
A tArtAlomból...

Beszámoló a képviselő-
testület üléseiről – 3. oldal

Tájékoztató 
lakossági  

hulladékszállításról
a 2. oldalon.

„Nótakörtől a népdalkörig” 
10. oldal

Képes krónika 2013.
6-7. oldal

Iskolai színes hírek
4-5. oldal

Az életérzés miatt érdemes ezt az egészet csinálni
– interjú Horváth Sándorral a Zsongvölgyiek kapitányával –

(Folytatás a 2. oldalon.)

A megyei közgyűlés minden év 
november 22-én a Hajdú kerü-
let 1699-es megalakulására em-
lékezik. Ezen a napon immár 
hagyományos módon elismeré-
seket adnak át azoknak, akik ki-
emelkedő, önzetlen tevékenysé-
gükkel támogatják a helyi civil 
társadalom épülését. 2013-ban 
a testület 9 kategóriában 17 el-
ismerést osztott ki. Az Év Civil 
Szervezete-díjat 2013-ban az 
ebesi Zsongvölgyi Hagyomány-
őrző Haditorna Egylet kapta. 
Az egyesület vezetőjével, vagy 
ahogyan maguk között nevezik 
kapitányával, Horváth Sán-
dorral, vagy ha jobban tetszik 
Cornaille-al beszélgettünk az 
egyesület életéről, tevékenysé-
gükről, illetve a jövőbeli terve-
ikről. 
Gratulálunk a kitüntetéshez! Azt 
gondolom, meghozta gyümölcsét 
a kitartó munka! Számítottatok a 
díjra?
Horváth Sándor: Köszönjük szé-
pen! Egyáltalán nem számítottunk 
a díjra. Mindenkit meglepett az 
egyletben amikor kiderült, hogy 
mi, Zsongvölgyiek lettünk a me-
gyében az év civil szervezete. Ter-
mészetesen nagyon megtisztelő 
számunkra ez az elismerés.
Mit gondolsz, mivel érdemeltétek 
ki ezt a díjat?
Horváth Sándor: Azt gondolom, 
az egyesület tagjai kellő elszánt-
sággal és lelkesedéssel végzik ezt 
a fajta tevékenységet, amely lás-
suk be, nagyfokú elhívatottságot 

kíván. Komoly fizikai felkészülést, 
munkát kell belefektetni a fellépé-
sekbe, illetve a versenyeken is a 
maximumot kell kihozni magunk-
ból. Ha csak azt vesszük, hogy egy 
verseny a nyári nagy melegben 
zajlik és ott a teljes, gyakran több 
tíz kilós felszerelésben kell helyt 
állni, megmérkőzni, akkor mi ez, 
ha nem elhívatottság?! Ezeknek a 
találkozóknak különleges hangu-
lata van, amiért megéri újra és újra 
magunkra ölteni a teljes felszere-
lést. Mindezek mellett azonban 
elsősorban az Ebes Községi Ön-
kormányzatnak köszönhetjük ezt 
a kitüntetést, mert ők javasoltak 
bennünket a Megyei Önkormány-
zathoz erre a díjra.
Több, mint 17 éve alakultatok. Mi 
jellemezte az eddigi munkátokat, 
hogyan tud ilyen sikeres maradni 
az egyesület?

Horváth Sándor: A Zsongvölgyi 
Hagyományőrző Haditorna Egylet 
1997-ben alakult. 1995 óta érle-
lődött a gondolat, hogy jó lenne 
egy hagyományőrző csoportot 
létrehozni. Bár eleinte másképp 
gondoltuk magát a szervezetet, 
de aztán 1997. márciusában tíz 
lelkes alapító taggal belevágtunk 
az álmaink megvalósításába. Je-
lenleg a létszámunk megközelíti 
a harminc főt, akikkel történel-
mi hagyományaink ápolásán és 
kultúránk értékeinek megőrzésén 
munkálkodunk. Mára kiforrta 
magát az a korszak is, amelynek 
minden egyes apró részletét pró-
báljuk beépíteni a működésünkbe. 
A XIV. századból az 1330-1380. 
közötti időszakot dolgozzuk fel 
bemutatóink során. Ezen időszak 
ruházatát, fegyverzetét, harcmo-
dorát, életvitelét próbáljuk korhű-
en megjeleníteni az érdeklődők-
nek. Megmondom őszintén, mivel 
átmeneti időszakról van szó, nem 
könnyű megfelelő forrásokat talál-
ni, amelyből a kor jellemzői egy-
értelműen kitűnnek.
Mégis hogyan képzeljük el, ho-
gyan próbáljátok visszaadni a kor 
hűségét?
Horváth Sándor: Komoly kuta-
tómunkát igényel az, hogy minél 
életszerűbben jelenítsük meg az 
általunk választott kort. Rengeteg 
könyvtári és múzeumi kutatást 
tudhatunk magunk mögött. Ter-
mészetesen ezen kívül a külön-
böző találkozókon, versenyeken, 
szemináriumokon is hasznos in-
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„De vidám a baba-bál: egy-két baba be-beáll”
A Hangbújócska zenebölcsi 
farsangi foglalkozása.
Időpont: 2014. 02.10. 9 óra 
Helyszín: Művelődési Ház

(Folytatás az 1. oldalról.)

Örömmel tájékoztatom a község la-
kóit, hogy önkormányzatunk és intéz-
ményei több, mint 120 millió forintot 
nyertek különböző pályázatokon. A 
pozitív elbírálásokról szóló határoza-
tokat tavaly decemberben, illetve ez év 
elején kaptuk meg. 

A Rákóczi utca 16. szám alatti orvo-
si rendelő felújítására és átalakítására 
59,4 millió forintot nyert önkormány-
zatunk. A támogatás intenzitása 100%, 
tehát a felújítás teljes egészében a 
támogatásból valósulhat meg. A beru-
házás keretében az épület felújításra és 
akadálymentesítésre kerül, az épület 
mellett megépül a parkoló, és szakmai 
eszközök beszerzésére is megvalósul. 
Terveink szerint a beruházás már nyá-
ron átadásra kerül.

A Polgármesteri Hivatal hátsó épü-
lete is megszépül 2014-ben. Az épület 
felújítására 16,4 millió forint támogatást 
(100%-os intenzitással) nyertünk. A fej-
lesztés magába foglalja az épület külső 
szigetelését, valamint a nyílászárók cse-
réjét is. Elképzelésünk szerint ebben az 
épületrészben, az előbbieken túl önerő-
ből megvalósítanánk az új polgármesteri 
hivatal terveinek megfelelő belső átala-
kítást, mely magába foglalja a gépészeti 
és elektromos rendszerek cseréjét.

Szintén pozitív elbírálásban ré-
szesült a műfüves pályák építésére 
benyújtott pályázatunk. A pályázat 
keretében két darab műfüves pálya 
kerül kialakításra. Az egyik pálya az 
általános iskola területén kerül kiala-

kításra, mérete 12x24 méter, a másik 
a sportpálya területén kerül megva-
lósításra, melynek mérete 22x42 mé-
ter. A támogatás összege 35,1 millió 
forint, melyhez 14,3 millió forint ön-
részt szükséges biztosítani. A Magyar 
Labdarúgó Szövetség tájékoztatása 
alapján a kivitelezésre előreláthatólag 
2014. március 1. és november 30. kö-
zött kerül sor.

Az Ebesi Községgondnokság Kft 
fóliasátor építésére 3,2 millió forint 
támogatást kapott. A támogatás inten-
zitása 60%-os. A fejlesztés keretében 
egy fóliasátor kerül megépítésre a hoz-
zá kapcsolódó szerkezeti elemekkel, 
palántázó asztalokkal, öntöző és szel-
lőztető berendezés kialakításával.  

Az Ebesi Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft. szintén 100%-os tá-
mogatási intenzitás mellett 2,7 millió 
forintot nyert a 2014. évi Szent István 
napi sokadalom megrendezéséhez, il-
letve 3,1 millió forintot eszközbeszer-
zésre. Az utóbbi összegből a rendezvé-
nyek lebonyolítását elősegítő hang-és 
színpadtechnikai berendezések, vala-
mint rendezvénysátor és asztalok ke-
rülnek beszerzésre.

Az önkormányzathoz kapcsolódó 
Ebes Fejlődéséért Közalapítvány és az 
Ebesi Idős Emberekért Közalapítvány 
rendezvényeik megvalósításához ösz-
szesen 1,9 millió Ft támogatást nyertek, 
melyhez önrészt nem kell biztosítani.

Szabóné Karsai Mária 
polgármester

formációkat szerezhetünk a vá-
lasztott korunkról.
Számos hazai és nemzetközi ren-
dezvényre is elvittétek települé-
sünk, Ebes hírét. Hol jártatok ed-
dig szerte a világban? 
Horváth Sándor: Egyletünk Ebe-
sen, Debrecenben és vonzáskörze-
tében, valamint számos országos, 
nemzetközi rendezvényen, hagyo-
mányőrző és kulturális progra-
mokon vett már részt. Látványos 
programjainkkal különböző hadi-
torna bemutatókon, várjátékokon, 
iskolai rendezvényeken, falunapo-
kon, haditorna versenyeken szóra-
koztattuk a közönséget. Az elmúlt 
években többször tartottunk be-
mutatót a Hajdúszoboszlói Vár-
napok rendezvényein, a debreceni 
Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum 
Mézeskalács Fesztiváljain, vissza-
térő vendégei vagyunk a Visegrádi 
Palotajátékoknak, a Füzéri Várna-
poknak, valamint Horvátország-
ban, a Sveta Helena település ha-
gyományőrző fesztiváljának. Ezek 
mellett több alkalommal megfor-
dultunk már Szlovákia és Szerbia 
kisebb településein.

Úgy tudom, fontosnak tartjátok a 
gyermekekkel való közvetlen, sze-
mélyes találkozásokat.
Horváth Sándor: Valóban na-
gyon fontosnak tartjuk, hogy a 
fiatalok minél hamarabb talál-
kozzanak ezzel a tevékenységgel. 
Az elmúlt években számos nyári 
táborban voltunk jelen. Évek óta 
visszatérő vendégei vagyunk a 
Művelődési Ház által szerve-
zett Szivárvány nyári tábornak, 
az elmúlt két évben a debreceni 
Homokkerti Művelődési Házban 
szervezett, valamint a debreceni 
Tímárházban megrendezett gye-
rektáborokban egyesületünk tag-
jai gondoskodtak a gyerekek fel-
ügyeletéről, egész napos foglal-
koztatásáról. 2013-ban Hollókőre 
is sikerült elkísérni a gyerekeket, 
és mondhatom mindenki igazán 
jól szórakozott. A táborok elsőd-
leges célja az volt, hogy a nagy-
részt alsó tagozatos gyerekekkel 
megismertessük a középkori 
emberek életét, közelebb vigyük 
őket őseik hagyományaihoz. Azt 
hiszem, ez a célkitűzésünk sike-
rült is, jelenleg öt általános is-
koláskorú gyermek látogatja az 
egyletünket.

Nem csak ti mentek, hanem hoz-
zánk, Ebesre is jönnek, hiszen évek 
óta saját szervezésű rendezvénnyel 
színesítitek Ebes életét.
Horváth Sándor: 2011-től szer-
vezzük a Középkori Forgatag 
elnevezésű nyílt haditorna verse-
nyünket. Erre a rendezvényre ha-
zai és határon túli hasonló profilú 
csapatot hívunk meg. A versenyen 
a résztvevők összemérhetik tudá-
sukat az övbirkózás, kelevézdo-
bás, íjászat valamint a kardvívás 
terén. Sajátos hangulatú, színvo-
nalas rendezvényen vehet részt az, 
aki megtisztel bennünket és elláto-
gat hozzánk.
Mit tűztetek ki távlati célként ma-
gatok elé? 
Horváth Sándor: Természete-
sen, mint mindenkinek nekünk is 
vannak megvalósítandó céljaink. 
Nem elégedhetünk meg az eddig 
elért eredményekkel! Továbbra is 
azon leszünk, hogy a kor, amelyet 
megjelenítünk, még inkább kor-
hű legyen. Szeretnénk minél több 
külföldi rendezvényen fellépni, 
illetve lehetőséget adni tagjaink-
nak arra, hogy rangos, nemzetközi 
megmérettetésen szerepelhesse-
nek.

Mit üzensz a fiataloknak, miért jó 
hozzátok tartozni?
Horváth Sándor: A jelszavunk: 
Tiszta szívvel, szilárd hűséggel. 
Nemcsak a fiataloknak, hanem 
mindenkinek üzenem, hogy jó 
Zsongvölgyinek lenni, mert ba-
rátok között lehet az ember, vi-
lágot láthat, egy életérzést tud-
hat magáénak, mindezek mellett 
pedig mindenki megtalálhatja a 
számára leginkább megfelelő el-
foglaltságot az egyleten belül. Ha 
valaki zenélni, táncolni, színész-
kedni, kézműveskedni akar, vagy 
akár csak az erőnlétét szeretné 
fejleszteni, akkor itt a helye köz-
tünk. Egész évben minden héten, 
kedden edzésen vehetnek részt 
tagjaink, szombatonként pedig a 
korabeli fegyverek használatá-
nak gyakorlása mellett táncórát, 
tartunk. Mindkét alkalom nyitott 
a nagyközönség számára is, szí-
vesen látunk minden érdeklődőt. 
Munkánkról, életünkről pedig a 
www.zsongvolgyihaditorna.hu 
honlapon tájékozódhatnak.

dr. Borku Csilla

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

Változások a hulladékszállítási 
közszolgáltatásban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy 2014.01.01-től településünkön 
a hulladékszállítási közszolgáltatást 
a Debreceni Hulladék Közszolgálta-
tó Nonprofit Kft. (DHK Kft.) végzi. 
Ennek keretén belül az alábbi válto-
zások következnek be az elkövetke-
ző hetekben:
•   A szolgáltatási díj háromhavonta, 

utólag kerül kiszámlázásra, melyet 
csekken lehet kiegyenlíteni.

•  Az Ebesi Községgondnokság Kft. 
Ügyfélszolgálati irodájában kerül 
intézésre a hulladékgyűjtő edé-
nyek minőségi cseréje, az edényzet 
váltása, valamint a hulladékgyűjtő 
zsákok átadása, illetve értékesítése. 
A számlázással vagy díjtételekkel 
kapcsolatos egyeztetések átadásra 

kerülnek a DHK Kft.-nek, melyet 
szintén az Ebesi Községgondnok-
ság Kft. továbbít, majd a DHK Kft. 
munkatársa egyeztetett időpontban 
az ügyfelek rendelkezésére áll.

•  A 2014. évre már befizetésre került 
hulladékszállítási díjakat az Ebesi 
Községgondnokság Kft. vissza-
utalja (visszafizeti) az azt befizető 
lakosságnak.
A jelenleg használatban lévő hul-

ladékgyűjtő edények (60 l, 120 l, 
240 l, 770 l) és a zsák továbbra is 
változatlan feltételekkel és áron 
áll a lakosok rendelkezésére.

A hulladékszállítási rend is vál-
tozatlanul marad!

Nagy Adrienn 
ügyvezető

Tevékenyen a Jövőnkért Szociális Szövetkezet az alábbi szolgáltatásokat 
nyújtja, szakemberek által, kedvező áron: kulcsmásolás, kés, konyhaeszkö-
zök, kerti szerszámok élezése, cipő, bőripari termékek javítása, kisebb ház 
körüli munkákat vállalunk, ingatlanértékesítés. Visszatérő megrendelőink 
10% törzsvásárlói kedvezményben részesülnek. Nyitva tartásunk: hétfőtől-
péntekig 8–18, szombaton 8–12, ebéd idő:12.30–13.30. Rákóczi u. 12. hátul 
az udvarban. Tel.: +36 70334-5407, +36 70607 7593.

Lakossági hirdetés

120 millió forint a pályázatokból
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Januártól a 70 éven felüli egyedül élőknek nem kell talajterhelési díjat fizetniük

– beszámoló a testület decemberi és januári üléseiről –
2013. december 17-én a Benedek Elek Óvodában tartotta az év 

utolsó ülését (soron következő ülését) Ebes Községi Önkormányzat 
képviselő-testülete. A napirendi pontok között szerepelt a 
temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása, tájékoztató a 
kistérségi orvosi ügyelet 2012-2013. évi munkájáról, valamint a 
testület 2014. évi első féléves munkaterve. 

Tárgyalta a testület a szennyvízelvezetéssel és tisztítással, 
valamint a csatorna-közmű üzemeltetéssel kapcsolatos 

kérdéseket
Szabóné Karsai Mária polgármester asszony arról tájékoztatta a 

képviselő-testületet, hogy az ISPA program keretében megvalósult 
csatornarendszert a jogszabályi változások miatt a Debreceni Vízmű 
Zrt.-nek kell üzemeltetnie. Az előterjesztés azokat a dokumentumokat 
tartalmazta amelyek az üzemeltető váltás lebonyolításához szükségesek, 
azonban még a testületi ülés napján is módosultak az anyagok, így a 
testület úgy döntött, hogy a következő ülésén újra tárgyalja a napirendet 
a már véglegesített szerződés és megállapodás tervezetekkel.

Tárgyalta a testület a kötelező tüdőszűréssel kapcsolatos aktuális 
helyzetet

Dr. Hajdu Miklós jegyző arról számolt be, hogy megyénkben, 
mivel a tüdőgümőkór betegség megjelenése meghaladja a törvényben 
meghatározott nagyságrendet, ezért az ÁNTSZ kötelező szűrést rendelt 
el. A tüdőszűréssel kapcsolatos feladatok ellátásáról Ebes község 
önkormányzata egyeztetést folytatott a hajdúszoboszlói Járóbeteg-
Ellátó Centrum szakembereivel. A testület egyhangúlag elfogadta, 
hogy további egyeztetéseket folytasson a település vezetése a 
Hajdúszoboszlói Járóbeteg-ellátó Centrummal, mint a területi ellátásért 
felelős intézménnyel. 

(Időközben jogszabályi változás miatt a kötelező tüdőszűrést 
elrendelő határozat hatályát vesztette, ezért az önkormányzat 
megkezdte a szervezését a kihelyezett tüdőszűrés lebonyolításának, 
amelynek várható ideje 2014. április hónap második fele. A szűrés 
pontos időpontjáról a későbbi lapszámban tájékoztatót teszünk közzé 
a tüdőszűrést ellátó intézményekkel.)

A kistérségi orvosi ügyelet 2012–2013. évi munkájáról szóló 
tájékoztatót vitatta meg a testület

Dr. Varga Tamás a Hajdúszoboszlói Járóbeteg-ellátó Centrum 
igazgatója írásbeli tájékoztatóban számolt be a kistérségi ügyelet 
elmúlt két évi munkájáról. A képviselő-testület a napirend zárásaként 
arról határozott, hogy az önkormányzat által saját erőből biztosított, 
évenként mintegy 2 és fél millió forintos hozzájárulásról tételes 
kimutatást kell adnia az ügyeletet ellátó szervezetnek. A pénzügyi 
elszámolás mellett az ügyeleti ellátásra vonatkozó szerződés alapján 
a szakmai feladatellátásról egy részletesebb – statisztikai adatokkal 
alátámasztott – kimutatást kér a testület. 

Előterjesztés hangzott el a temetkezés rendjéről szóló rendelet 
módosításáról

Dr. Hajdu Miklós jegyző a napirendi ponttal kapcsolatosan elmond-
ta, hogy a szociális temetés törvényi bevezetése miatt szükséges a helyi 
rendeletet is módosítani és a szociális temetéssel kapcsolatos részlet-
szabályokat megalkotni. 

A szabályozással kapcsolatban a jegyző elmondta továbbá, hogy a 
testületi ülés előtti napon döntött az országgyűlés a szociális temetésre 
vonatkozó szabályok későbbi, 2015. január 1-jei hatályba lépéséről. Az 
elhalasztott hatályba lépés miatt a testület úgy alkotta meg a módosító 
rendeletet, hogy az a törvénymódosítással egy időben jövő év január 
1-jén fog hatályba lépni.

Módosította a testület a szociális ellátásokra vonatkozó helyi 
rendeletet

Dr. Hajdu Miklós jegyző arról tájékoztatta a testületet, hogy 
a törvénymódosítások következtében átalakul az önkormányzat 
segélyezési rendszere. 

Az új szabályok értelmében az átmeneti segély, a temetési segély 
és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásra kerül 
önkormányzati segély elnevezéssel. A törvény azonban lehetőséget tesz 
a támogatás tárgya szerinti differenciálásra, amelynek alapján az alábbi 
segélyezési rendszer bevezetésére tett javaslatot az előterjesztés:

Segély neve Tartalma Feltétele Összege

Rendkívüli 
önkormányzati 
segély
(a korábbi átmeneti 
segély helyett)

létfenntartást 
veszélyeztető 
rendkívüli 
élethelyzet

az 1 főre jutó 
jöv. nem haladja 
meg az öregségi 
nyugdíj 130%-át, 
egyedül élő esetén 
160%-át

4.000.- Ft/
alkalom, illetve 
természetben 
is adható (pl.: 
tűzifa, vásárlási 
utalvány)

Temetéshez 
nyújtott 
önkormányzati 
segély

elhunyt személy 
eltemettetésének 
költségeihez való 
hozzájárulás

az 1 főre jutó 
jöv. nem haladja 
meg az öregségi 
nyugdíj 300%-át, 
egyedül élő esetén 
400%-át

20.000.- Ft

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
célú 
önkormányzati 
segély

családi 
válsághelyzetben 
való segítség

az 1 főre jutó 
jöv. nem haladja 
meg az öregségi 
nyugdíj 130%-át, 
egyedül élő esetén 
160%-át

1.000-3.000.- 
Ft/gyermek/
alkalom

Rendkívüli-gyors 
segély 
(nem része az önk. 
segélynek)

azonnali segítséget 
igénylő rendkívüli 
élethelyzet

nincs jöv. vizsgálat 4.000.- Ft/
alkalom

A táblázat első három sorában szereplő segélyekre irányuló 
kérelmekről az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt átruházott 
hatáskörben, míg az egyszeri rendkívüli-gyors segély biztosítása 
a polgármester hatásköre. Az előterjesztést a testület egyhangúlag 
elfogadta.

Módosította a testület a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi 
rendeletet

Dr. Hajdu Miklós jegyző arról számolt be a testületnek, hogy a 
talajterhelési díjat meghatározó rendelet módosítása azért szükséges, 
mert egy korábbi törvénymódosítás következtében a talajterhelési díj 
rendkívüli módon megemelkedett. A megnövelt díj a kevesebb vizet 
fogyasztó idősebb lakosság körében is jelentős fizetési terhet jelent. 
Ennek figyelembevételével a 70 év feletti egyedül élő ebesi lakosok 
a talajterhelési díj megfizetése alól teljes mentességet kapnak 2014. 
január 01-jétől. A Pénzügyi Bizottság támogató javaslatára a képviselő-
testület egyhangúlag elfogadta a módosító javaslatot. 

Elfogadta a testület a 2014. év első félévi munkatervét
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik 

arról, hogy a képviselő-testület az üléseit fél évre előre meghatározott 
munkaterv alapján tartja. A munkaterv csak az előre meghatározott 
napirendeket tartalmazza, az egyes ülések napirendjei természetesen 
bővülni fognak az aktuális témákkal – tájékoztatott Szabóné Karsai 
Mária polgármester asszony. A képviselő-testület a képviselők és az 
intézményvezetők javaslatait figyelembe véve egyhangúlag elfogadta a 
2014. évi első féléves munkatervet.

Zárt ülés
Zárt ülésen tárgyalta a képviselő-testület a 2013. évi adóztatásról 

és az adóbevételek alakulásáról szóló jegyzői beszámolót, valamint 
döntöttek a fecskeházi lakás bérbevételére irányuló kérelemről és 
megtárgyalták az első lakáshoz jutó támogatásról szóló előterjesztést. 

Összeállította: dr. Hajdu Miklós jegyző, dr. Borku Csilla

Köszönetnyilvánítás
Szilágyi István ebesi vállalkozó a Szent István és Ifjúság utcán 
megépült földmedrű szikkasztó árkokból kiszoruló földet elszállította 
a sportpályához és ott a mély fekvésű részeken elterítette és 
elegyengette. A sportpályán épült kerítés nyomvonalában lévő fák 
tuskóinak kiszedését, elszállítását elvégezte. A Liszt Ferenc utca 
végén lévő önkormányzati területen felhagyott beton alaptestek 
elbontását, befogadóba történő elszállítását, valamint a bontást 
követően a tereprendezést is elvégezte. A vállalkozó az előbbiekben 
felsorolt munkákat térítésmentesen végezte az önkormányzat részére. 
Ezúton is köszönjük Szilágyi Istvánnak az önzetlen segítségét.
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Sikert arattak színjátszóink a Fény 
születése rendezvényen

December 14-én a Fény születése községi 
rendezvény nyitóprogramjában az iskola drá-
ma-színjáték tanszakának alsós csoportja (19 
gyermek) felhőtlen szórakozást nyújtó színda-
rabbal lépett a Művelődési Ház színpadára. A 
Két Mikulás nem fér meg egy erdőben című 
mesejátékon minden résztvevő jól szórako-
zott. Felkészítő tanár: Bálintné Bagdi Ibolya

Meghitt és hangulatos – beszámoló a 
Karácsonyi koncertről

December 19-én és 20-án tartottuk a már 
hagyományosnak számító karácsonyi koncer-
tünket. A rendezvényen iskolánk 87 tanulója 
lépett fel. A zsúfolásig megtelt református 
templomban a 3. osztályosok színvonalas bet-
lehemes műsorral, a művészeti iskola zenei 
tanszakosai karácsonyi dallamokkal ünnepel-
ték a kis Jézus születését. Felkészítő tanárok: 
Dr. Demeter Lajosné, Nánai Zsuzsa, Fehér-
Wargha Ibolya, Balogh Tamás, Batta Katalin, 
Dzsudzsák Natália és Orjákné Kurczina Zsu-
zsanna

Finomabbnál finomabb palacsinták a 
Palacsinta Partyn 

Bár a Palacsintás király nem érkezett hoz-
zánk vendégségbe, ennek ellenére mégis fino-
mabbnál finomabb palacsintákkal, gofrikkal 
és házi süteményekkel várták a 2.b. osztályo-
sok és Fodor Barbi néni az érdeklődőket dec-
ember 17-én. Az édességek osztatlan sikert 
arattak a kicsik és a nagyok körében egyaránt.

Részt veszünk a Kölyökatlétika 
programban

A kölyökatlétika fogalma egyre ismertebbé 
válik az oktatás háza táján. A Nemzetközi At-
létikai Szövetség 2001-ben határozta el, hogy 
a legfiatalabbak számára kidolgoz egy olyan 
képzési programot, mely a gyerekek ügyes-
ségét hivatott fejleszteni. A módszer lényege 
az élmény központú mozgás megteremtése, 
azaz a kicsik a Kölyökatlétika Program kere-
tein belül játszva sportolhatnak. Ez a program 

a képességek komplex fejlesztését helyezi 
fókuszba, természetesen az atlétika mozgás-
anyagának segítségével. A hagyományos test-
nevelés órák tananyagát gazdagítja a program, 
melyet az Oktatási Minisztérium megbízásá-
ból a Semmelweis Egyetem Testnevelési és 
Sporttudományi Kara állított össze. 

A programban részt vevő iskoláknak leg-
alább egy, a Kölyökatlétikát majdan tanító 
pedagógust kellett egy három napos kurzusra 
beiskoláznia, ahol az érdeklődők megismer-
kedhettek a program elméleti és gyakorlati 
módszereivel. A képzés végén a pedagógu-
sok tanúsítványt szereztek, hiszen államilag 
akkreditált tanfolyamról van szó. Az iskolák 
is motiváltak a továbbképzésben, hiszen a si-
keresen elvégzett tanfolyam után egy 260 ezer 
forintos sportszercsomagot kap minden intéz-
mény ajándékba. 

A Kölyökatlétika Program mozgásformáit 
a következő tanévtől az oktatási törvény kö-
telezővé teszi, azaz be kell építeni az alsós 
tananyagba.

Iskolánkban a Kölyökatlétika Program 
mozgásformáit Fodor Barbara sajátította el 
a Miskolcon megrendezett három napos to-
vábbképzésen. A már jelenleg is működő at-
létika szakkörünkön mintegy 20-24 gyermek 
mozog, sportol rendszeresen.

Parlamenti gyermekkarácsony
Az Országgyűlés és a Nemzetközi Gyer-

mekmentő Szolgálat 2013-ban is megszervez-
te a Parlamenti Gyermekkarácsony című prog-
ramot. A szervezők hátrányos helyzetű, rossz 
anyagi körülmények között élő magyarországi 
és a határon túli gyermekeket láttak vendégül. 
A gyerekek magyarországi településekről, 
valamint Erdélyből, Felvidékről, Vajdaság-
ból és Kárpátaljáról érkeztek az ünnepség-
re. Ebesről 40, nagyrészt hátrányos helyzetű 
gyermek látogatott el a Parlamentbe, ahol egy 
feledhetetlen napot tölthettek el. A szervezők 
zenei programokkal, bűvészműsorral, ismert 
előadóművészek produkcióival, játékokkal és 
ajándékkal kedveskedtek a gyermekeknek. A 
rendezvényen gyermek házelnököt is válasz-
tottak, akinek Kövér László, az Országgyűlés 
elnöke adta át az Országház kulcsát. Az egyik 
alelnöki posztot Magyar Krisztián 6. osztályos 

tanuló töltötte be, aki egy szépen szóló ország-
gyűlési csengőt kapott ajándékba. A gyerekek 
élménybeszámolói arról tanúskodnak, hogy 
egy életre szóló élménnyel gazdagodva tértek 
haza a budapesti látogatásról. 

Kincskereső verseny felsősöknek
Múlt év december 17-én három hetedikes 

tanítványommal részt vettünk a szoboszlói 
Pávai-Vajna Általános Iskolában hagyomá-
nyosan megrendezett «Kincskereső» irodalmi 
vetélkedőn. A verseny témája Nógrádi Gábor: 
A hó fogságában című ifjúsági regénye volt, 
melyet előzetesen igen alaposan kellett a ver-
senyzőknek elolvasniuk. A megmérettetést 
5-6 hetes felkészülés előzte meg. A megható 
karácsonyi történet mindannyiunknak nagyon 
tetszett. A hangulatos délutánon az ebesi csa-
pat harmadik helyezést ért el a szoboszlói és 
balmazújvárosi csapatokkal versengve. Ver-
senyzőink: Bárczi Martina, Megyaszai Lili és 
Pálffy Mária 7. a osztályos tanulók.

Németi Jánosné felkészítő tanár

Kincskereső verseny alsósoknak
Január 16-án került megrendezésre Hajdú-

szoboszlón a Pávai iskolában az alsós Kincs-
kereső irodalmi műveltségi vetélkedő. Ezen 
a csapatversenyen iskolánkat két 4. osztályos 
csoport képviselte. 

Eredményeink: 
- a 4.a. osztály csapata II. helyezést ért el. 

Csapattagok: Janik Viktória, Pintyák Vivien, 
Truczkai Sára

- a 4.b. osztály csapata V. helyezést ért el. 
Csapattagok: Anga Zsanett, Hegedüs Levente, 
Lente Márk

Felkészítő tanár: Bálintné Bagdi Ibolya

Házi robotszumó bajnokságon mérhették 
össze ügyességüket tanulóink

December 19-én házi robotszumó bajnok-
ságon tették próbára programozási és Lego 
építési képességeiket a robotika szakkörö-
seink. A robotok párharcát a napközisek, és 
tanulószobások hangos buzdítása kísérte. Az 
izgalmas versenyt a Game Elek csapat nyerte. 
Csapattagok: Dézsi Ádám, Kiss Bence Imre, 
Magyar Zoltán. A felkészülésben és a verseny 
lebonyolításában mentoraink, Horváth Margit 
és Szabó István segítettek. A versenyzők díja-
zását a National Instruments biztosította.
Kissné Lantos Éva (szakkörvezető)

Kreatívak és tehetségesek – rajzversenyen 
jártunk

Január 23-án iskolánk négy tanulója vett 
részt Hajdúszoboszlón a Bárdos Lajos Általá-
nos Iskola által szervezett rajzversenyen, me-
lyet a Magyar Kultúra Napjának tiszteletére 
rendeztek. Nagy Vivien 5.b., Abai Evelin 6.a., 
Piskó Jenő 7.a., és Bernáth Gergely 8.a. osz-
tályos tanulók községünket méltón képvisel-
ték, ötletes és szép munkáikkal öregbítették az 

Iskolai színes hírek
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ebesi iskola hírnevét. A színvonalas rendezvé-
nyen Nagy Vivien az ötödikes korosztályban 
harmadik, illetve Abai Evelin a hatodikos kor-
osztályban szintén harmadik helyezést értek 
el. Felkészítő tanár: Komócsinné Soós Judit

Bekukucskáltunk a kulisszák mögé 
December 17-én nagy élményben lehetett 

részük a drámások felsős csoportjának, hiszen 
ellátogathattak a debreceni Csokonai Színház-
ba, ahol betekintést nyerhettek a „kulisszák 
mögé”. A színház művészeti főtitkára bemu-
tatta a díszlettárat, bekukkantottak a gyerekek 
a fodrászműhelybe és persze kipróbálhatták 
az óriási színpadot is. Kísérő tanárok: Fézerné 
Kaszás Mária és Bálintné Bagdi Ibolya

Sikeresek voltunk az elemgyűjtő versenyen
Az 5.b. osztállyal neveztünk az A.K.S.D. 

Kft. által meghirdetett használt elem-gyűjtő 
versenyre, ahol a 6. helyezést értük el. Nye-
reményünk egy 10.000,- Ft-os vásárlási utal-
vány. Köszönjük a segítségét mindazoknak, 
akik részt vettek a gyűjtésben.
Kissné Lantos Éva (osztályfőnök)

Köszönet a támogatásért a magyar 
válogatott labdarúgójának!

Dzsudzsák Balázs, a magyar válogatott és a 
Dinamo Moszkva labdarúgója iskolánknak a 
mindennapos testnevelés órákon használatos 
sporteszközöket ajándékozott. A focilabdákat, 
kosárlabdákat és asztalitenisz felszereléseket 
a gyerekek örömmel vették birtokukba. Ez-
úton is szeretnénk megköszönni Balázsnak ezt 
a nemes gesztust! 

Ügyesek voltak floorballosaink a 
diákolimpián

A 2013/2014-es tanévben az ebesi általános 
iskola első alkalommal nevezett fiú csapatot a 
floorball sportág IV. korcsoportjában. A kor-
csoportban az 1999-2000-es évben született 
tanulók vehettek részt. Tekintve, hogy Hajdú-
Bihar megyében, ebben a korcsoportban csak 
a debreceni Vörösmarty Mihály általános is-
kola, illetve az ebesi iskola nevezett csapatot, 
így a selejtező tornát kihagyva egyből az elő-
döntőbe kerültünk. Az elődöntőt a Kecskemé-
ti Református Gimnáziumban rendezték meg 
2013. december 12-én.

A rendező iskolának köszönhetően az ebesi 
csapat mérkőzéseit a lehetőségekhez mérten 
igyekeztek eltolni, de így is igen korán –1/2 
6-kor— kellett indulnunk. Az első mérkőzé-
sünket 9 órakor kezdtük a szolnoki Szent Ta-
más iskola tanulói ellen. A mérkőzésen még 
láthatóak voltak a korai kelés jelei illetve, 
hogy a diákoknak ez a torna volt az első ko-

moly megmérettetésük mióta megismerkedtek 
ezzel a sportággal. A mérkőzés szoros küzde-
lem után az ellenfél 2-1-es győzelmével zárult. 
Következő összecsapásunkat a Kecskeméti 
Református Általános Iskola tanulói ellen vív-
tuk. Ezen a mérkőzésen már érzékelhető volt, 
hogy a fiúk összeszedték magukat, és minden 
igyekezetüket beleadták a játékba. A látott já-
ték alapján egyértelmű volt a csapatunk győ-
zelme 6-2-re. Újabb pihenő után az utolsó cso-
portmérkőzésünkre került sor, melyet az egri 
Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Isko-
la tanulói ellen játszottunk. Hiába volt ismét 
meggyőző előnyünk és az, hogy 5-2-es arány-
ban megnyertük a mérkőzést, a csoportmérkő-
zések során kialakult pontegyenlőség után a 
gólarányok döntöttek. Ez sajnos nem nekünk 
kedvezett, így a harmadik helyen zártuk a cso-
portmérkőzéseket, és az elődöntő másik cso-
port harmadik helyezettjével játszhattunk az 
ötödik helyért. A helyosztó mérkőzésen a Fel-
sőtárkányi Általános Iskola tanulóival mértük 
össze tudásunkat. Igen bíztatóan kezdődött 
a mérkőzés, hiszen 3-1-es vezetést sikerült 
kiharcolni. Ezután azonban némi kapkodás 
volt észrevehető, amit az ellenfél kihasznált 
és 4-3-mal átvette a vezetést. Tekintve, hogy 
a mérkőzések csupán 10 percesek voltak, így 
egy apróbb megingás is helyrehozhatatlanul 
befolyásolhatta a végeredményt. A fiúk min-
den újabb igyekezete ellenére az eredményt 
nem sikerült megfordítani. Az elődöntőt a ha-
todik helyen zárta csapatunk.

Mindentől függetlenül gratulálok a fiúk tel-
jesítményéhez és továbbiakban jó tanulást és 
eredményekben gazdag sportpályafutást kívá-
nok Nekik.

Csapat névsor: Egri Csaba, Lakatos-Tálas 
Ákos, Lakatos-Tálas Péter, Molnár Péter, Vil-
lás Krisztián, Villás Levente.

Felkészítő tanár: Makai Zsolt (Ebesi Sport-
barátok Közhasznú Egyesület floorball szak-
osztály vezetője)

Műfüves pálya segíti a mindennapos 
testnevelést a jövőben – beszámoló a 

sikeres pályázatainkról

A Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségé-
nek 2013. december 19-ei határozata alapján 
az Országos Pályaépítési Program keretében 

megvalósítandó műfüves pálya kialakítása 
benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban 
részesült. Ennek keretében két helyszínen: az 
iskola, illetve a sportpálya területén műfüves 
pálya kialakítására nyílik lehetőség. A mun-
kálatok a tervek szerint márciusban elkezdőd-
hetnek és októberig tartanak majd.

TÁMOP-os program keretében megvalósu-
ló, az informatikai kompetenciák fejlesztése 
címmel lehetőség nyílt 18 pedagógus infor-
matikai ismereteinek bővítésére. A foglalko-
zásokon olyan hasznos elméleti és gyakorlati 
ismeretekkel gazdagodtak pedagógusaink, 
amelyek a mindennapi munkájukban segítsé-
gükre lesz majd. 

A szeptemberben bevezetett pedagógus-
életpályamodell egyik legfontosabb eleme a 
minősítési rendszer. Ez azt jelenti, hogy a pe-
dagógusok szakmai pályájuk alatt hat külön-
böző fokozaton haladnak keresztül a gyakor-
noktól a kutatótanár fokozatig. A minősítéssel 
kapcsolatos teendőkről, magáról a minősítés 
rendszeréről nevelő testületi szakmai na-
pot tartottak iskolánkban. A program szintén 
TÁMOP-os projekt keretében valósult meg 
pedagógus képzés támogatása címmel. 
A versenyeken való eredményes szereplésért 
ezúton is gratulálunk minden tanulónak!

Szűcs Norbert intézményvezető

Karácsony előtt ismét nagyon sokan vettek részt karácsonyi adománygyűjtő akciónkban, mely 
során jelentős mennyiségű tartós élelmiszer, könyv, ruha, játék, berendezési és használati 
tárgy került kiosztásra a rászoruló ebesi családok között. Adománygyűjtő felhívásunk az Ebesi 
Hírlap korábbi számában jelent meg, melyre példátlan összefogással és önzetlenséggel reagál-
tak az adományozók. Köszönjük a Szoboszlói COOP és a Sziget ABC által felajánlott tartós 
élelmiszer adományt, és a Debrecen-Ebes-Szepesi Református Egyházközség ebesi gyüle-
kezetének a sok-sok csomagot. Ebesi és debreceni lakosú magánszemélyek is hozzájárultak 
kezdeményezésünkhöz élelmiszerrel, játékkal, ruhával, elektromos készülékekkel, háztartási 
gépekkel és eszközökkel, kisággyal, gyerekbiciklivel és sok más, hasznos, és a gyerekek és 
szüleik számára nagy örömet okozó ajándékokkal. Köszönjük a Védőnői Szolgálat által kül-
dött könyv és játékcsomagot, és az Ebesi Polgárőr Egyesületnek a felajánlásokat, valamint a 
csomagok kihordásában vállalt önzetlen segítségét. Örömmel tudatjuk, hogy Karácsony előtt 
80 csomag került kiosztásra, szebbé téve a nehéz életkörülmények között élő ebesi családok, 
idősek és egyedülállók ünnepét. 

Alapszolgáltatási Központ
Gyermekjóléti Szolgáltató és Családsegítő Szolgáltatás dolgozói

Adni öröm!

 
KKeeddvveess  EEbbeessiieekk!!  

  
HHaajjddúússzzoobboosszzllóó  tteerrüülleettéénn::    

»» TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZAAKK  KKÖÖZZÖÖSSKKÉÉPPVVIISSEELLEETTEE,,  
TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSAA    

HHaajjddúússzzoobboosszzllóónn  ééss  kköörrzzeettéébbeenn::    
»» BBÚÚCCSSÚÚZZTTAATTÁÁSS  PPOOLLGGÁÁRRII  TTEEMMEETTÉÉSSEENN  
»» BBEESSZZÉÉDDEEKK  TTAARRTTÁÁSSAA  

- CSALÁDI KÖRBEN SZERVEZETT 
NÉVADÓN 

- HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓN 
- JELES SZÜLETÉSNAPON – 

BABAZSÚRON 
- TÖRTÉNELMI MEGEMLÉKEZÉSEN 

SZABÓNÉ BORDÁN RÓZA 
4200 Hajdúszoboszló, Luther utca 14. 

egyéni vállalkozó 
Tel.: 06-30-451-0580 

e-mail: szabone.bordan.roza@gmail.com 
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A településközpont korszerűsítése befejeződött

A mobilitási héten az egészséges életmódra nevelés állt a központban

Béke utcai útépítés és csapadékvíz-elvezetés

Az Idősek Klubja udvarának fejlesztése, parkolójának megépítése, parkosítás

Először adták át az Ebes Ifjú Tálentuma-díjat március 15-én

Szépkorúak köszöntése az Idősek Világnapján

Elkészült a polgármesteri hivatal falazott kerítése

100 %-os támogatással épült meg a nagyparkban a pihenő- és kulturális park

Képes krónika 2013.
Mozgalmasan telt a 2013. év településünk életében. A beruházások megvalósítása mellett színvonalas programok és civilszervezeti 

események színesítették az itt lakók mindennapjait. Idézzük fel az elmúlt év eseményeit a teljesség igénye nélkül!
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A sportpályán kerítésépítés és fásítás történt

Radics Gigi elvarázsolta a közönséget a falunapon

Sporttörténeti kiállítás nyílt a múzeumban

Járdafelújítások valósultak meg 2013-ban bruttó 5.673.000 Ft összegben Ifjúság utca csapadékvíz-elvezetés és csatornakiépítés

100%-os pályázati támogatásból megvalósult térelemek beszerzése 
(köztéri óra, padok, utcanévtáblák)

A Fecskeház felújításra került
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Az ebesi Benedek Elek   óvoda dolgozói és a Szülői Közössége
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

a 2014.február 15-én tartandó

Jótékonysági báljára!
 (vendégvárás:18.30-tól)

Helye: Arany Oroszlán étterem
Belépőjegyek: 3500 Ft/fő,

amit megvásárolhatnak az óvodában.
Az este programja (melyet a belépőjegy magában foglal):

                                                     - pezsgős köszöntő
                                                     - műsor
                                                     - svédasztalos vacsora
                                                     - éjféli meglepetés

   - A programot tombolasorsolás színesíti, 
Tombolajegyek a helyszínen vásárolhatók.

Az este jó hangulatáról Sándor Zsolt gondoskodik.
Lehetőség van támogatói jegy vásárlására az óvónőknél!

Süteményeket, valamint a tombolára felajánlásokat szívesen fogadunk!
Ebben az évben is gazdára talál a vándorváza, ami az óvodát legnagyobb mértékben 

támogató szülő részére kerül átadásra.
A bál bevételét közös programok támogatására és közlekedési pálya kialakítására 

szeretnénk fordítani!

Mindenkit nagy szeretettel várunk!
Az óvoda dolgozói és a Szülői Közössége

„Munkahelyi tartalom alapú nyelvoktatással, soft-skill fejlesz-
téssel a könnyebb elhelyezkedésért”

Munkaerőpiaci program Ebes és térségében
TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0043

INGYENES 240 ÓRÁS 
NYELVTANFOLYAMOK

helyben, Ebesen
• NYELVVIZSGÁT NEM KELL TENNI

• TAVASZI KEZDÉS
• ANGOL, NÉMET OLASZ NYELVEKBŐL

• BÁRMILYEN SZINTEN

A részletekkel, jelentkezés feltételeivel kapcsolatosan érdeklőd-
ni:

Koszta Katalin
Euro-Lingva Alapitvány

Tel: 30/5047407
Email: koszta.katalin@cambridgenyelviskola.hu

Kék hírek
Ebesen 2013. december 14. és 2014. január 24. közötti időszakban 
három bűncselekmény, egy segítségnyújtás elmulasztása, egy 
lopás és egy betöréses lopás, valamint egy jogtalan elsajátítással 
megvalósított tulajdon elleni szabálysértés történt. 
1.  Ismeretlen tettes 2013. december 14-én 20 óra és 2013. december 

15-én 05 óra 30 perc közötti időben bement a Széchenyi utca 
egyik lakásának udvarára, majd az ott parkoló személygépkocsi 
kesztyűtartójából iratokat és készpénzt tulajdonított el. Az 
ügyben lopás vétség elkövetése miatt büntetőeljárás indult.

2.  Ismeretlen tettes 2013.12.30-ra virradóan a 4-es számú főút 
mellett, a Nádas csárda és a Sári major között a betonút végén 
található tanya udvarára bement, majd az egyik helyiség ajtaját 
felfeszítette, onnan 5 darab juhot tulajdonított el, melyek 
4-5 nappal korábban Ivergen féregtelenítővel lettek beoltva, 
így azok húsa emberi fogyasztásra alkalmatlan. Az ügyben 
betöréses lopás vétség elkövetése miatt büntetőeljárás indult.

3.  Ismeretlen tettes a Kossuth utca 29. és 42. szám közötti 
útszakaszon 2014. január 18-án 19 óra 30 perc és 20 óra 
közötti időben talált egy ebesi lakos által elveszített pink színű 
Samsung Galaxy Young feltöltő kártyás mobiltelefont. Bár a 
készüléket megtalálta, de azt sem a jogos tulajdonosának nem 
adta vissza, sem az önkormányzathoz nem szolgáltatta be, 
hanem azt eltulajdonította. Az ügyben jogtalan elsajátítással 
megvalósított tulajdon elleni szabálysértés miatt eljárás indult.  

4.  Ismeretlen tettes 2014. január 22-én (egy szerdai napon) 14.30 
óra körüli időben egy kékes-zöld színű, férfivázas, sárvédő 
nélküli mountain bike kerékpárral közlekedett a Kossuth utcai 
járdán az általános iskola oldalában a Platán sor irányába, amikor 
a Jókai utca kereszteződéséhez ért, a járda meghosszabbított 
vonalában elütötte az előtte gyalogosan, az iskolából hazafelé 
tartó 11 éves gyermeket, aki az ütközéstől hassal a földre 
esett, majd az ismeretlen kerékpáros a gyermek jobb karján 
áthajtva megállás és segítségnyújtás nélkül továbbközlekedett 
a Platán sor irányába. A gyermek a baleset következtében 
súlyos sérülést szenvedett, a jobb karja eltört. Az ismeretlen 
kerékpáros egy piros-lila-kék foltokból álló színes sapkát, piros 
színű, kék mintás sálat, fekete színű kabátot – melynek a két 
vállától a háta közepe irányába három zöld csík fut – és egy 
piros színű csőnadrágot viselő, kb. 14–20 év közötti férfi volt. 
Az ügyben segítségnyújtás elmulasztása vétség elkövetése 
miatt büntetőeljárás indult.   

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját, s 
amennyiben a fenti eseményekkel kapcsolatban bármilyen 
információval rendelkeznek, a bűncselekmény időpontjában a 
helyszínen, illetve annak közelében jártak, esetleg látták vagy 
az ismertetett személyleírás alapján felismerik az elkövetőket, 
avagy részükre megvételre kínálták az eltulajdonított tárgyakat, 
értesítsék a rendőrséget vagy a település körzeti megbízottjait, 
avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a 
rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zártan – kezeli:
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  + 3 6 -
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
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2013. december 10-én módosult a 
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (közis-
mert nevén a műszaki KRESZ) 116. §-a, 
mely a kerékpárok üzemeltetési műszaki 
feltételeit határozza meg. Az első lényeges 
változás a fejezet elnevezésében követ-
kezett be, mely szerint a jogszabályban 
foglalt üzemeltetési műszaki feltételek-
nek a közúti közlekedésben résztvevő 
kerékpároknak kell megfelelnie, vagyis 
a jogszabályi követelmények nem vonat-
koznak a közforgalom elől elzárt magán-
úton közlekedő kerékpárokra (zárt pálya, 
lakás udvara stb.), valamint a közterületen 
elhelyezett (pld. tárolóban lerakott) vagy 
tolt kerékpárokra, de amennyiben azokkal 
a közútra kihajtanak, vagy ott felülnek rá, 
akkor már meg kell felelni az előírások-
nak. 

Az új üzemeltetési műszaki feltételek-
kel a jogalkotó a joggyakorlatban bekövet-
kezett változásokat emelte a jogi szabályo-
zás szintjére, valamint olyan szabályozás 
került kialakításra, amely a biztonságos 
közlekedést és a jól láthatóságot szolgálja. 
Az új üzemeltetési műszaki feltételeket a 
változással nem érintett rendelkezésekkel 
együtt, de vastagon szedett betűvel ki-
emelve ismertetem.  

A közúti közlekedésben részt vevő ke-
rékpárt fel kell (vagyis kötelező) szerelni:
1.  könnyen kezelhető, megbízható kor-

mányberendezéssel, amely semmilyen 
helyzetében nem akadályozza a ke-
rékpár egyéb kezelőszerveinek mű-
ködtetését. A kormányberendezésnek 
szabadon, akadályozás nélkül elfordít-
hatónak kell lennie úgy, hogy közben 
biztosítania kell a kerékpárt hajtó lábak 
szabad mozgását, a fék és a hangjelző 
készülék működtetését, még irányvál-
toztatás (kanyarodás) közben is. (1. 
ábra)

2.  két, egymástól függetlenül működtethe-
tő, száraz és nedves időben egyaránt 
hatásos fékszerkezettel, amelyek közül 
az egyik az első, a másik a hátsó kerékre 
hat. A kerékpárt olyan fékberendezés-
sel kell felszerelni, amely az időjárási 
körülményektől függetlenül képes a 
jármű hatékony lassítására és megállí-
tására úgy, hogy az egyik az első, míg 
a másik a hátsó kerekek fékezését teszi 
lehetővé egymástól függetlenül. A két 
különálló fékberendezés is a kerékpáros 
biztonságát szolgálja a váratlan műsza-
ki meghibásodások esetére (pl. az egyik 
fékbowden elszakad). Az előbbiekből 
az is következik, hogy a fék nélküli és 
a fix hajtású kerékpárokkal nem lehet a 
közúti közlekedésben részt venni, eze-
ket a járműveket csak magánterületen 
vagy zárt pályán lehet csak használni. 
(2a. és 2b. ábrák)

3.  hangjelző berendezéssel, amely csak 
csengőhangot adhat. Az új szabá-
lyozás szerint a hangjelző berendezés 
ma már nem csak csengő lehet, hanem 
bármilyen hang kibocsátására alkalmas 
eszköz is (pld. elektromos csengő), 
azonban az csak csengőhangot bocsát-
hat ki. (3. ábra)

4.  egy előre fehér vagy kadmiumsárga 
fényt adó, sötétben, tiszta időben leg-
alább 150 méter távolságról látható 
lámpával. A lámpát a kerékpáron úgy 
kell elhelyezni, hogy az úttesthez 0,35 
méternél közelebb, valamint az úttesttől 
2,00 méternél távolabb ne legyen. Az 
első lámpa által kibocsátott fény látha-
tóságának mértéke korábban nem volt 
szabályozva, de a gyakorlat szükségessé 

tette, hogy a szemből közlekedő jármű-
vek is megfelelő távolságból észleljék 
a kerékpárost, mellyel megelőzhetővé 
válnak az olyan közlekedési szituációk, 
amikor az előzést végrehajtó jármű fék-
távolságon belül észleli a kerékpárost, 
amikor a baleset már nem kerülhető 
el. Az első lámpa által kibocsátott fény 
színének is fontos szerepe van, hiszen 
az előírttól eltérő színű (pld. kék) fény-
forrás megtéveszti a szemből közlekedő 
járművezetőket, s a téves következtetés 
végzetes közlekedési szituációt is ered-
ményezhet. (4. ábra)

5.  egy hátra piros fényt adó, sötétben, 
tiszta időben legalább 150 méter távol-
ságról látható helyzetjelző lámpával. 
A lámpát a kerékpáron úgy kell elhe-
lyezni, hogy az úttesthez 0,35 méternél 
közelebb, valamint az úttesttől 2,00 
méternél távolabb ne legyen. A kerék-
párnak nappali fényviszonyok mellett is 
rendelkeznie kell első és hátsó világítás-
sal. Ezt az indokolja, hogy az időjárási 
körülmények bármikor megváltozhat-
nak (pl. eleredhet az eső, sűrű havazás, 
füst vagy köd szállhat le), vagy az úti 
célon a tartózkodási idő is kitolódhat 
(közben beesteledik), és nem fordulhat 
elő, hogy korlátozott vagy éjszakai lá-
tási viszonyok között a kerékpár nem 
kerül kivilágításra, mivel az rendkívül 
balesetveszélyes. (5. ábra)

6.  elől egy fehér, hátul egy vagy két piros 
színű, szimmetrikusan elhelyezett, nem 
háromszög alakú fényvisszaverővel. 
A kerékpárra felszerelt fényvisszave-
rőknek sötétben, tiszta időben – olyan 
járműből, amelynek távolsági fényszó-
rója azt megvilágítja – 150 méterről 
észlelhetőnek kell lenniük. A fényvisz-
szaverőket a kerékpáron úgy kell elhe-
lyezni, hogy az úttesthez 0,35 méternél 
közelebb, valamint az úttesttől 0,90 
méternél távolabb ne legyenek. Koráb-
ban az első fényvisszaverő felszerelése 
nem volt kötelező a kerékpáron, de a 
gyakorlat bebizonyította, hogy a vilá-
gítással együtt vagy annak meghibáso-
dása esetén önmagában képes a szem-
ből érkező járművezetők megfelelő 
figyelemfelhívására, mely a kerékpáros 
biztonságát szolgálja. Célszerű és elfo-
gadható az is, ha a fényvisszaverő ma-
gában az első, illetve a hátsó lámpába 
kerül kialakításra. (4. és 5. ábra, illetve 
a 6a. és 6b. ábrák)

7.  legalább az első keréken, legalább 2 
db, egy átmérő mentén elhelyezett 
borostyánsárga színű, mindkét oldal felé 
hatásos oldalsó fényvisszaverővel (kül-
lőprizmával). A küllőprizmák helyett 
vagy mellett alkalmazható két oldalon 
fehér fényvisszaverő körgyűrű felület 
is a kerékpántok (kerékpártengely) 
közvetlen közelében vagy ( ENSZ–
EGB 88. sz. előírásának megfelelő) a 
gumiabroncsokon. A küllőprizmákat 
úgy kell a keréken elhelyezni, hogy tá-
volságuk a kerékabroncstól 0,10-0,15 
méter legyen. A küllőprizma – különö-
sen kereszteződésekben – az oldalról 
érkező, valamint az irányváltoztatást 
(kanyarodást) végrehajtó kerékpáros 
előtt, illetve mögött közlekedő járműve-
zetőket figyelmezteti. Az új szabályozás 
alapján az első kerekekre már 2 darab, 
egy átmérő mentén (átlósan) elhelyezett 
borostyánsárga küllőprizmát kell felsze-
relni, vagy olyan gumiabronccsal kell a 
kerékpárt felszerelni, amelyet két oldalt 
fehér fényvisszaverő csíkkal, avagy fe-

hér fényvisszaverő körgyűrűvel látták 
el. (7a., 7b. és 7c. ábrák) 
Az új szabályok alapján az első lámpa 

és a hátsó helyzetjelző lámpa már nem 
csak a kerékpáron, hanem a kerékpárt 
hajtó személyen (kerékpároson) is elhe-
lyezhető (8a., 8b.  és 8c. ábrák), valamint 
a lámpák által kibocsátott fény villogó 
üzemmódú is lehet. A kerékpár világítás 
elektromos kapcsolásának olyannak kell 
lennie, hogy a lámpák együtt legyenek 
be- és kikapcsolhatóak (9. ábra), kivéve 
az önálló energiaforrással (akkumulátor-
ral vagy elemmel) rendelkező lámpákat 
(10a. és 10b. ábrák), amelyek külön-külön 
kacsolhatóak is lehetnek.

A kerékpárt éjszaka és korlátozott lá-
tási viszonyok között – a kerékpárra vagy 
a kerékpárosra szerelt lámpákkal - ki kell 
világítani és lakott területen kívüli úton a 
kerékpárt hajtó személynek jól láthatósági 
mellényt kell viselnie.   

A kettőnél több (három vagy négy) 
kerekű és 0,80 méternél szélesebb ke-
rékpárt mindkét oldalon fel kell szerelni 
előre fehér, vagy kadmiumsárga fényt adó 
lámpákkal, illetve fehér színű fényvissza-
verőkkel, valamint hátra piros fényt adó 
helyzetjelző lámpákkal és két szimmetri-
kusan elhelyezett, nem háromszög alakú, 
piros színű fényvisszaverőkkel.

A kötelező üzemeltetési műszaki fel-
tételeken túl a kerékpárt fel szabad (tehát 
nem kötelező) szerelni:
1.  oldalán borostyánsárga fényvisszaverő-

vel, mely a vázon, a kosáron, gyermek-
ülésen vagy a hátsó kerékküllőkön is 
elhelyezhető. 

2.  mindkét oldali lábpedálon elől és hátul 
borostyánsárga fényvisszaverővel. (11. 
ábra)

3.  a kerékpár bal oldalán, hátul elhelye-
zett, személlyel vagy tárggyal való üt-
közéskor visszahajló szélességjelzővel, 
amely előre fehér, hátra piros színű 
fényvisszaverőt tartalmaz. A szélesség-
jelző behajtható kivitelű is lehet. (12. 
ábra)

4.  gyermeküléssel oly módon, hogy az ülés 
és a rajta ülő gyermek a vezetőt a kilá-
tásban és a vezetésben ne akadályozza, 
a kerékpár világító- és jelzőberendezé-
seit ne takarja. Az ülésfelület súlypont-
jának a jármű hosszanti függőleges 
szimmetriasíkjában, a tengelysíkok 
között kell elhelyezkednie. A vezető 
háta mögött közvetlenül elhelyezett 
gyermekülés azzal a feltétellel meg-
engedett, hogy háttámlával és a gyer-
mek méretére beállítható, általa ki 
nem kapcsolható, a kibújást minden 

körülmények között megakadályozó 
utasvisszatartó rendszerrel van ellát-
va. Az üléshez kapaszkodót és lábtartót 
is fel kell szerelni, és a konstrukciónak 
meg kell akadályoznia, hogy a gyermek 
lába a kerékkel érintkezésbe kerülhes-
sen. Az ülés, a kapaszkodó és a lábtartó 
nem lehet összefüggésben a kormány-
zott kerékkel, valamint az azzal együtt 
elforduló szerkezettel. Gyermekülést a 
kerékpárra nem kötelező felszerelni, de 
amennyiben arra felszerelésre kerül, ak-
kor meg kell felelnie az előírt műszaki 
feltételeknek. A gyermekülésnek tehát 
a két kerékpártengely közé kell esnie 
és középen kell lennie, mivel ezek hi-
ányában a kerékpár instabillá, nehezen 
irányíthatóvá válik. A kerékpáros mö-
gött elhelyezett gyermekülés esetében a 
szigorúbb szabályokra, azért van szük-
ség, mert a kerékpáros mögött elhelye-
zett gyermeket a kerékpáros nem tudja 
folyamatosan figyelemmel kísérni, ezért 
műszaki megoldásokkal kell megaka-
dályozni azt, hogy a járműről leessen, 
mozgásával a jármű úttartását zavarja, 
vagy lába a küllők közé beakadjon. 
(13a. és 13b. ábrák)

5.  a kerékpárhoz kapcsolható legfeljebb 
0,70 méter széles és legfeljebb 70 kilo-
gramm össztömegű, egy kerekű vagy 
egytengelyű, két nyomon futó vontat-
mány (kerékpár utánfutó) is. A kerékpár 
utánfutót fel kell szerelni hátul egy piros 
színű helyzetjelző lámpával és egy há-
romszög alakú fényvisszaverővel, vala-
mint fel lehet szerelni elől kettő, nem 
háromszög alakú fehér színű fényvisz-
szaverővel. Az önálló energiaforrás-
sal rendelkező és dinamóval szerelt 
lámpákat kivéve a kerékpár utánfutó 
hátsó helyzetjelző lámpája elektromos 
kapcsolásának olyannak kell lennie, 
hogy bekapcsolása a kerékpár hátsó 
helyzetjelző lámpáját kikapcsolja. Az új 
szabályozás a korábbi kétkerekű és egy-
tengelyű utánfutó mellett már megenge-
di az egykerekű utánfutó használatát is. 
(14a. és 14b. ábrák)

6. visszapillantó tükörrel (15. ábra)
7.  kerékpáros bukósisakkal, mely különö-

sen gyermekek esetén vagy egyenetlen 
úttesten eleséskor hatékonyan védi meg 
a legsérülékenyebb testrészünket. (16. 
ábra)

8.  láthatósági mellénnyel, mely különösen 
éjszaka és korlátozott látási viszonyok 
között nyújt biztonságot, míg viselése 
éjszaka és korlátozott látási viszonyok 
között kötelező. (17. ábra) 

 Dr. Gali Sándor r. alezredes

Változás a kerékpárok üzemeltetési műszaki feltételeiben
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„Nótakörtől a népdalkörig” 
címmel nyílt új időszaki kiállítás a 
Kultúra Napjának tiszteletére janu-
ár 17-én a Széchényi Ferenc Tájmú-
zeumban. 

A magyar kultúra napját 1989 óta 
ünnepeljük meg, annak emlékére, 
hogy – a kézirat tanúsága szerint – 
Kölcsey Ferenc 1823.január 22-én 
fejezte be Szatmárcsekén a Him-
nusz megírását.

Az évfordulóval kapcsolatos 
megemlékezések alkalmat adnak 
arra, hogy nagyobb figyelmet szen-
teljünk hagyományainknak, gyöke-
reinknek, felmutassuk és tovább-
adjuk a múltunkat idéző tárgyi és 
szellemi értékeinket. 

„A magyar népdal is e szellemi 
értékeink közé tartozik – Kodály 
Zoltán szavaival élve – az egész 
magyar lélek tükre… benne mind-
annyian magunkra ismerhetünk, 
belőle mások is megismerhetnek 

bennünket.” – köszöntötte a ven-
dégeket Eignerné Bartusz Andrea 
múzeumvezető.

A népdalok helyi művelője, az 

1995-ben alakult Ebesi Piros Rózsa 
Népdalkör Egyesület, Ebes egyik 
legrégebbi civil szervezete mutat-
kozott be az idei év első kiállításán. 
A múzeumba látogató közönség a 
népdalkör fennállásának közel 20 
évét ismerheti meg a kiállított tab-
lók, fényképek segítségével. 

Szőkéné dr. Vajda Mária főmu-
zeológus nyitó gondolatai után a 
Piros Rózsa Népdalkör bihari-, haj-
dúsági- és kunsági népdalcsokorral 
kedveskedett a látogatóknak.

A tárlat február 23-ig tekinthető 
meg, az ebesi Széchényi Ferenc 
Tájmúzeumban.

Eignerné Bartusz Andrea 
múzeumvezető

    

„TÖRVÉNYSÉRTÉS NÉLKÜL”
SZABADEGYETEM A SZÉCHÉNYI FERENC 

TÁJMÚZEUMBAN
A 2013 februárjában útjára induló, 10 alkalomból álló előadás-
sorozat az 1950-es évek világát, történéseit mutatja be, különös 
tekintettel a hortobágyi és nagykunsági kitelepítésekre, kényszer-
munkatáborokra.
2014. február 6-án, 14.00 órakor rendhagyó tárlatvezetéssel 
egybekötött író-olvasó találkozóra hívja a múzeum az érdeklő-
dőket. 

Program:

14.00  Köszöntő beszédet mond Balog Zoltán miniszter, Emberi 
Erőforrások Minisztériuma

14.10  Rendhagyó tárlatvezetés az „Ítélt nélkül – Családok mun-
katáborokban” Hantó Zsuzsa, történész-szociológussal, a 
kiállítás rendezőjével

14.30  Hantó Zsuzsa: Kitaszítottak III/2. című kötetének bemuta-
tója, kötetlen beszélgetés a szerzővel 

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

A programokon való részvétel ingyenes!

Mindenkit szeretettel várunk!
További információ: a 366-136-os vagy a 20-404-8044-es telefonszámo-

kon.
„Múzeumok Mindenkinek” Program – A Széchényi Ferenc Tájmúzeum oktatási-

képzési szerepének erősítése, TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0030

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az ebesi 
Széchényi Ferenc Tájmúzeum régész-történész munkakörének betöltésé-
re.
A  jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony 
 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Széchényi Ferenc Tájmúzeum Ebes, Ady E. u. 
6-8. 
A munkakörbe tartozó feladatok:
•  múzeum régészeti és történeti anyagának leltározása, kezelése, katalo-

gizálása,
•   a múzeum tevékenységéhez kapcsolódó kiállítások illetve szabadidős 

és egyéb programok, foglalkozások szervezése
•  statisztikai adatszolgáltatás,
•  szakmai pályázatok felkutatása, készítése,
•  régészeti feltárásban történő részvétel.
Bérezés: megegyezés szerint
Pályázati feltételek:
•  felsőfokú szakirányú végzettség, történelem-régészet szak, 
•  felhasználói szintű Internetes alkalmazások, 
•  jó szervezőkészség, rugalmasság,
•  három hónap próbaidő,
•  büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  kiadványszerkesztői gyakorlat múzeumi/gyűjteményi katalógus terüle-

tén, 
•  szakmai tapasztalat, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  szakmai önéletrajz, 
•  iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata.
A pályázat benyújtásának határideje: február 14. 
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton: Ebes Kulturális Köz-
hasznú Nonprofit Kft. 4211 Ebes Ady E. 6-8

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

17. Hétfő Dr. Csontos Gyula
18. Kedd Dr. Csontos Gyula
19. Szerda Dr. Békési Zoltán
20. Csütörtök Dr. Békési Zoltán
21. Péntek Dr. Békési Zoltán
22. Szombat Dr. Socol Ilona
23. Vasárnap Dr. Békési Zoltán
24. Hétfő Dr. Békési Zoltán
25. Kedd Dr. Csontos Gyula
26. Szerda Dr. Socol Ilona
27. Csütörtök Dr. Socol Ilona
28. Péntek Dr. Socol Ilona

ELÉRHETŐSÉGI 
MOBILTELEFON:  

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

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2014. február 1-től 28-ig
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Az ebesi Shiro Ken dojoban az elmúlt évekhez méltóan ismét vizsga 
zárta az évet. A karatékák közül most négyen vállalkoztak a megméret-
tetésre. A stílusnak megfelelő összetételű vizsgán az erőnlét, a karate, 
az önvédelem, a judo technikák mellett számot kellett adni az elméleti 
tudásról is. A vizsgát törés és több ellenfeles küzdelmek zárták. Sikeres 
vizsgát tettek: Sörlei Arnold 6 kyu, Pinczésné Radics Ilona 4 kyu, Pinc-
zés Illés 4 kyu, Kovács József 3 Kyu.

Ebesi Sportbarátok

Vizsga zárta az évet a dojoban

Az Ebes KKSE januári hírei – tisztújító 
közgyűlést tartottak az egyesületnél

Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma köszönetet 
mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának 
felajánlásával, működését támogatták. A 280 935 Ft összegű 
felajánlást, az év végi jutalomkönyvek vásárlására, valamint 
az iskola udvarán kialakított strandröplabda pálya kialakítására 
fordítottuk. 

Továbbra is számítunk segítő közreműködésükre!
Kérjük, ebben az évben is támogassa adója 1%-ával az

 Ebesi Gyermekekért Alapítványt!
Adószámunk: 18544718-1-09

Támogasson minket adója 1%-ával!
Támogassa adója 1%-ával a Turizmus Természetesen 

Egyesületet!
A befolyt összeget a Napraforgó Családi Napközi sport- és 

képességfejlesztő eszközbeszerzésére fordítjuk.
Adószámunk: 18997549-1-09 

Köszönjük támogatását!

 
Azáltal, hogy valaki adója 1%-át az Ebes Fejlődéséért Közalapít-
ványnak ajánlja, a település fejlődéséhez járul hozzá. Az alapít-
vány az 1%-ból és minden egyéb támogatásként kapott összeg-
ből a „Tegyünk együtt gyermekeink egészségéért” programot 
folytatja. Az elmúlt években megvalósult a sószoba az óvodában; 
korszerű szívhanghallgatóval, kölcsönözhető mérleggel gyara-
podott a védőnői szolgálat. Ez évi célkitűzésünk sporteszközök 
beszerzése oktatási intézményeink részére. 

Ezen célunk megvalósításához  
kérjük és várjuk az adók 1%-át és minden egyéb támogatást.

Adószám az 1% felajánlásához: 18552698-1-09
Bankszámlaszámunk: 

Balmazújváros és Vidéke Tksz 59900036-11025045

Szabó László vezérletével 2014. 
01. 24-én, kedden kezdte meg fel-
nőtt csapatunk az NB III-as tavaszi 
idényre való felkészülést, akik már 
lejátszották az első felkészülési 
mérkőzésüket is a DVSC U 18-as 
csapatával, az eredmény 1-1 lett.
U21-es csapatunk, Bak Attila ve-
zetésével 2014. 01. 16-án, csütör-
tökön kezdte meg az alapozást, a 
többi korosztályos csapatunk elő-
reláthatólag január végével kezdi 
meg az edzéseket.
Megye III-as csapatunk, akik a 
tabella élén teleltek, szintén e hó 
végén kezdik meg a felkészülést.

2014. 01. 16-án, csütörtökön 
tisztújító közgyűlésre került sor 
az Ebes KKSE-nél, ahol a el-
nöknek választották Nagy István 
Zsombort, az alelnök Szabó At-
tila maradt. A gazdasági vezető 
és egyben utánpótlás koordinátor 
Ternován Ferenc lett. Új elnökségi 
tagokká nevezték ki Szabó Gábort, 
Mezei Andrást, ifjú Leiter Bálintot 
és Szilágyi Zoltánt. A társadalmi 
elnöki tisztséget Dr. Szilágyi Mi-
hály tölti be, az utánpótlás szakmai 
vezetőjévé pedig Magyar Györ-
gyöt választották meg.

Ebes KKSE

Kanál Sándornak és nejének, Kanál Sándorné Szűcs Ilonának há-
zasságkötésük 50. évfordulójának alkalmából szívből gratulálunk. 
A nagy nap 1963. 12. 21-én volt. A jeles ünnepet az ifjú pár a lányuk-
kal Ilonával, unokáikkal Sándorral és párjával Erzsébettel, Ágnessel 
és párjával Józseffel, Orsolyával és párjával Bálinttal és a legkisebb 
Viktóriával ünnepelte. Büszkélkednek még két gyönyörű dédunoká-
val, Sanyikával és Bálintkával.

Aranylakodalmat ünnepeltek
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Februári ajánlatunk 
Februárban minden hétvégén különböző nyersanyagokból 

készített, különleges ételekből választhat. 
2014.02.01.-02.: Marha húsból készített ételek 
2014.02.08.-09.: Friss zöld saláták sajtok és húsok 
hozzáadásával 
2014.02.15.-16.: Halakból és tenger  gyümölcseiből 
készített ételek 
2014.02.22.-23.: Vad húsból készített ételek  
 

Valentin napi ajánlatunk: 
 

Előétel:     tenger gyümölcsei  spagetti ágyon 
Főétel :     baconnal töltött csirkemell   
                  kelkáposztalevélben,sajt mártással 
Desszert:   gyümölcsös  Panna Cotta,csoki szívvel 
                  A menü ára:     3000 ft/fő 

Rendelje meg a Valentin napi menüt , igény esetén még 
házhoz is szállítjuk! 

Éttermünk február hónapban este 8-ig tart nyitva. 
 

4211 Ebes Petőfi u. 21/A,   
Tel.: 06/30 894 8050, www.csaladikajatanya.hu ,  

K í n á l a t u n k b ó l
Kutyáknak
• Száraztápok:

Teljes értékű: 1.799 Ft/10 kg-tól
Minőségi: 399 Ft/kg-tól
Prémium: 499 Ft/kg-tól

• f agy asz t o t t  húso k

• ko nze r v e k
• c i c ae le sé ge k
• r ágc sá lóe l e sé g e k,
• madár e le sé g e k,
• ha le l e de l e k,  
• kiegé sz í t ők

Februári akció : 
  kutyatáp 1.799 Ft/10 kg 

Nyitva tartás:  
Hétfőtől- Péntekig 
7.30 – 17.00-ig 
Szombaton 
7.30 – 12.00-ig 

Várjuk kedves vásárlóinkat! 

Ebesen a Rákóczi u. 6. sz alatt
( a piac üzletsorán )

AUTÓTULAJDONOSOK 
FIGYELEM!

A Roland Autóház telephelyén megnyitottuk 

MŰSZAKI 
VIZSGABÁZISUNKAT!

 Kisteher gépkocsi 3,5 t-ig

 Személygépkocsi 

- benzin és gázüzemű

 Utánfutó,

 Motorkerékpár

 műszaki vizsga a helyszínen.

Személygépkocsi műszaki vizsgálata 
19.900,- Ft

Skoda Szakszerviz, Kunkli Imre ev.
4211 Ebes, Fő u. 78.

tel.: 06-52/565-500, mobil: 06-30/98-51-350
e-mail: ikunkli@rolandauto.hu;

szerviz@rolandauto.hu

OKÉV: 09-0287-04

Harmati 
Autósiskola

Jogosítványt extra 
kedvezménnyel !

Személygépkocsi-vezetői 
tanfolyamot indítunk 

Ebesen a Művelődési Házban

2014. február 4. kedd         17,00 óra
2014. február 6. csütörtök 17,00 óra

Időpont:

Jelentkezni lehet: 

A helyszínen a Művelődési Házban, vagy 
Harmati Lászlónál a 06-20-988-95-96 számon
e-mailben: harmatilaszlo@freemail.hu, vagy

harmati@harmatiautosiskola.hu
•Részletfizetési lehetőség 

•Tankönyvet, gyakorló CD-t biztosítunk 
www.harmatiautosiskola.hu


