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November 13-án tartotta 
munkaterv szerinti ülését Ebes 
község önkormányzatának kép-
viselő-testülete, ahol beszámoló 
hangzott el az önkormányzat 
2013. évi költségvetésének har-
madik negyedéves végrehajtá-
sáról, valamint megtárgyalták 
a jövő évi költségvetési koncep-
ciót. 

Beszámoló hangzott el az 
önkormányzat 2013. évi 

költségvetésének harmadik 
negyedéves végrehajtásáról, 

illetve módosították a 2013. évi 
költségvetési rendeletet 

Az államháztartásról szóló tör-
vény előírásának megfelelően a 
2013. évi költségvetés harmadik 
negyedéves teljesítéséről, va-
lamint a költségvetési rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést 
tárgyalta meg a képviselő-testü-
let az első napirendi pontban. A 
2013-ban elfogadott költségvetés 
kapcsán összességében megálla-
pítható, hogy az önkormányzat 
jól gazdálkodott bevételeivel – 
mondta Szabóné Karsai Mária 
polgármester asszony. Kiemelte 
továbbá, hogy a harmadik ne-
gyedév végéig az önkormányzat 
teljesen hitelmentesen gazdálko-
dott úgy, hogy közben a feladatel-
látásból adódó többletfinanszíro-
zási kötelezettségeit maradéktala-
nul ellátta. 2013. november 13-án 
a költségvetési számlán plusz 85 
millió forint állt rendelkezésre, 
ezen felül 80 millió forint lekö-
tésre került. A működési költség-
vetés időarányos, a felhalmozás 
teljesítésénél van eltérés, mivel a 
fejlesztésekhez kapcsolódó kifi-
zetések a negyedik negyedévben 
fognak megtörténni. Polgármes-
ter asszony hozzáfűzte, a tele-
pülés fejlődését, lakóinak kom-
fortérzetét növelő beruházások 
megvalósítását kell célul kitűzni a 
jövőben is, amelyek valós igénye-
ken alapulnak. Dr. Kovács Brigit-
ta a Pénzügyi Bizottság elnöke 
elmondta, az elmúlt háromnegyed 
évet a stabilitás, a hitelmentes 

gazdálkodás jellemezte. Sós Bar-
nabás alpolgármester kiemelte: 
az önkormányzat fegyelmezett 
és szigorú gazdálkodást folytatott 
az elmúlt háromnegyed évben, 
vannak tartalékaink, de a taka-
rékoskodás továbbra is indokolt, 
mindezek mellett értékálló beru-
házásokat kell megvalósítanunk 
a jövőben. A képviselő-testület 
a Pénzügyi Bizottság javaslatára 
mind a háromnegyed éves beszá-
molót, mind a 2013. évi költség-
vetési rendelet módosítását egy-
hangúlag elfogadta.

Megtárgyalta a testület az 
önkormányzat 2014. évi 

költségvetési koncepcióját

Az államháztartásról szóló 
törvény rendelkezéseinek értel-
mében a költségvetési koncep-
ció legfőbb célja, hogy a 2014. 
évi költségvetés kialakításához 
szükséges alapelvek, valamint 
célkitűzések meghatározásra ke-
rüljenek. Polgármester asszony 
hangsúlyozta, a 2014. évben is 
az intézményhálózat változat-
lan szinten való működtetése, a 
község fejlődését biztosító beru-
házások megvalósítása a fő cél. 
2014. évben is fontos célkitűzés a 
pályázati lehetőségek kihasználá-
sa. Fontos kiemelni, hogy a költ-
ségvetésben jelentkező többlet-
bevételéből meg kell teremteni a 
pályázati önrészeket. Arra kell tö-

rekednünk, hogy az önkormány-
zat 2014. évi gazdálkodását is a 
stabilitás jellemezze – fűzte hozzá 
polgármester asszony. Elmondta 
továbbá, hogy a gazdasági válság 
még napjainkban is érezteti ha-
tását, ezért sem a lakosok, sem a 
vállalkozók terhét nem szeretné a 
képviselő-testület növelni, emiatt 
az adómértékek emelését a 2014. 
évre vonatkozóan nem javasolja. 
Mint ahogyan ismeretes, az ön-
kormányzati feladatellátás, ezzel 
együtt a finanszírozási rendszer 
is alapjaiban változott meg 2013. 
január elsejétől. Az önkormány-
zatok finanszírozása a jövő évben 
is a feladatalapú támogatási rend-
szerben történik majd. A képvise-
lő-testület a következő fejlesztési 
célokat határozta meg: folytatni 
kell az útépítési programot és a 
járdafelújításokat, fel kell újítani 
a polgármesteri hivatalt, valamint 
a Rákóczi u. 16. szám alatti or-
vosi rendelő épületét, továbbá ki 
kell alakítani a rendelőhöz tartozó 
parkolót. Stabilizálni kell az ipar-
telepi utat, illetve pályázati forrás 
felhasználásával kerékpárutakat 
kell építeni. Az óvoda bővítése és 
felújítása is időszerűvé vált, ezzel 
egy időben pedig meg kell vizs-
gálni a bölcsőde kialakításának 
a lehetőségét. Mindezek mellett 
elő kell készíteni a bentlaká-
sos Idősek Otthonának építését.  

Az önkormányzat fegyelmezett és szigorú 
gazdálkodást folytatott az elmúlt időszakban

– beszámoló a képviselő-testület novemberi üléséről –

(Folytatás a 2. oldalon.)

 Ingyenes kiadvány
Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja

XII. évf. 11. szám • 2013. november
Ebesi Hírlap



Ebesi Hírlap Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u

2 3Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

2
Bővíteni szükséges a térfigyelő 
kamera hálózat rendszerét. Fel 
kell újítani a gyógyszertár épü-
letét, valamint pályázati forrás-
ból az Idősek Klubja épületének 
renoválása is szükséges. Az ál-
lagmegóvás miatt a ravatalozó 
felújítása is indokolt. A Pénzügyi 
Bizottság támogató javaslatára a 
képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta a 2014. évi költségveté-
si koncepciót.

Megtárgyalta a testület az 
önkormányzat adórendeletének 

módosításáról szóló 
előterjesztést

Dr. Hajdu Miklós jegyző arról 
adott tájékoztatást, hogy a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal 
felülvizsgálta a települési önkor-
mányzatok helyi adókról szóló 
rendeleteit. A kormányhivatal elő-
írta, hogy mind a helyi iparűzési 
adóról, mind az építményadóról 
szóló rendeletet átfogóan módosí-
tani szükséges. Általános feladat-
ként jelöli meg a kormányhivatal, 
hogy a magasabb szintű jogszabá-
lyi rendelkezéseket a helyi szabá-
lyozás ne ismételje meg. Fontos 
hangsúlyozni, hogy a felülvizs-
gálat nem érinti a helyben kiala-
kult adózási rendszert, azaz nem 
változik sem az adótárgyak köre, 
sem az adó alapja és mértéke, sem 
az érvényesíthető mentességek, 
kedvezmények köre, tehát az adó-
zók az eddigi feltételek és szabá-

lyok szerint tudnak eleget tenni 
adófizetési kötelezettségüknek. 
A Pénzügyi Bizottság támogatá-
sa mellett a testület egyhangúlag 
elfogadta az adórendeletek módo-
sítására vonatkozó előterjesztést. 

Ad-hoc bizottság létrehozásáról 
döntött a testület a települési 

értéktárral és Ebes arculatának 
kialakításával kapcsolatos 

feladatok ellátására 

Szabóné Karsai Mária az elő-
terjesztéssel kapcsolatosan el-
mondta, az előző ülésén tárgyalta 
a testület a települési értéktárral 
kapcsolatos napirendet. A téma 
fontosságára tekintettel szüksé-
ges létrehozni egy ad-hoc bizott-
ságot, amelynek feladata lenne 
összegyűjteni azokat a települési 
értékeket, amelyek elsődlegesen 
alapját képeznék a helyi érték-
tárnak. A felállított bizottság fel-
adata lenne továbbá a település 
arculatával kapcsolatos előkészítő 
munka elvégzése is, figyelemmel 
arra, hogy a két feladat összefügg 
abban a vonatkozásban, hogy az 
értéktárba javasolt települési ku-
riózumok felhasználhatóak lehet-
nek az arculat kialakítása során is. 
A testület egyhangúlag támogatta 
Sós Barnabás, Dr. Kovács Brigit-
ta, Tóvizi Erika, Eignerné Bartusz 
Andrea, Portörő János, Vattai Já-
nosné és Józsa Lajos tagságát a 
bizottságban. Ebes arculatának 
kialakítása kapcsán Sós Barnabás 
alpolgármester elmondta, a mai 

világban a kommunikáció és a te-
lepülési marketing nagyon fontos 
feladat. Ebes arculatának kialakí-
tásában szerencsés, ha több ténye-
ző is szerepet játszik: természeti 
értékek, gazdasági értékek és ter-
mékek, történelmi emlék, tradíció, 
régi, vagy újonnan kialakított ha-
gyomány, közösségi programok, 
sport és kulturális események és 
természetesen a médiafejlesztés. 
A településmarketing célja, a tele-
pülés népszerűsítése. Dr. Kovács 
Brigitta hozzáfűzte, Ebesen már 
szép hagyományok alakultak ki, 
amelyek továbbélését biztosítani 
szükséges. Ezekből adódóan erő-
síteni kell a civil életet és a civil 
közösséget. Polgármester asszony 
és a képviselő-testület tagjai szin-
tén egyetértettek abban, hogy a 
településmarketing nagyon fontos 
Ebes megítélésében. 

Egyéb testületi döntések

Erdei Andrásné az ebesi Alap-
szolgáltatási Központ vezető-
je beadványában arra kérte a 
képviselő-testületet, hogy az 
intézménynek engedélyezze a 
pénzügyi eszközök átcsoporto-
sítását, amellyel fedezetet lehet-
ne biztosítani egy új számítógép 
beszerzésére. Intézményvezető 
asszony elmondta, hogy a régi, 
elavult számítógépük helyett egy 
új gépet szeretnének vásárolni. 
A képviselő-testület a Pénzügyi 
Bizottság támogató javaslatára 
egyhangúlag elfogadta, hogy a 

számítógép megvásárlásához a 
pénzügyi fedezetet átcsoportosí-
tással biztosítsa.

Erdei Andrásné tájékoztatta to-
vábbá a testületet, hogy pályázat 
benyújtására van lehetőség a ta-
nyagondnoki szolgáltatás kialakí-
tásával kapcsolatosan. Települé-
sünkön e szolgáltatás bevezetése 
segítséget jelenthetne a külterüle-
ten élők részére, mindezeken túl 
sokrétű segítséget jelenthetne az 
idősek és betegek mindennapjai-
ban. A szolgáltatás létrehozására 
állami normatíva vehető igénybe. 
A képviselő-testület egyhangúlag 
támogatta a pályázat benyújtását. 

Czeglédiné Herczeg Ildikó a 
Benedek Elek Óvoda vezetője be-
adványában azt kérte a képvise-
lő-testülettől, hogy 2014. január 
elsejétől engedélyezze az intéz-
mény alkalmazotti létszámának 
– a törvényben előírt kötelezettsé-
géből adódóan – egy álláshellyel 
való bővítését. A testület egyhan-
gúlag engedélyezte az alkalma-
zotti létszám bővítését. 

Zárt ülés

Zárt ülésen tárgyalta meg a tes-
tület az önkormányzati tulajdonú 
ingatlan bérbevételére irányuló 
kérelmet, illetve tárgyaltak az ön-
kormányzati tulajdonú ingatlan 
bérlőjének kérelméről is. 

A képviselő-testületi ülésről ké-
szült televíziós felvétel megtekint-
hető a www.ebestv.hu honlapon.

dr. Borku Csilla 

(Folytatás az 1. oldalról.)

Megtekinthető a 
településrendezési eszközök 

módosításának véleményezési 
dokumentációja

A településfejlesztési koncep-
cióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) korm. rendelet 
38. § (2) bekezdésében foglaltak 
értelmében ezúton értesítem a 
Tisztelt lakosságot, hogy Ebes 
Község Önkormányzat Képviselő 
testületének 132/2013. (VI.26.) 
sz. ÖH határozatában, vala-
mint az ezt kiegészítő 158/2013. 
(VII.31.) sz. ÖH határozatában 
foglaltak figyelembe vételével, 
folyamatban van a település a te-
lepülés településszerkezeti tervé-
nek, helyi építési szabályzatának 
valamint szabályozási tervének 
módosítása.

A településrendezési eszközök 
módosításának véleményezési 
dokumentációja elkészült. A vé-
leményezési dokumentáció ügy-
félfogadási időben megtekinthető 

a Polgármesteri Hivatal épületé-
ben. A törvényben előírt vélemé-
nyezésre nyitva álló időtartamra 
figyelemmel 2013 november 29. 
napjától 2013 december 31-ig le-
het írásban véleményt, javaslatot, 
kifogást megküldeni Ebes Közsé-
gi Önkormányzat Képviselő Tes-
tületéhez címezve.

Felhívás kitüntető díjakkal 
kapcsolatos javaslattételre
Felhívjuk a lakosság figyelmét, 

hogy 2013. december 31-ig lehet 
javaslatot tenni Ebes Községi 
Önkormányzat elismerő címeire 
és kitüntetéseire, amelyek a kö-
vetkezők:
„Ebes Község Díszpolgára” cím

„Pro Villa” (Ebes Községért) 
kitüntetés (arany, ezüst, bronz 

fokozat)
„Ebes Ifjú Tálentuma” díj
Kérjük, hogy javaslataikat – a 

javasolt személyre vonatkozó 
rövid indokolással együtt – a pol-
gármesteri hivatalba juttassák el.

A díjakra vonatkozó részletes 
szabályozás megtalálható a www.
ebes.hu honlapon az ÖNKOR-
MÁNYZAT / RENDELETEK 
menüpontban. A vonatkozó ren-
deletek: 1/2000. (I. 19.) Ör. sz. 
és az ezt módosító 19/2012. (XI. 
06.) Ör. számú rendeletek.

Karácsonyi vásár
Ebes Község Önkormányzata 

idén is megrendezi hagyományos 
karácsonyi vásárát, ehhez helyi 
kézművesek és termelők jelent-
kezését várja.

Jelentkezési határidő: 2013. 
december 3.

Vásári napok: 2013. decem-
ber 7., 14., 21. (szombat)

A vásárra jelentkezők a Szé-
chenyi téren elhelyezésre kerülő 
fapavilonokban árusíthatják por-
tékáikat. Jelentkezni és érdeklőd-
ni lehet személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal titkárságán, illet-
ve telefonon: 52/565-048/111-es 
mellék.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki 

Németi Jánosné Ebes, Tavasz 
utca 37. szám alatti lakosnak, 
hogy felajánlotta községünk ka-
rácsonyfáját. Köszönjük Szilágyi 
István ebesi vállalkozónak a ka-
rácsonyfa felállításához nyújtott 
önzetlen segítségét. 

Szabóné Karsai Mária  
polgármester

Dr. Hajdu Miklós jegyző

Önkormányzati hírek

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
Felelős kiadó: Eignerné Bartusz Andrea Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

 Felelős szerkesztő: Kanyóné dr. Borku Csilla E-mail: borkucsilla@gmail.com 
Szerkesztőség: Ebesi Művelődési Ház  

4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 52/366-136. Mobil: 06-20/251-69-87.  
E-mail: ebeskultkft@gmail.com  

Tipográfia: Abari Gusztáv. www.typostudio.hu  
Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen. E-mail: fabiandigit@t-online.hu
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Hirdetmény
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és az Egész-
ségügyi és Szociális Bizottsága értesíti a lakosságot, hogy az 
ebesi lakcímmel rendelkező 57. év feletti nők és 60. év feletti 
férfiak részére pénzbeli támogatást nyújt.

–  nőtlen, hajadon, elvált, özvegy családi állapotúak részére 
1.500 Ft/fő

– házas családi állapotúak  részére  1.000 Ft/fő 
A támogatás kifizetésére 2013. december 2-től–december 20-ig 
kerül sor a Polgármesteri Hivatal pénztárában ügyfélfogadási idő-
ben:

– Hétfő 8–12 óráig
– Szerda 8–12 óráig, 13–17.30 óráig
– Csütörtök 13–16 óráig
– Péntek 8–11 óráig

A pénz felvételéhez a személyazonosító igazolvány és a lak-
címkártya bemutatása szükséges. A támogatás személyesen, 
vagy meghatalmazással vehető fel.

Minden kedves nyugdíjasunknak kívánunk boldog, békés 
karácsonyt és örömökben gazdag új esztendőt!

Ebes Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  
és Egészségügyi, Szociális Bizottsága

Könyvadomány Érmihályfalvára
A Községi Könyvtárban minden évben sor kerül a könyvállomány 

ellenőrzésére. Ilyenkor a feleslegessé vált plusz példányokat előbb 
az ebesi lakosok között értékesítik kedvező áron és térítésmentesen. 
A maradék példányokat, mintegy 800 darabot, idén az Ebesi Polgár-
őrség segítségével kiszállították Érmihályfalvára a Bernáth József 
Református Általános Iskolába. A könyvekből a határon túli iskolá-
ban egy mini könyvtárat alakítanak ki, amelyet a Step by Step osz-
tályba járó gyerekek olvashatnak majd. A leendő mini könyvtár ki-
alakításához a Benedek Elek Óvoda is hozzájárult. A könyvadományt 
Truczkainé Kovács Edit óvodapedagógus és Balogh László az Ebesi 
Polgárőr Egyesület elnöke szállította ki.

Az iskola pedagógusai és gyermekei köszönetüket és hálájukat fe-
jezték ki Ebes községnek az értékes könyvadományért.

Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Benedek Elek Óvoda

Ebesi Polgárőr Egyesület

Szellemes délután

Október 28-29-én szellemes barkácsolás és töklámpás party várta a ki-
csiket és a nagyokat a Művelődési Házban. A jó hangulatú délutánokon 
mindenki megtalálhatta a kedvére való elfoglaltságot.

Egyre népszerűbb az Ebes TV
A képviselő-testület ez 

év elején döntött arról, 
hogy a mai kornak meg-
felelő információ áram-
lás érdekében elindítja az 
Ebes TV-t, ahol a helyi 
közérdekű eseményekről 
tájékozódhatnak a tele-
pülés lakói. 

Jakab Attila az Ebes 
TV vezető munkatársa 
kérdésünkre elmondta, a televízió a www.ebestv.hu internetes ol-
dalon, illetve községünk honlapján keresztül érhető el. A néző be-
tekintést nyerhet az aktuális rendezvényekbe, a képviselő-testületi 
ülésekbe, de készült már műsor nótaestről, ovi és suli bálról, községi 
ünnepségekről, kiállításokról, falu nagytakarításról, parkosításról, 
sport rendezvényekről, illetve falunapokról. Az önkormányzat táv-

lati célja között szerepel, hogy az Ebes 
TV havonta, több témát érintve, átfogó 
képet adjon a falu életéről.

dr. Borku Csilla
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Ügyesek voltak a házi labdarúgó bajnokság 5-6. osztályos 
résztvevői

Az 5-6. osztályosok között is lezajlott a házi labdarúgó bajnokság, me-
lyet az 5.b. osztály nyert meg. Második lett a 6.b. osztály, míg a harma-
dik helyezést a 6.a. osztály tudhatja magáénak. A negyedik helyen a 5.a. 

osztály csapata végzett. Természetesen e négy osztály versengésében 
is születtek gólkirályok. A bajnokságon Fodor Norbert (5.b.) és Tőzsér 
Zoltán (6.b.) bizonyultak a legeredményesebb játékosoknak. Mindket-
ten nyolcszor lőttek túl a gólvonalon. A focibajnokság szervezője: Kása 
Sándor. Gratulálunk a srácoknak!

Beválogatták iskolánkat a Kinder Sport programba
Intézményünk azon szerencsések közé tartozik, aki 63 másik iskola 
mellett versenybe szállhat a 3 millió forintos fődíjért. A pályázat kiírója, 
a Ferrero Magyarország Kft., évek óta elkötelezett az iránt, hogy rend-
szeres testmozgásra ösztönözze a fiatalokat. A Ferrero hitvallása, hogy a 
sport kiemelkedő szerepet játszik a gyermekek fejlődésében, mert segít 
nekik megismerni önmagukat, leküzdeni az akadályokat. Fő célja a kez-
deményezésnek, hogy a mindennapi sportot az aktív életmód részeként 
vonzóvá tegye a gyermekek számára. A felhívásra bármely magyaror-

szági, nem sport tagozatos általános iskola jelentkezhetett. Vállalnunk 
kellett, hogy minimum kéthetente 45 perces Kinder Sport-edzést tartunk 
a testnevelés órán kívül, délutáni sportfoglalkozás keretében, amelyek 
során a 2., 3. és 4. évfolyam tanulói a Kinder Sport sorversenyek fel-
adatait gyakorolják. Össze kell állítanunk és fel kell készítenünk egy 
12 fős csapatot a Kinder Sport bajnokság versenyeire a kiírásban meg-
határozott összetételben és feltételek szerint. A program keretében is-
kolánk már megkapta a Kinder Sport csomagot, mely kosárlabdákat, 
kézilabdákat, focilabdákat, jelölő mezeket, ugróköteleket, bírói sípokat, 
hulahoppkarikákat és bójákat tartalmaz a zavartalan felkészülés érde-
kében. A Kinder Sport bajnokság első három helyezett csapata felsze-
relheti tornatermét az általa kiválasztott sportszerekkel és eszközökkel, 
vagy segítséget kaphat egy iskolai sportesemény megrendezéséhez, il-
letve – külön megállapodás alapján – hozzájárulást kaphat a tornaterme 
felújításához. A gyerekekkel már elkezdtük a felkészülést, reméljük, si-
keresek leszünk a megmérettetésen! – Fodor Barbara és Batta Katalin 
felkészítő tanárok

Ügyesek voltak tanulóink a házi matematikaversenyen
Novemberben házi matematika versenyt rendeztünk a 3-8. évfolyamo-
sok részére. A legjobb eredményt érték el:
–  3. évfolyamon: Kása Levente
–  4. évfolyamon: Árva Martina
–  5. évfolyamon: Kiss Zoltán
–  6. évfolyamon: Abai Evelin
–  7. évfolyamon: Piskó Jenő
–  8. évfolyamon: Kiss Bence Imre
Felkészítő tanárok: Orjákné Kurczina Zsuzsanna, Dr. Rácsai Lajosné, 
Komócsinné Soós Judit, Kissné Lantos Éva, Balogh Éva.
Gratulálunk a sikeres szereplésért!

Egészséges, mint a makk! – vetélkedő az egészséges életmód 
népszerűsítésére

Iskolánk pedagógiai programja kiemelt feladatául tűzte ki a tanulók 
egészséges életmódra nevelését. Ez egy összetett feladat, amely tar-
talmazza a helyes táplálkozás, az okos napirend, a tisztálkodás, a fog-
ápolás, a jó levegőn való mozgás, a pihenés, a betegségmegelőzés, a 
káros szokások elkerülésének témakörét is. Mint minden ősszel, idén is 
megrendeztük az alsó tagozatosok egészségügyi vetélkedőjét, ahol játé-
kos feladatokat kellett megoldania az egy-egy másodikos, harmadikos, 
negyedikes tanulókból álló csapatoknak. Volt keresztrejtvény, egészség-
ügyi totó, betűrejtvény, kóstolva gyümölcsfelismerés, répaevés. 
A nyertes csapat tagjai:
Balogh Dorottya 2. osztályos
Szabó Laura Dorina 3. osztályos
Nagy Gergő 4. osztályos tanulók voltak.
Ők képviselték iskolánkat a hajdúszoboszlói kerületi versenyen, mely-
nek címe: „Egészséges, mint a makk!” volt. 11 csapatból az ötödik he-
lyezést érték el! Nagyon büszkék vagyunk rájuk! – Dr. Rácsai Lajosné

Felvilágosító órák a 7-8. osztályosoknak
A korábbi évek hagyományához híven idén ismét ellátogattak hozzánk a 
Debreceni Egyetem orvostanhallgatói, akik a 6., 7. és 8. osztályosoknak 
tartottak szexuális felvilágosító órákat. A felvilágosító órák fő célja a 
szexuális kultúrával összefüggő, kamaszkorban jelentkező problémák-
kal kapcsolatos kérdések feldolgozása. E mellett tanulóink ismereteket 
szerezhettek a tinédzserkorral járó testi és lelki változásokról, az intim 
higiéniáról, valamint a fogamzásgátló módszerekről és a szexuális úton 
terjedő betegségekről egyaránt.

Mi legyek, ha nagy leszek? – pályaválasztás előtt 
nyolcadikosaink

November 5-én végzős diákjainkkal ellátogattunk a „Szelet a vitorlába” 
című pályaválasztási kiállításra. A rendezvény idén ismét a debreceni 
Egyetemi Kulturális és Konferencia Központban, a Lovardában kapott 
helyet. Ezen a kiállításon nemcsak a cívisváros szakközép-és szakisko-
lái képviseltették magukat, hanem más megyei és megyén kívüli okta-
tási intézmények is. Nyolcadikosainknak azok a helyszínek tetszettek a 
legjobban, ahol „testközelből találkozhattak az egyes szakmák, szakte-
rületek jellegzetességeivel, pl. a lányok diszkrét vagy alkalmi sminket 
kérhettek, az érdeklődők kezükbe foghattak különböző típusú fegyve-
reket, megkóstolhatták az elkészített finomságokat, a kézművességet 
is kipróbálhatták. Közben a Lovarda színpadán különböző bemutatók 
(néptánc, ének, hangszeres zene, kozmetika és fodrászat) zajlottak. Az 
épület melletti füves területen néhány vállalkozó szellemű 8-os fiú tett 
1-2 kört egy traktorral. A gyerekek véleménye alapján tartalmas volt 
ez a novemberi délután, többen is közelebb kerültek a címben szereplő 
kérdés megválaszolásához. – Németi Jánosné és Dobos Judit – nyol-
cadikos osztályfőnökök
A pályaválasztáshoz kapcsolódóan iskolánkba látogattak a hajdúszo-
boszlói Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola képviselői, akik 
az intézményben folyó képzési lehetőségekről tájékoztatták nyolcadikos 
diákjainkat. A gyerekek bátran feltehették kérdéseiket és számos fontos 
információhoz juthattak a továbbtanulással kapcsolatosan.

Rekord mennyiségű papírt gyűjtöttünk össze
Az októberi papírgyűjtés alkalmával az elmúlt évekhez viszonyítva idén 
rekord mennyiségű papírt sikerült összegyűjteni az osztályoknak. A 16 
osztályunk összesen 12.430 kilogramm papírt gyűjtött össze. 
1. helyezett: 5.a. osztály

Iskolai hírek



Ebesi Hírlap Ebesi Hírlap

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u

4 5Ebesi Hírlap

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u

5

Ügyesek voltak tanulóink a házi matematikaversenyen
Novemberben házi matematika versenyt rendeztünk a 3-8. évfolyamo-
sok részére. A legjobb eredményt érték el:
–  3. évfolyamon: Kása Levente
–  4. évfolyamon: Árva Martina
–  5. évfolyamon: Kiss Zoltán
–  6. évfolyamon: Abai Evelin
–  7. évfolyamon: Piskó Jenő
–  8. évfolyamon: Kiss Bence Imre
Felkészítő tanárok: Orjákné Kurczina Zsuzsanna, Dr. Rácsai Lajosné, 
Komócsinné Soós Judit, Kissné Lantos Éva, Balogh Éva.
Gratulálunk a sikeres szereplésért!

Egészséges, mint a makk! – vetélkedő az egészséges életmód 
népszerűsítésére

Iskolánk pedagógiai programja kiemelt feladatául tűzte ki a tanulók 
egészséges életmódra nevelését. Ez egy összetett feladat, amely tar-
talmazza a helyes táplálkozás, az okos napirend, a tisztálkodás, a fog-
ápolás, a jó levegőn való mozgás, a pihenés, a betegségmegelőzés, a 
káros szokások elkerülésének témakörét is. Mint minden ősszel, idén is 
megrendeztük az alsó tagozatosok egészségügyi vetélkedőjét, ahol játé-
kos feladatokat kellett megoldania az egy-egy másodikos, harmadikos, 
negyedikes tanulókból álló csapatoknak. Volt keresztrejtvény, egészség-
ügyi totó, betűrejtvény, kóstolva gyümölcsfelismerés, répaevés. 
A nyertes csapat tagjai:
Balogh Dorottya 2. osztályos
Szabó Laura Dorina 3. osztályos
Nagy Gergő 4. osztályos tanulók voltak.
Ők képviselték iskolánkat a hajdúszoboszlói kerületi versenyen, mely-
nek címe: „Egészséges, mint a makk!” volt. 11 csapatból az ötödik he-
lyezést érték el! Nagyon büszkék vagyunk rájuk! – Dr. Rácsai Lajosné

Felvilágosító órák a 7-8. osztályosoknak
A korábbi évek hagyományához híven idén ismét ellátogattak hozzánk a 
Debreceni Egyetem orvostanhallgatói, akik a 6., 7. és 8. osztályosoknak 
tartottak szexuális felvilágosító órákat. A felvilágosító órák fő célja a 
szexuális kultúrával összefüggő, kamaszkorban jelentkező problémák-
kal kapcsolatos kérdések feldolgozása. E mellett tanulóink ismereteket 
szerezhettek a tinédzserkorral járó testi és lelki változásokról, az intim 
higiéniáról, valamint a fogamzásgátló módszerekről és a szexuális úton 
terjedő betegségekről egyaránt.

Mi legyek, ha nagy leszek? – pályaválasztás előtt 
nyolcadikosaink

November 5-én végzős diákjainkkal ellátogattunk a „Szelet a vitorlába” 
című pályaválasztási kiállításra. A rendezvény idén ismét a debreceni 
Egyetemi Kulturális és Konferencia Központban, a Lovardában kapott 
helyet. Ezen a kiállításon nemcsak a cívisváros szakközép-és szakisko-
lái képviseltették magukat, hanem más megyei és megyén kívüli okta-
tási intézmények is. Nyolcadikosainknak azok a helyszínek tetszettek a 
legjobban, ahol „testközelből találkozhattak az egyes szakmák, szakte-
rületek jellegzetességeivel, pl. a lányok diszkrét vagy alkalmi sminket 
kérhettek, az érdeklődők kezükbe foghattak különböző típusú fegyve-
reket, megkóstolhatták az elkészített finomságokat, a kézművességet 
is kipróbálhatták. Közben a Lovarda színpadán különböző bemutatók 
(néptánc, ének, hangszeres zene, kozmetika és fodrászat) zajlottak. Az 
épület melletti füves területen néhány vállalkozó szellemű 8-os fiú tett 
1-2 kört egy traktorral. A gyerekek véleménye alapján tartalmas volt 
ez a novemberi délután, többen is közelebb kerültek a címben szereplő 
kérdés megválaszolásához. – Németi Jánosné és Dobos Judit – nyol-
cadikos osztályfőnökök
A pályaválasztáshoz kapcsolódóan iskolánkba látogattak a hajdúszo-
boszlói Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola képviselői, akik 
az intézményben folyó képzési lehetőségekről tájékoztatták nyolcadikos 
diákjainkat. A gyerekek bátran feltehették kérdéseiket és számos fontos 
információhoz juthattak a továbbtanulással kapcsolatosan.

Rekord mennyiségű papírt gyűjtöttünk össze
Az októberi papírgyűjtés alkalmával az elmúlt évekhez viszonyítva idén 
rekord mennyiségű papírt sikerült összegyűjteni az osztályoknak. A 16 
osztályunk összesen 12.430 kilogramm papírt gyűjtött össze. 
1. helyezett: 5.a. osztály

2. helyezett: 4.a. osztály
3. helyezett: 3.a. osztály lett. 
Ezúton is köszönjük a település lakóinak, hogy segítő közreműködésük-
kel hozzájárultak ehhez a sikerhez!

Tudj nemet mondani!
Iskolánkba látogatott novemberben két alkalommal is Karácsony Béla 
rendőr százados, a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztá-
lyának bűnmegelőzési tanácsadója, aki oktató filmek segítségével hívta 
fel a gyermekek figyelmét az áldozattá válás elkerülésére, illetve hasz-
nos tanácsokat hallhattak tanulóink azzal kapcsolatosan, hogy bizonyos 
szituációkban képesek legyenek megvédeni magukat, tudjanak nemet 
mondani, és ha szükséges merjenek segítséget kérni.

Áldozatvédelmi előadást tartottak a nevelő testületnek
Balogh László az Ebesi Polgárőr Egyesület elnöke az áldozattá válás 
megelőzése, áldozatsegítés témakörben tartott tájékoztató előadást is-
kolánk pedagógusainak. A Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség a 
Komp Egyesülettel karöltve nyújt segítséget azon személyeknek, aki-
ket valamilyen testi vagy lelki bántalmazás ért. Az előadás alkalmával 
kapott tájékoztató lapokat a pedagógusok osztályfőnöki óra keretében 
feldolgozták a gyerekekkel.

Közlekedj biztonságosan!
Dr. Bíró Gyula címzetes egyetemi docens, a Debreceni Egyetem Állam-
és Jogtudományi Karának oktatója tartott előadást tanulóinknak a biz-
tonságos gyalogos- és kerékpáros közlekedésről, a baleset megelőzésről 
és a közlekedési bűncselekményekről. 

Ellátogattunk a debreceni javító intézetbe
Az ebesi Gyermekjóléti Szolgáltató szervezésében idén ismét látoga-
tást tettünk a debreceni javító intézetbe. Katona Erika tanárnő az ott 
tapasztaltakról elmondta: „Megdöbbentő volt nekünk ez a látogatás. az 
intézet olyan, mint egy bútorozott börtön, mosolygó smasszernővel. Ő 
volt az otthonvezető, aki elmondta: elég, ha rosszkor van rossz helyen 
egy gyermek. Ha egy kiskorú olyan társaságba keveredik, akik például 
garázdaságot követnek el, és ő nem akadályozza meg, vagy nem szól 
egy felnőttnek, ugyanolyan bűnös, csak maximum nem 3 év javítót kap, 
hanem csupán 2 év 8 hónapot.
Megdöbbentő volt látni, mikor az intézetis gyerekek lesütött fejjel sétál-
tak előre megadott sorrendben, még ránk sem pislanthattak, mert egyből 
keményen rájuk szóltak.
Megtudtuk, hogy a szobákat este csak lefekvéskor foglalhatják el, és fél 
óránként felkapcsolják rájuk a villanyt. Az elfoglaltságuk egész napos, 
magukra mosnak, takarítanak. Napi kötelező sportfoglalkozásuk van, 
és kertet is művelnek. Járhatnak kreatív foglalkozásra most például ad-
venti koszorúkat készítettek. Kosárfonó műhelyük és a varrodájuk is 
van, ahol ágyneműket varrnak óvodák részére, függönyöket iskoláknak, 
vagy éppen a saját ruháikat. Azért akad sikertörténet is, hiszen van olyan 
szakácsa az intézménynek, aki valamikor a lakójuk volt, majd össze-
szedte magát, elvégezte az iskolát, és beilleszkedett a társadalomba. Azt 
gondolom, hasznos tapasztalatokkal térhettek haza gyermekeink!”

Kerülő utak – tájékoztató a pártfogó felügyelet munkájáról
Horváth László pártfogó felügyelő, a bűncselekmény miatt pártfogó fel-
ügyelet alá került fiatalokról, illetve magáról a jogintézményről adott 
tájékoztatást november 20-án iskolánkban. A pártfogó felügyelet célja, 
hogy jó útra terelje, támogassa a fiatalokat, segítse családi környezetü-

ket és megelőzni az ismételt bűnelkövetést. Fontos, hogy pozitív vál-
tozásokat tudjanak elérni a pártfogoltak életében. Ennek módja a havi 
rendszeres kapcsolattartás, amelyet, ha indokolt és szükséges, gyakorib-
bá is tehetnek. 

Megemlékeztünk az 1956-os eseményekről
A korábbi évek hagyományaihoz hívén idén is a Szabadság, szerelem! 
című filmet nézték meg a felsősök emlékezvén az 1956-os forradalom 
eseményeire, míg az alsósok osztályfőnöki óra keretében beszéltek erről 
a történelmi időszakról.

Idén is báloztunk

A november közepén megrendezésre került iskolai bálra idén is nagy 
volt az érdeklődés. Azok, akik eljöttek, egy igazán tartalmas estén szóra-
kozhattak. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a szervezésben részt 
vevő Ebesi Gyermekekért Alapítványnak, a Szülői Munkaközösségnek, 
a fellépőknek, valamint minden kedves vendégünknek, akik elfogadták 
a meghívásunkat!

Karácsonyi koncert meghívó
Karácsonyra készülődve idén is megtartjuk adventi ünnepi műsorunkat 
az ebesi Református Templomban 2013. december 20-án 17 órától. Sze-
retettel várjuk a kedves lakosságot! Jöjjenek el, készüljünk együtt az 
ünnepekre!

Szűcs Norbert
intézményvezető

1. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

2. Hétfő Dr. Socol Ilona

3. Kedd Dr. Csontos Gyula

4. Szerda Dr. Csontos Gyula

5. Csütörtök Dr. Socol Ilona

6. Péntek Dr. Socol Ilona

7. Szombat Dr. Socol Ilona

8. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

9. Hétfő Dr. Szerze Róbert

10. Kedd Dr. Békési Zoltán

11. Szerda Dr. Békési Zoltán

12. Csütörtök Dr. Szerze Péter

13. Péntek Dr. Békési Zoltán

14. Szombat Dr. Socol Ilona

15. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

16. Hétfő Dr. Szerze Róbert

17. Kedd Dr. Békési Zoltán

18. Szerda Dr. Csontos Gyula

19. Csütörtök Dr. Csontos Gyula

20. Péntek Dr. Békési Zoltán

21. Szombat Dr.szerze Róbert

22. Vasárnap Dr. Szerze Róbert

23. Hétfő Dr. Békési Zoltán

24. Kedd Dr. Socol Ilona

25. Szerda Dr. Socol Ilona

26. Csütörtök Dr.szerze Péter

27. Péntek Dr. Szerze Peter

28. Szombat Dr. Szerze Péter

29. Vasárnap Dr. Szerze Péter
30. Hétfő Dr. Szerze Róbert
31. Kedd Dr. Szerze Peter
2014.01.03 
Szerda Dr. Socol Ilona

Összeállította: 
Dr. Békési Zoltán  

Kistérségi háziorvos

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2013. december 1–2014. január 3-ig
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Mint minden novemberben 
hagyományosan az idén is meg-
rendezte a jótékonysági SULI-
BÁL-t az iskola szülői munka-
közössége és az Ebesi Gyerme-
kekért Alapítvány. A bál  bevé-
telét most is az ebesi iskolások 
támogatására fordítják.

Már az esemény előkészítő és  
szervezési munkálatai is jó han-
gulatban és izgalommal teltek, 
hiszen sok ember szorgoskodott 
azon, hogy minden a helyére ke-
rüljön a nagy napra. Köszönjük a 
pedagógusok, a szülők, valamint 
Kovács Boglárka volt tanulónk 
munkáját, aki a meghívón szerep-
lő rajzot készítette. 

Jótékonysági rendezvényünkre 
rekord számú, több mint 120 db 
belépőjegyet vásároltak mind-
azok, akik fontosnak tartják a 
gyerekek ügyét településünkön. 
Köszönjük nekik!

A bált Szűcs Norbert igazgató 
úr vidám szavai nyitották meg, 
majd a jó hangulatot egy színes, 
kulturális  műsorral  igyekeztük 
megalapozni. Elsőként a 60 éves 
Hajdú Néptánc-együttes Dübögő 
csoportjának hangulatos műsorát 
élvezhettük. Majd az iskola drá-
matagozatos tanulói (Fecskán Jan-
ka, Gali Petra, Vágner Zsuzsa és 
Bari Barbara, felkészítő tanáruk: 
Bálintné Bagdi Ibolya tanárnő) 

mulatságos jelenetükben egy rend-
hagyó tanórára vittek el bennün-
ket, ahol bővebb ismereteket sze-
rezhettünk az osztályfőnök „lét” 
nehézségeiről. Végül Reschovsky 
György kicsit nosztalgikus, kicsit 
pikáns és nagyon szórakoztató 
műsora késztette kirobbanó tapsra 
és nevetésre a báli közönséget.

Az Arany Oroszlán Panzió jó-
voltából remek svédasztalos va-
csora után az immár hagyománnyá 
vált – a pedagógusok által előadott 
– meglepetés produkció követke-
zett. Ezúttal a Toldi trilógia „erő-
sen” lerövidített, átdolgozott és 
remek humorral átitatott feldolgo-
zását élvezhettük.

Éjfélkor a mulatozást a várva 

várt tombola sorsolás szakította 
meg. Több értékes nyeremény 
mellett a fődíj az Ebesi Gyerme-
kekért Alapítvány felajánlásából 
egy Samsung okostelefon volt. 
Az  értékesebb díjakat legnagyobb 
örömünkre sok gyermekes ebesi 
családok nyerték. Szívből gratu-
lálunk nekik! A bált hajnalig tartó 
táncmulatság zárta.  Ebben az év-
ben a kiugróan magas  bevételt 
az iskola udvarán – tanóra és sza-
badtéri programok megtartására 
is alkalmas fedett, fából készült 
filagória szerű LURKÓ-KUCKÓ 
építésére fordítjuk.

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani minden kedves segítőnk-
nek, támogatónknak: 

Arany Oroszlán Zrt.,
Borsos József és családja,
Cambridge Nyelviskola,

Családi Kajatanya – Molnár 
László és családja,
Csokonai Színház,

Debrecen Jégcsarnok Nonprofit 
Kiemelten Közhasznú Kft.,
„DEBRECENI CAMPUS” 
Nonprofit Közhasznú Kft. 

Lovarda,
Debreceni Lövészsuli S.E. – Pető 

László,
Dzsudzsák Balázs,

Hungarospa Hajdúszoboszlói 
Gyógyfürdő és 

Egészségturisztikai Zrt.,
Jetta virág ajándékbolt,

Kerekes Kft.,
Magyar János,

Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit 
Kft.,

Pálfiné Harsányi Mária,
Paripa csárda,

Ebes TV – Jakab Attila
Akik továbbra is támogatni 

szeretnék az  Ebesi Gyermekekért 
Alapítványt kérjük felajánlásaikat 

fizessék a következő 
számlaszámára:

 Balmazújváros és Vidéke Tksz.
59900036-11014234
Előre is köszönjük!

Lánczky Ágnes
 Ebesi Gyermekekért Alapítvány

 kuratóriumi tag
Fotó: Kozma Benedek

Rekordokat döntött az idei SULI-BÁL
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Pribilinszki Sándor Béláné Margit nénit Szabóné Karsai Mária polgár-
mester asszony köszöntötte 90. születésnapja alkalmából. 
Ezúton is kívánunk Margit néninek békés, boldog életet erőben és jó 
egészségben szerettei körében!

Szépkorú köszöntése

Október 23-án kö-
zel 30-an indultunk 

el a Széchenyi térről mécsesek-
kel, hogy az 1956-os forradalom 

áldozataira emlékezzünk. Az ak-
kori felkelők a sztálinista diktatú-
ra elleni forradalom és a szovjet 
megszállás ellen folytatott szabad-
ságharcokban estek el. Méltattuk 
a debreceni egyetemisták közel 

tízezer fős békés tüntetését, akik 
előhírnökei voltak a budapesti 
eseményeknek. A forradalom kö-
vetkezményeként negyedmillió 

magyar hagyta el az országot, nyu-
gatra menekülve. A közel 6 km-es 
falutúránkon megfogalmazódott 
egy későbbi koszorúzási emlék-
tábla kialakításának lehetősége is.

Sós Barnabás

Ünnepi emlékmenet
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December 14. szombat délután 3 óra
 Egészséges életmód klub 

Ingyenes előadás
Helyszín:  Rákóczi u. 13. Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgáltató 
15-18 óra:  –  Kötetlen beszélgetés és tanácsadás az 

egészséges ételekről és az étel allergiákról. 
Reform ételek és sütemények kóstolója

 – A biokertész téli teendői
Szervezők, előadó:  Dr. Seress Zoltán, Sós Barnabás, Erdeiné 

Zsuzsa

Kék hírek
Ebesen 2013. október 19. és 2013. november 22. közötti időszakban négy 
bűncselekmény, egy becsületsértés, két garázdaság és egy lopás történt. 
1. 2013. 10. 22-én 17:45 és 17:50 óra közötti időben egy ebesi lakos a Fő 
utca több lakása udvarán lévő kutyákat ingerelte, majd a kutyák gazdáit 
verekedésre hívta fel, illetve az egyik lakás kerítését rugdosta, rángatta, 
mely cselekményében a rendőrök tetten érték, de az intézkedő rendőröket 
is verekedésre hívta fel. Az elkövetőt a rendőrök a helyszínen elfogták, 
majd rendzavarás szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési őrizetbe 
vételére került sor és gyorsított eljárásban 3 napon belül bíróság elé került 
állításra, valamint vele szemben garázdaság elkövetése miatt büntetőeljá-
rás indult.
2. 2013. 11. 1-je és 2013. 11. 10-e közötti időben ismeretlen személy a 
Vasút utcán és a Liszt Ferenc utcán található szennyvíz átemelő telephe-
lyeken lévő kapcsoló szekrényekből egy-egy, összesen kettő darab LCD 
kijelzőt tulajdonított el. Az ügyben lopás miatt büntetőeljárás indult. 
3. 2013. 11. 08-án 11:00 óra körüli időben az ebesi körzeti megbízott 
lakossági bejelentésre megjelent a Bartók Béla utca egyik lakásánál, ahol 
a bejelentő az intézkedő rendőrrel és vele lévő polgárőrrel szemben mun-
kakörük ellátásával, illetve közérdekű tevékenységükkel összefüggésben 
becsület csorbítására alkalmas kifejezést használt, ezért vele szemben be-
csületsértés elkövetése miatt büntetőeljárás indult.
4. 2013. 11. 13-án 20:50 óra körüli időben egy debreceni férfi az Ady 
Endre utca egyik lakása előtt előzetes szóváltást követően bántalmazott 
egy debreceni nőt és egy libanoni állampolgár férfit, akiket tenyérrel több-
ször arcon ütött, melynek következtében könnyű sérüléseket szenvedtek. 
Az elkövetővel szemben garázdaság elkövetése miatt büntetőeljárás indult.
Kérem a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját, s amennyiben 
a fenti eseménnyel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, 
esetleg a bűncselekmény időpontjában a helyszínen, illetve annak közelé-
ben jártak, esetleg látták az elkövetőket vagy részükre megvételre kínálták 
az eltulajdonított tárgyakat, értesítsék a rendőrséget vagy a település kör-
zeti megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A beje-
lentő adatait zártan kezeljük:
Mészáros József r. tzls. csoportvezető +36-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls.  körzeti megbízott +36-30/382-6584
Vass Szabolcs r. tőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6581
Szántó Erik r. tőrm. körzeti megbízott +36-30/382-6575
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott még nincs
Sági József r. tőrm. körzeti megbízott még nincs
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Ügyelete 06 52/558-510
vagy 107, illetve 112 ingyenesen hívható kapcsolási számok
Ebesi Polgárőr Egyesület  +36-30/621-6976
A körzeti megbízottak fogadóórát minden csütörtökön 16:00 és 18:00 
óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, Széche nyi tér 
1. szám alatt tartanak.

Dr. Gali Sándor r. alezredes, kapitányságvezető

„Ecsetemben mesék élnek…”
Hamarosan megjelenik Uzonyi Pál (1923–1986) egykori ebesi ta-

nár, tanyai iskolaigazgató, festőművész, költő „Ecsetemben mesék 
élnek…” című első, saját rajzaival illusztrált gyermekverses kötete. 

A könyv a művész születésének 90 éves évfordulója alkalmából 
az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. gondozásában jelenik 
meg és első alkalommal 2013. december 14-én a Művelődési Házban 
a Fény születése című rendezvényen, majd ezt követően a Községi 
Könyvtárban lesz kapható.

„Csilingelő csöpp csengettyű”
A Hangbújócska zenebölcsi karácsonyi foglalkozása. Időpont: 2013. 12. 
16. hétfő 9 óra. Helyszín: Művelődési Ház. Szeretettel várunk minden  
ebesi babát, gyereket és zeneszerető anyukát.

Lövei Lilla zenepedagógus

Tevékenyen a Jövőnkért Szociális Szövetkezet: kulcsmásolás, kés, kony-
haeszközök, kerti szerszámok élezése, cipő,bőripari termékek javítása, in-
gatlanértékesítés, kisebb ház körüli munkákat vállalunk. Nyitva tartásunk: 
hétfőtől–péntekig 8–19, szombaton 8–12, ebédidő:12.30–13.30. Rákóczi u. 
12. hátul az udvarban. Tel.: +36 70334-5407, +36 70607 7593.

Lakossági hirdetés

Felhívás!
Ebesi Hagyományőrző „Társas kör” tagfelvételt hirdet.
Szeretettel várjuk a gyakorlott, kezdő vagy leendő házi-

asszonyok, valamint kreatív férfiak jelentkezését.
Érdeklődni: Tóvizi Jenőné – 06-52-366-227

ADÓ 1%-ÉK 
AZ EBESI 

SPORTBARÁTOK 
KÖZHASZNÚ 

EGYESÜLETNEK!
Az Ebesi Sportbarátok 

Közhasznú Egyesület ezúton 
szeretné megköszönni minden 

adó 1%-át felajánló kedves 
sportbarátnak, 

cégeknek, vállalkozóknak a 
segítségét. 

Az összegyűlt összeg 445,277 
Ft, melyet teljes egészében 
az egyesület működésére 

fordítunk.
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ADOMÁNYGYŰJTÉS

Az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgáltatása a továbbiakban is örömmel fogad minden adományt, 

tartós élelmiszert, használati tárgyat, amivel hozzájárulhat az 
Ebesen élő, nehéz sorsú családok boldogabb, gondtalanabb 

Karácsonyi Ünnepéhez.

Ezúton is köszönetet mondunk azoknak segítő szándékú 
lakosoknak, akik eddigi felajánlásaikkal és adományaikkal 

támogatták a rászoruló családok megsegítését célzó 
munkásságunkat.

Köszönettel: 
Alapszolgáltatási Központ 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatása
4211 Ebes, Rákóczi u. 13. Tel.: 52/788-494 és 52/788-495

„Én táncolnék veled” 
– Ingyenes nosztalgia táncklub –
December 7. szombat este 7-kor

/Művelődési ház/

19:00 Néptáncház 
Szervezők: Sós Barnabás, Eignerné Bartusz Andrea

December 21. Szombat délután 4 óra
SZERETET 
karácsonyi 

falutúra
Útvonal:  Katolikus templom – Temető (emlékezés, 

gyertyagyújtás) – Sportház (melegedő, teázás és 
süteményezés) – Falutúra – Református templom

Indulás, gyülekező:  December 21. szombat 16 óra 
Katolikus templom előtt

Hazaérkezés: este 8 óra körül
Résztvevők: 5 éves kortól
Felszerelés:  Időjárásnak megfelelő réteges öltözet, esetleg 

gyertya, mécses
Szervező: Sós Barnabás 
Segítők:  Református és Katolikus templom hívei, 

Sportbarátok Egyesület, Általános iskola, 
Óvoda, Községgondnokság
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„Múzeumok Mindenkinek” Program- A Széchényi 
Ferenc Tájmúzeum oktatási- képzési szerepének 

erősítése
TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0030

„TÖRVÉNYSÉRTÉS NÉLKÜL”
SZABADEGYETEM A SZÉCHÉNYI FERENC 

TÁJMÚZEUMBAN

A 2013 februárjában útjára induló, 10 alkalomból álló 
előadássorozat az 1950-es évek világát, történéseit mutatja 

be, különös tekintettel a hortobágyi és nagykunsági 
kitelepítésekre, kényszermunkatáborokra.

A soron következő eladás időpontja:
2013. december 12., 14.00 óra

Saád József: Eltűnt táborok nyomában

Helyszín:  
Széchényi Ferenc Tájmúzeum , 4211 Ebes Ady E. u. 6-8.

Az előadásokon való részvétel ingyenes!

További információ:  
a 366-136-os vagy a 20-404-8044-es telefonszámokon.
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Hajdúfutás

November első szombatján, immár 16. alkalommal rendezték meg Hajdúbö-
szörményben a Hajdúfutás utcai futóversenyt. Több mint 120-an indultak a kü-
lönböző korosztályokban. A verseny rangját emelték és igazi látványosságnak 
számított az a 4 kenyai futó, akik könnyedén és fölényesen nyertek 8000 méte-
ren. A hét ebesi atlétánk is szépen helytállt az erős mezőnyben. 1600 méteren 
Kiss Patrik harmadik helyezést ért el. 800 méteren Sós Barnabás és Sós Anna 
bronzérmesek lettek korcsoportjukban. Gali Petra negyedik, Fecskán Janka és 
Magyar Zoltán 5. helyen értek célba. Magyar Bence pedig 6. helyezést ért el. 

Sós Barnabás

Génius sakk siker

November 9-én Debrecenben rendezték meg 
a Génius kupa országos gyermek sakkverseny 
2. állomását. Sós Barnabás 6. osztályos tanu-
ló 100%-os teljesítménnyel, 6 győztes partival 
megnyerte a 12 éven aluliak versenyét.

Ebesi Sportbarátok Egyesület

2013. október 26-án Budapes-
ten rendezték meg a „Harcosok 
Klubja” K1 és Thai Boksz verse-
nyét, melyen az Ebesi Sportbará-
tok Közhasznú Egyesület két tag-
ja is indult amatőr kategóriában.

Kocsis Attila edzővel és a ver-
senyzőkkel, Nagy Tamással, va-
lamint Oborzil Szilárddal beszél-
gettünk az élményeikről.

– Milyen volt a hangulat a Va-
sas Sportcsarnokban?

– Szilárd: Hihetetlen élmény 
volt, ahogy beléptünk a verse-
nyek helyszínére, több százan 
voltak itt. Kicsit a harcunk előtt 
izgultam, de ez már a ringben 
nem látszott és nem is éreztem, 
csak a küzdelemre gondoltam 
és arra, hogy bebizonyítsam 
magamnak, hogy amit tanultam 
használni is tudom, az edzőmnek, 
hogy a kemény edzések meghoz-
ták a gyümölcsüket.

– Milyennek érezted az ellenfe-
led Szilárd?

– Szilárd: Nagyon felkészült 
ellenfél volt, erős és nehéz volt 
a küzdelem ellene, de sikeresen 
vettem ezt az első versenyaka-
dályt.

– Hány menetet harcoltatok, 
hogyan győztél?

– Szilárd: 3 x 2 perces menete-
ket küzdöttünk az ellenfelemmel, 
majd a harmadik után a bírák 
egyhangú pontozással hirdették 
ki a győzelmemet.

– Tamás, neked milyen volt az 
ellenfeled?

– Tamás: a küzdelem előtt né-
hány perccel mondták, hogy a 
Thai Boksz versenystílus helyett 
a K1 szabályok szerint kell har-
colnunk, mely az ellenfelemnek 
is meglepetés volt. Ettől függet-
lenül az első menetben sikerült 
több rúgással is betalálnom, így 
már meggyengítettem őt a máso-
dik menetre, ahol végül egy jobb 
egyenes ütés megadta a végső 
győzelmemhez az utat, hiszen a 
harmadik menetre már ellenfe-
lem nem jött vissza, így technikai 
KO-val győztem.

– Hogyan tetszett az est han-
gulata?

– Tamás: Nagyon profi volt a 

szervezés, a hangulat igazán a 
küzdelemről szólt és neves har-
cosokkal is találkoztunk, akikre 
fel lehet nézni.

– Elégedett vagy a szereplésed-
del?

– Tamás: Igen, mert rengeteg 
energiát és edzésórát fektettem 
bele, technikailag felkészült-
nek éreztem magam és sikerült 
minden technikát, amit tanultam 
használni, szerintem sikerrel tel-
jesítettem.

– Attila, te hogyan értékeled a 
tanítványaidat?

– Attila: Mindkét fiúra nagyon 
büszke vagyok, mindent, amit 
tanítottam nekik az edzéseken 
használták a verseny közben.  
Szinte tökéletes technikával küz-

döttek, ez megmutatja nekem, 
hogy a sok edzés nem volt feles-
leges. Nagyon komolyan vették 
a felkészülést erre a versenyre, 
rengeted energia befektetésükkel 
érték el az aranyérmet. Tamás 
technikai KO-val nyert, míg szi-
lárd pontozással. Tamás ütőereje 
nagyon erős, míg technikailag 
mindkét fiú jól teljesítette a ver-
senyt és a célunkat.

– Miért pont erre a versenyre 
mentetek el elsőként?

– Attila: Azért vittem el őket 
egy profibb versenyre először, 
mert a hangulat, a szervezés és 
a küzdelmek minősége, erőssé-
ge itt a legerősebb, ebből tudnak 
tanulni a legtöbbet és a fejlődé-
süknek is ez a lehető legjobb, 
valamint ilyen eredményesség 
után az önbizalmuknak is jót 
tesz. Ezek után már versenyekre 
hívják őket és a felkészüléshez 
is más egyesületek versenyző-
ivel készülhetnek fel gyakorló 
küzdelmekkel. Ez nagy lehető-
ség számunkra.  Összességében 
nagyon jól éreztük magunkat és 
hihetetlenül büszke vagyok a ta-
nítványaimra, bízom a hasonló 
folyatásban.

Mi is gratulálunk nektek és sok 
sikert kívánunk a további verse-
nyekre való felkészüléshez és a 
helytálláshoz.

Ebesi Sportbarátok

Magabiztos győzelmek a Harcosok Klubja 8. sorozatában
– Interjú a torna aranyérmeseivel –
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Szeretettel várja régi és új kedves vendégeit az Arany Oroszlán Panzió és Étterem
Asztalfoglalás és rendelésfelvétel:  telefon 06-20/662-9040

Szilveszterezzen az Arany Oroszlánnal csak magyarosan….
Korlátlan étel-, italfogyasztás….  Zene, tánc kifulladásig……

Érkezéskor a bejáratnál cigányzenés vendégvárás,
 helyben sült kemencés péksütemény, valamint forralt bor

Vacsora ajánlatunk:
(4 fogásos gálavacsora)

Porhanyós kacsamell színes miskulanciával,  
balzsamos paprika dresszinggel

Gyöngytyúk eszencia leves, konyakos habgaluskával
Baconba tekert sertés szűz francia rakott burgonyával, 

sült almával, mézes borókamártással
Házi desszert variáció

Mindezek után a svédasztalon…
Borjúpaprikás vajas galuskával

Debreceni töltött káposzta csülkösen
Barna sörben érlelt malacsült, magyaros 

törtburgonyával, pezsgős káposztával
Aszúban párolt karamellás körtével töltött pulykamell, 

burgonyapürével
Mozzarellával egybesült rakott paszta

Rántott trappista és karfiol párolt rizzsel
Őszibarackos túrókocka erdei gyümölcs öntettel

Karamellás szelet, Részeges piskóta

Az Újév köszöntő fogása:
Korhely leves….. Lencsefőzelék…. Grill kolbász variáció

Italajánlat:
Korlátlan üdítő, sör, bor,  

ásványvíz, kávé, pezsgőfogyasztás
Coca Cola szénsavas üdítőitalok:

Sió, Cappy és Toma gyümölcslevek:
Egri, Budai borcsalád

Üveges és csapolt sörválaszték:
Frissen őrölt presszókávé, cappuchino

Égetett szeszek az étterem kínálatából………
A jó kedvet, valamint a talp alá való  

színvonalát garantálja: 6 tagú cigányzenekar

9.900 Ft/fő
Karácsonyi készülődés  

az Arany Oroszlán Étteremben
Ne törődjön a főzéssel, azt bízza ránk!

Rendelje meg nálunk az ünnepi asztalra valót   
kedvezményes áron:

Halászlé harcsafilével 1000.-
Töltött káposzta 950.-

Marhalábszár pörkölt, galuskával 1250.-
Hidegtálak, saláták, sültes tálak igény szerint….


