiztosi Iroda 

által tavaly meghirdetett orszá-
gos fotópályázatra 74 résztvevő 
395 képet küldött be. Közülük 
került ki győztesként Gergely-
né Molnár Edit a zempléni 
vándortáboros csapatunk egyik 
kísérője, aki a gyönyörű képet 
a Kerek-kő napkelte túránkon 
készítette. 

Kása Sándor

Országos siker
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Mozdulj a klímáért! – A 
2020-as kampány eredményei

2020. szeptember 7. és október 
16. között a koronavírus ellenére 
is 68 oktatási intézmény 15 999 
diákja és 1 431 pedagógusa moz-
dult a klímáért. A kampányban 
246 346 zöld mérföldet gyűjtöttek 
a magyar résztvevők. November-
ben már beszámoltunk a kam-
pányhéten való részvételünkről. 
A feladatok értékeléséről azonban 
csak a napokban kaptunk értesí-
tést. Nagy örömünkre két kategó-
riában is a díjazottak közé válasz-
tották iskolánkat!

Az Iskolai közösségi akció 
címmel meghirdetett kötelező fel-
adatban iskolánk a II. helyezést 
nyerte el a zsűritől a beküldött 
beszámoló alapján, melyet Tóthné 
Leiter Júlia készített el. 

A Legédesebb méhecske elne-
vezésű feladatban III. helyezést 
ért el a 6.a. és 6.b. osztály közös 
alkotása. A méhecskék technika 
órán készültek üres kindertojás 
belsőkből. 

Kocsis Csaba 2021-re is át-
mentette tavalyi kiváló formáját

Kocsis Csaba 2021.02.20-án a 
debreceni regionális versenyen – 
a Hajós Alfréd Kupa I forduló-
jában – 50 méter mellen megúszta 
azt a 0:32,18 időt, mellyel a Ma-
gyar Országos Úszó Szövetség 
által vezetett 2021. évi ranglistán 
korosztályában – a 15 évesek kö-
zött – országos első helyezést ér! 

Erasmus + online 
Lengyelország, Bialystok  

2021. március 10–12.

Diákjaink lelkesedéssel és iz-
gatottan készültek hónapok óta 
a Nagy Útra. Méghozzá Bialys-
tok-ba, Lengyelország egyik leg-
nagyobb északkeleti városába, a 
belerusz határhoz közel, Erasmus 
pályázat keretein belül. A kialakult 
helyzet ebbe is beleszólt, így len-
gyel partnereink online szervezték 
meg a partner országoknak virtu-
ális térben ezt a találkozót. Büsz-
kék lehetünk tanulóinkra, hiszen 
a nyelvi akadályok nem okoztak 

problémát. Sikeresen és ügyesen 
helytálltak minden prezentáci-
ónál, bemutatásnál. Tanulóink, 
akik részt vettek ebben a virtuális 
mobilitáson: Nagy Bence, Erdei 
Fanni, Pető Zsófia, Orosz Fan-
ni, Kassai Kristóf 8. a osztályos 
tanulók. Segítő pedagógusaink: 
Makainé Rácz Borbála és Katona 
Erika és Kissné Lantos Éva.

Az Arany-hét eredményei
A hagyományainkhoz híven 

minden év március első hetében 
névadónkra, Arany Jánosra emlé-
kezünk. Tanulóink több versenyen 
mérhették össze tudásukat, me-
lyeken a következő eredmények 
születtek:

Versmondó verseny, 1. osz-
tályosok: I. Morvai Nóra 1. a, II. 
Maier Emma 1. b; Fagyal Anton 
1.a, III. Érckövi Nóra 1. a; Lu-
gosi Lívia 1. b. 2. osztályosok: I. 
Kovács Áron Péter 2.b, II. Nagy 
Dávid 2. b, III. Sinka Richárd 2. b.

 Alsós Kazinczy szépolvasási 
verseny, 3. évfolyam: I. Szűcs 
Nelli 3.a, II. Balla Bence 3.b, III. 
Kiss Zsombor 3.a; Kovács Fran-
ciska 3.b. 4. évfolyam: I. Szántó 
Szabolcs 4.b, II. Zétényi Eszter 
4.a; Hámori Gergő 4.b, III. Orosz 
Emma 4.a.

Felsős Kazinczy szépolva-
sási verseny, 5.-6. évfolyam: I. 
Herczeg Tímea 6.a, II. Árva Do-
minika 6.a, III.Krivács Zsófia 
6.a, Kocsis Emese 5.a. 7.-8. évfo-
lyam: I. Kanyó Gréta 8.b, II. Sző-
lősi Lara 7.a,  III. Nagy Klaudia 
Kitti 8.b.

Arany-Rajz verseny: 1-2.év-
folyam: I. Tamássy-Hamza Zorka 
2.a, II. Szilágyi Dorina Virág 2.a, 
III. Szuvák Gréta 1.b. 3.-4. év-
folyam: I.  Pál Dominika 4.b, II. 
Tarcsi Réka 3.a, III. Balla Bence 
3.b. Felső tagozat: I. Kanyó Gré-
ta 8.b, II.  Boruzs Réka 8.b, III.  
Medgyesy Júlia 5.b; Kiss Zsófia 
5.b. Különdíjas: Pető Zsófia 8.a.

Szépíró verseny: 1.osztály: 
I. Deczki Lajos Levente 1.b, II. 
Nagy Lujza 1.b, III. Wágner Lujza 
1.b; Antal Csenge 1.b. 2.osztály: I. 
Sághi Virág 2.b, II. Teleki Bence 
2.b. 3.osztály: I. Mészáros Márta 
3.a,  II. Bernáth Bianka 3.a, III. 
Kovács Franciska 3.b. 4. osztály: 
I. Kálmán Lilla 4.a, II. Boruzs Lili 
4.b; Egri Csenge 4.b, III. Pál Do-
minika 4.b.

Felső tagozat: I. Villás Viktória 
6.a, II. Krivács Zsófia 6.a, III. Ha-
nyu Imre 6.a; Tóth Amina 6.b. 

Az Arany-hét versenyeinek 
szervezői: Galgóczi Éva, Nagy 
Anita, Tóthné Leiter Júlia, Papp 
Éva, Németi Jánosné, Subáné 
Kiss Gyöngyi, Tálas Enikő. Felké-
szítő tanárok: Bálintné Bagdi Ibo-
lya, Dzsudzsák Natália, Galgóczi 

Éva, Kathiné Sárkány Noémi, Ko-
mócsinné Soós Judit, Nagy Anita, 
Németi Jánosné, Papp Éva, Subá-
né Kiss Gyöngyi, Varga Fruzsina, 
Zakar Csilla.

Nőként a világért verseny 
eredménye

A Biharkeresztesi Bocskai Ist-
ván Általános Iskola és a Berety-
tyóújfalui Tankerületi Központ 
első alkalommal hirdette meg 
a Nőként a világért versenyt, 
amelynek célja a korukat megelő-
ző, kiemelkedő tehetséggel, érte-
lemmel bíró nők munkásságának 
megismerése, továbbá a társada-
lomban betöltött szerepük fontos-
ságának hangsúlyozása.

A kétfordulós versenyben 
először egy feladatlapot kellett 
megoldani, majd egy választott 
kiemelkedő tehetségű nő életét 
A3 méretű papírlapon tetszőleges 
alkalmazott technikával bemutat-
ni. Az ebesi iskolából a II. korcso-
portban két nyolcadik osztályos 
csapat nevezett.

A 23 induló csapat közül a 
„2+1” csapat 9. helyezést ért el.

A csapat tagjai: Forgó Viktó-
ria, Nagy Klaudia Kitti, Zoltán 
Benedek 8.b osztályos tanulók

Felkészítő pedagógus: Érckövi 
Katalin

Házi énekverseny

Évek óta hagyomány, hogy 
az Arany hét elnevezésű rendez-
vénysorozat keretében „Házi 
énekversenyt” szervezünk. Idén a 
versenyt a Covid-19 járvány miatt 
az online térbe költöztettük.

Helyezések:
1-2. osztály, egyéni: I. Morvai 

Nóra 1. a, II. Maier Emma 1. b, 
Magyar Szabolcs 1. b, III. Szűcs 

Barbara 1. a, Fábián Dávid 1. b. 
Különdíjat kapott: Horváth Vero-
nika 2.b. Páros: I. Pócsi Dominic 
– Fábián Róbert 2. b, II. Illés-Du-
dás Annabell – Kovács Veronika 
1. a, III. Érckövi Nóra – Sörlei 
Gréta 1. a.

3-4. osztály, egyéni: I. Pázmány 
Máté 4. a, II. Bagi Barbara 3. b. 
Páros: I. Kádár Kinga – Szűcs 
Nelli 3. a,  II. Lugosi Luca – 
Szendrei Laura 3. b, III. Kontár 
Zsófia – Ravasz Hedi 3. b, Ke-
rékgyártó Bence – Papp Nimród 
4. a.

5-6. osztály: I. Vogel Christi-
an – Szentmiklósi Kristóf 5. a, II. 
Tarcza Nikolett – Pálóczi Katalin 
5. a, III. Mrekut Marcell 5. a. Fel-
készítőik: Batta Katalin, Fodor 
Barbara, Nagy Anita és Petőné 
Kiss Judit.

14. NE ÉGESS! rajzpályázat
A Katasztrófavédelem Közpon-

ti Múzeuma immár 14. alkalom-
mal hirdetett rajz- és irodalmi pá-
lyázatot általános iskolás tanulók 
számára, NE ÉGESS! címmel. A 
rajzpályázatot két korcsoport szá-
mára írták ki, alsó és felső tago-
zatos diákoknak. A pályázat címe: 
„A tűzoltó ponyvától a drónokig”.  
Nagy örömünkre és büszkesé-
günkre: Medgyessy Júlia 5. b 
osztályos tanulónk 2. helyezést 
ért el. Felkészítő pedagógus: Ko-
mócsinné Soós Judit

Iskolai beiratkozás
Előzetesen tájékoztatom az 

érintetteket, hogy a 27/2020. 
(VIII. 11.) EMMI rendelet a 
2020/2021. tanév rendjéről 7. 
§ – a szerint „Az Nkt. 50. § (7) 
bekezdése alapján az iskola első 
évfolyamára a tanköteles tanu-
lókat 2021. április 15-16-án kell 
beíratni” A 19/2021. (III. 10). 
EMMI határozat értelmében a be-
iratkozáshoz beosztást készítünk. 
Felhívjuk az érintett szülők fi-
gyelmét, hogy a határozat alapján 
a beiratkozást elektronikus úton is 
meg lehet tenni. A beiratkozással 
kapcsolatos további részletek az 
iskola honlapján megtekinthe-
tők.

További híreink iskolánk 
honlapján (ebesarany.hu) meg-
tekinthetők.

A tavaszi időszakra tervezett 
programjainkat az aktuális jár-
ványügyi helyzet lehetőségeihez 
igazodva valósítjuk meg.

Kérjük, adója 1%-ának fel-
ajánlásával támogassa továbbra 
is az Ebesi Gyermekekért Ala-
pítvány munkáját. Adószám: 
18544718-1-09.

Összeállította:
Szűcs Norbert 

intézményvezető 
Kása Sándor 

intézményvezető-helyettes

Iskolai hírek
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Figyelmetlensége miatt okozott baleset egy férfi 2021. március 
1-én a reggeli órákban a 4. sz. főútvonal ebesi szakaszán. Az 
eddig rendelkezésre álló adatok szerint 6 óra 47 perc körül egy 
24 év körüli férfi közlekedett az általa vezetett Peugeot típusú 
kistehergépkocsival Debrecen irányából. Haladása során nem 
vette figyelembe az előtte forgalmi okból lassító Opel típusú 
személygépkocsit, aminek nekiütközött. A baleset során anyagi 
kár keletkezett.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és 
amennyiben jogsértő eseményt észlelnek, értesítsék a rend-
őrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbí-
zottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A beje-
lentéseket 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 
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott  06-70/430-1354 
Szabó Zsolt c. r. tőrm. körzeti megbízott  06-30/382-6575 
Kiss Zsolt János r. tőrm. körzeti megbízott  06-70/430-1353 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510
vagy Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  
Te vé keny ség irányítási Központ  112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület  +36-30/621-6976

Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden hétfőn 17:00 és 

18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az 
Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.

Karácsony Béla r. százados

Rendőrségi 
hírek

Mert adni jó...
Az Ebesi Polgárőr Egyesület alaptevékenységén túl kiemelten 

fontosnak tartja a karitatív tevékenység végzését is. Jól példázza 
ezt a jelenlegi pandémiás időszakban a gyógyszerkiváltásban, 
bevásárlásban, ebédkiszállításban való segédkezés is. Ebben a 
hónapban az Egyesület tagjai összegyűjtötték a lakókörnyeze-
tükben feleslegessé vált, de jó állapotban lévő holmikat, – ruha-
nemű, cipő, gyermekjáték, bútor – hogy azzal a rászoruló, nehéz 
sorsú családoknak segíthessenek.

Az adományokat 2021. március 17-én adta át Balogh László 
egyesületi elnök az ebesi Ipari Parkban működő Magyar Refor-
mátus Szeretetszolgálat munkatárásnak.

Reméljük, Egyesületünk példája ragadós lesz és követőkre 
talál!

Balogh László  egyesületi elnök

 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
felejthetetlen halottunk:  
 

id. SÓVÁGÓ KÁROLY 
 

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, 
virágot helyeztek és mélységes bánatunkban 
részvéttel osztoztak. 

A gyászoló család 

 

 

 

 

BBaalloogghh  BBééllaa és felesége PPaasscchh  MMaarrggiitt (Marika) 
 

22002211..mmáárrcciiuuss  2277--éénn 

ünnepelik 5500..  
házassági évfordulójukat. 

 

Ezúton is jó egészséget és 
sok boldogságot kíván  

két lánya és négy unokája.  

 

  
„Nem halljuk a hangod, nem látjuk az arcod, hiába szólítunk, te már ezt nem 
hallod. Egy jaj nem sok, annyit sem mondtál és elmentél a halál hosszú útján. 
Tudtad, mi is tudtuk, mily nagy beteg vagy, de te kímélni akartad családodat. 
Mégis elmentél egyetlen perc alatt, számunkra csak a döbbenet és fájdalom 
maradt. 
Emléked örökre itt van velünk, Míg élünk el nem feledünk.” 

EMLÉKEZÉS 
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 

GOMBOS LÁSZLÓ 
halálának 20. évfordulójára: 

Szerető felesége, gyermekei és unokái 

 

 

„A nagy szavak nem érnek semmit,  
elszállnak, mint az őszi szél. 
De a szeretet, ha tiszta szívből 
fakad, elkíséri az embert, amíg él.” 

                                   

József Attila                                 
                                               

SSZZAABBÓÓ  LLÁÁSSZZLLÓÓNNÉÉ--nnaakk  
nagyon boldog 7700.. születésnapot kívánnak 

gyermekei, menye, veje és unokái. 
 

 

Lakossági hirdetés
Földmérés, telekmegosztás, Fundamenta, lakáshitel, felújítási hi-
tel. Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány készí-
tése. Adorjánné Vali Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407.
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 Dr. Négyesi Anna 
                     természetgyógyász, reflexológus, fitoterapeuta 

S       Szeretettel várom egészségét megőrizni és 
gyógyulni vágyó vendégeimet: 

 
 

Szolgáltatásaim: 
 

 állapotfelmérés kezeléssel és terápiás terv készítéssel 
 talpreflexológiai kezelés 
 gyógyító köpölyözés 
 test- és fülgyertya 
 kinesio-tape ragasztás 

 

Előzetes bejelentkezés: +36-20/946-7-946 
Ebes, Bocskai u. 2. 

www.drnegyesianna.wixsite.com/termeszetgyogyaszat 

Az Ebesi Hírlap áprilisi számának lapzárta 

időpontja 2021. április 22., csütörtök.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Családi házak Ebes központjában! 
Várható átadás: 2021. szeptember, kulcsrakészen 

Első ütemben 3 db lakást építünk, melyek CSOK kompatibilisok! 
 

 

 

 
 

Az ár tartalmazza: az alap hideg és meleg burkolatokat, szanitereket, 
nyílászárókat. Lakásonként saját kerttel, füvesítve, vakondhálóval, 
dísztujákkal és terasszal.  

MŰSZAKI PARAMÉTEREK: 
HB30-as téglából, 15cm hőszigeteléssel, 10 cm-es belső válasz- 
falakkal. Műanyag, 3 rétegű nyílászárók, padlófűtés, kondenzációs 
kazán, 25 % megújuló energia. Minden helyiségben külön vezérel-
hető termosztát, klímakisegítő Splitklíma, Monolit födém. 
Medicomfort pir/pur tábla szigeteléssel, Terrán cserép fedéssel. 

FIZETÉSI KONSTRUKCIÓ: 
20 % előleggel megvásárolható, a további ütemezés a kivitelezővel 
történő egyeztetést követően.  

IGÉNYBEVEHETŐ KEDVEZMÉNYEK: 
Akár 10 M Ft CSOK, 10 M Ft kedvezményes hitel, 10 M Ft babaváró 
kölcsön. 

MEGÉRI MOST MEGVENNI: 
2021-től 5%-ra csökken az áfa tartalom, mely CSOK esetén teljes 
egészében visszaigényelhető, ezzel további 2.750.000 Ft 
kedvezményt vehetnek igénybe! Ajándék ügyvédi költség, 
amennyiben 2021 április 30. előtt szerződünk. 
 

Értékesítő: Adorjánné Vali, telefon: 06-70/334-5407 
 

 

1.lakás: 108.38 m2, 49,9 M Ft 
2.lakás: 108.38 m2, 49,9 M Ft 
3.lakás: 105.00 m2, 49,9 M Ft 
 

A lakások mindegyike 3 szobás, 
1 nappali, konyha, fürdőszoba 
WC és 17.33 m2 - es garázs. 
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