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Jó érzés, hogy az önkormányzat maga 
mellett tudhatja a lakosságot

– interjú Szabóné Karsai Mária polgármesterrel –

(Folytatás a 2. oldalon.)

Egy gazdasági év lezárásnak 
mindig különleges szerepe van 
egy település életében, hiszen 
ez egyrészt értékeli az elmúlt 
időszakot, másrészt kijelöli a 
további teendőket a képviselő-
testületnek. Szabóné Karsai Má-
ria polgármester asszonnyal be-
szélgettünk az elmúlt gazdasági 
évről, illetve Ebesnek a jövőben 
megvalósítandó céljairól. 
Az áprilisi képviselő-testületi ülé-
sen tárgyalta a település vezetése 
a 2013. évi zárszámadást. Mi jel-
lemezte az elmúlt gazdasági évet? 
Sikerült-e megvalósítani a kitűzött 
célokat, van-e esetleg olyan fel-
adat, amelynek elvégzése még vá-
rat magára?

Szabóné Karsai Mária: A 2013 
év elején elfogadott költségvetés 
az egyre nehezedő gazdasági kö-
rülmények ellenére is teljesült, a 
település fejlődött, így vélemé-
nyem szerint a kitűzött célokat 
többnyire sikerült megvalósítani, 
köszönhetően a képviselő-testület 
és az intézmények munkájának. 
De rengeteg még a teendő. A fej-
lesztések mellett intézményeink és 
a település zavartalan működése 
biztosítva volt. Számos fejlesztés 
valósult meg a tavalyi évben is. A 
felújítások, fejlesztések közül né-
hány:
–  2013 tavaszán is elvégeztettük az 

utak gréderezését, profilozását, 
helyenként mart aszfalttal törté-
nő borítását több, mint 6 millió 
Ft értékben.

–  Közel 6 millió Ft-ból a község 

több utcájában megtörtént a jár-
dafelújítás, illetve az iskola és a 
hivatal előtt a járdaépítés.

–  Elkészült az Ifjúság utca csa-
padékelvezetése és a Nagy be-
fogadó felújítása. A beruházás 
összköltsége közel 60 millió Ft, 
melyhez 53,6 millió Ft pályázati 
támogatást nyert az önkormány-
zat.

–  31 millió Ft értékben megépült a 
Béke utcai út és csapadékvíz el-
vezetés, itt még a Béke és az Ady 
Endre utca kereszteződésében 
lévő villanyoszlop áthelyezése 
van hátra.

–  Ebben az évben megszépült az 
Idősek klubja parkja 9,5 mil-
lió forintból, melyből 7,4 millió 

Ft pályázati támogatás (filagória, 
parkoló építés, parkosítás, pihe-
nő padok, kerékpártároló beszer-
zése).

–  Elindítottuk a Szoboszlói, Ta-
vasz és Bartók Béla utca út és 
csapadékvíz elvezetésének a 
tervezését. 

–  Megtörtént a fecskeház felújítá-
sa, a felújítás értéke 9 millió Ft.

–  Több mint 7,2 millió Ft pályá-
zati pénzből látvány és térele-
mek beszerzésére került sor. 
A fejlesztés magában foglalta a 
köztéri óra, pihenő padok, virág-
tartók, szemétgyűjtők, ut ca név 
jelző táblák, elárusító pavilonok 
beszerzését 100%-os támogatás 
mellett.

–  A Nagypark területén pihe-

nőhely kialakítása, padok, 
asztalok, információs táblák be-
szerzése valósult meg 100%-os 
támogatásból, 9,9 millió Ft ér-
tékben. 

A felsorolt nagyobb beruházások 
mellett több, kisebb fejlesztés is 
történt ebben az évben, mint példá-
ul megépült a hivatal parkoló felőli 
oldalán a kerítés, kerékpártároló 
bővítése valósult meg a piacnál, 
szökőkútnál, közvilágítás bővítése 
a Béke utcai játszótérnél. 
Ha az elmúlt évi gazdálkodást 
összehasonlítjuk a korábbi évek 
zárszámadásával, milyen azonos-
ságok és különbözőségek jellemzik 
leginkább a gazdálkodást?

Szabóné Karsai Mária: Ha ösz-
szehasonlítom a 2013-as évet a 
ciklus első két évével (2011-2012), 
a legjelentősebb különbség, hogy 
teljesen hitelmentesen gazdálkod-
tuk végig ezt az évet, sőt a tárgyévi 
fejlesztések mellett év végén is je-
lentős pénzmaradvánnyal zártunk. 
Ez lehetőséget biztosít arra, hogy 
2014-ben is nagymértékben fejlőd-
jön Ebes. Azonosság – úgy gondo-
lom – a takarékos átgondolt gaz-
dálkodás, és a település fejlesztése 
érdekében a lehető legtöbb pályá-
zati forrás megszerzése, természe-
tesen figyelemmel az önkormány-
zat teljesítő képességére, illetve a 
pályázatok keretében megvalósult 
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Elkezdődött az ipartelepre kivezető út stabilizálása és járdaépítés
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létesítmények jövőbeni működte-
tésére.
Polgármester asszony szerint me-
lyek azok az intézkedések, amely 
a beruházások megvalósításán túl 
az ebesi emberek komfortérzetét 
tovább növelhetik? 

Szabóné Karsai Mária: Véle-
ményem szerint, ha egy évet ér-
tékelünk – a fejlesztések mellett-, 
nagyon fontos megvizsgálnunk 
az önkormányzat intézkedéseit 
a lakosság, vállalkozók és a ci-
vil szervezetekkel kapcsolatban. 
Szociális területen az idősekről 
való gondoskodás és a kötelező 
pénzbeli és természetbeni ellátá-
sokon túl, 2013-ban is egyszeri 
támogatásban részesültek az idő-
sek, a tanulók. Bevezetésre került 
a gyermekszületési támogatás, és 
továbbra is csatlakozott az önkor-
mányzat a Bursa Hungarica ösz-
töndíj programhoz. Figyelembe 
véve a gazdasági és hitelválság 
még napjainkban is érezhető hatá-
sát, a korábbi évekhez hasonlóan 
a képviselő-testület nem emelte a 
helyi adó mértéket, nem szerettük 
volna ezzel is a vállalkozók terheit 
tovább növelni. Az önkormányzat 
lehetőségeihez mérten támogatta 
2013-ban is a civil szervezeteket. 
Jó érzés az, hogy az önkormányzat 
maga mellett tudhatja a lakosságot, 
a vállalkozói és a civil szférát! Cé-
lunk, hogy minél több ebesit be-
vonjunk a település művelődési-, 
kulturális- és sportéletébe. Ezekre 
a fontos közösségépítő területekre 
igyekszik az önkormányzat minél 
nagyobb hangsúlyt fektetni.
A költségvetés és a zárszámadás 
készítése egymásra kölcsönösen 
kihatnak. Mik azok a prioritások, 
amit az idei gazdasági évre vonat-
kozóan szem előtt tart a képviselő-
testület?

Szabóné Karsai Mária: 2014-ben 
is az önkormányzat folyamatos 
pénzügyi egyensúlyának biztosí-
tása, a szigorú gazdálkodási fe-
gyelem fenntartása a legfőbb krité-
rium. Ezt az elvet annál is inkább 
szem előtt kell tartanunk, mivel a 
megváltozott finanszírozási rend-
szerben ebben az évben a polgár-
mesteri hivatal működésére és a 
településüzemeltetési feladatokra 
(beleértve a közvilágítást, utak kar-
bantartását, temető üzemeltetést, 
parkok fenntartását) mindösszesen 
25 millió forintot kap a település, 
a többit saját bevételből kell hoz-
zátennünk.
A költségvetésben meghatároztuk 
az idei év fejlesztéseit is, melyek 

közül már több folyamatban van. 
Jövő hónapban befejeződik a Rá-
kóczi u. 16. szám alatti orvosi 
rendelő felújítása, parkoló építése. 
Hamarosan megérkezik a pályázati 
támogatásból megvásárolt kisbusz 
is, amellyel lehetővé válik a ta-
nyagondnoki szolgálat elindítása, 
ez úgy gondolom nagy segítség 
lesz az intézményeink és az önkor-
mányzat munkájában is.

Elkezdődött – szintén pályázati 
pénzek bevonásával – a polgár-
mesteri hivatal hátsó épületének 
felújítása, a műfüves sportpályák 
kialakítása az iskola udvarán, il-
letve a sportpályán. Hamarosan 
elkészül a Szepes utca folytatá-
sában az ipartelepre kivezető út 
stabilizálása, járda építése. Várha-
tóan jövő hónapban elkezdődhet 
a Vadas utca útépítése, jelenleg 
a közbeszerzés tart. Vizsgáljuk 
a Gárdonyi utca útépítésének és 
csapadékvíz elvezetésének lehe-
tőségeit, terveink szerint ez a be-
ruházás is megvalósításra kerülne 
még a nyár folyamán. Ebben az 
évben is folytatni kívánjuk a jár-
daépítést és felújítást, a képvise-
lő-testület erre a célra is jelentős 
forrást irányzott elő a költségve-
tésben. Már elkészült a Platán sori 
buszváró és nemsokára elkezdő-
dik a Platán soron a közvilágítás 
kiépítése is. 
Hogyan jellemezné polgármester 
asszony a közép-hosszú távú cé-
lokat? Melyek azok a feladatok, 
amelyek megvalósítása Ön szerint 
elengedhetetlen a település életé-
ben?

Szabóné Karsai Mária: Ebesen, 
sajnos nagyon magas a burkolatlan 
utak száma, ezért fontosnak tar-
tom, hogy az elmúlt három évhez 
hasonlóan minden évben aszfaltoz-
zunk le egy-egy utcát. Elkészültek 
az új polgármesteri hivatal tervei. 
A terveknek megfelelően valósul 

meg jelenleg a hátsó épület felújí-
tása, amelyhez hozzáépül majd az 
új épületszárny. Úgy gondolom, 
ideje, hogy Ebesnek egy modern, 
a központba illő hivatala legyen, 
tehát ez a fejlesztés is szerepel az 
elképzelések között. Az egyik, ta-
lán legfontosabb cél az óvoda bő-
vítése, felújítása, megvizsgálva a 
bölcsődével való integrálást. Erre 
a fejlesztésre nyújtottunk már be 
pályázatot, ami sajnos nem nyert. 
Információim szerint újra nyílnak 
majd meg ilyen irányú pályáza-
tok, így újra be kell adni. Szintén 
pályázati lehetőségre várunk az 

Ebes-Hajdúszoboszló kerékpárút 
építése kapcsán, ahol a tervek már 
elkészültek, az építési engedély 
folyamatban van. A képviselő-tes-
tület fontos feladatának tekinti az 
állagmegóvást, ezért célul tűztük 
ki a gyógyszertár épületének, az 
idősek klubjának és a ravatalozó-
nak a felújítását. Ezek az épületek 
koruk vagy a korábbi, nem meg-
felelő kivitelezés miatt rövid időn 
belül felújításra szorulnak. Már 
az előkészítés elindult, és nem is 
a hosszú távú célok között említe-
ném a bennlakásos idősek otthona 
építését. A pár hónapja elkészült 
szociális felmérés is alátámasztja 
ennek az intézménynek a létjo-
gosultságát, ezért úgy gondolom 
elengedhetetlen a település életé-
ben. De beszélhetnék a térfigyelő 
kamera hálózat bővítéséről vagy a 
megújuló energiák alkalmazásának 
kiépítéséről. 

Összességében a következő 
célkitűzések kell, hogy meghatá-
rozzák működésünket: az intéz-
ményhálózat, a településüzemel-
tetés minél magasabb szinten való 
működtetése, a község fejlődését 
elősegítő és a település lakóinak 
komfortérzetét javító fejlesztések 
megvalósítása.

dr. Borku Csilla

(Folytatás az 1. oldalról.)

Hamarosan befejeződik az orvosi rendelő felújítása, parkoló építése
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A fejlesztések mellett a fenntarthatóság is fontos

– Beszámoló a képviselő-testület áprilisi üléséről –
Április 30-án tartotta soron 

következő ülését Ebes Község 
Önkormányzatának képviselő-
testülete, amelyen elfogadták a 
képviselők a 2013. évi zárszám-
adásról szóló rendeletet, beszá-
molót hallhattak a gyermek-
védelem helyzetéről, valamint 
tárgyalták az önkormányzat 
sportfejlesztési koncepcióját. 

Elfogadták a képviselők 
a zárszámadásról, illetve 

az ehhez kapcsolódó 
előterjesztésekről szóló 

rendeleteket 
A Pénzügyi Bizottság támoga-

tó javaslatára a képviselő-testület 
a zárszámadásról és a pénzma-
radvány felhasználásáról szóló 
előterjesztéseket egyhangúlag el-
fogadta.

A zárszámadásról részlete-
sen Szabóné Karsai Mária pol-
gármester asszonnyal készített 
interjúban olvashatnak az 1-2. 
oldalon. 

Elfogadta a testület a 2013. 
évi belső ellenőrzésről szóló 

beszámolót
Reszler György külső szakér-

tő arról tájékoztatta a képviselő-
testületet, hogy elkészítette Ebes 
Községi Önkormányzat belső el-
lenőrzéséről a 2013. évi összefog-
lalót. Beszámolójában elmondta, 
hogy az ellenőrzés elsődleges 
célja az, hogy segítse az önkor-
mányzat munkáját, az esetlegesen 
felmerülő problémákat már az el-
lenőrzés közben jelzik az önkor-
mányzat felé. Dr. Hajdu Miklós 
jegyző hozzáfűzte, hogy a belső 
ellenőri tevékenység nagy segít-
séget jelent az önkormányzatnak 
a mindennapi munkavégzésben. 
A Pénzügyi Bizottság támogató 
javaslatára a képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadta a beszá-
molót.

Beszámoló  
a 2013. évi gyermekvédelmi 

tevékenységéről
Dr. Hajdu Miklós jegyző az 

előterjesztéshez kapcsolódva 
elmondta, a település gyermek-
védelmi rendszere jól működik. 
Az önkormányzat a szociálisan 
hátrányos helyzetben lévő csa-
ládokban nevelkedő gyermekek 
helyzetének javítása érdekében 
egy jól funkcionáló ellátási rend-

szert működtet, amelyhez bizto-
sítja a szükséges pénzügyi forrá-
sokat is. Szabóné Karsai Mária 
polgármester asszony a napirendi 
ponthoz hozzáfűzte, hogy az e 
területen kötelezően ellátandó 
feladatokon túl figyelmet fordít 
a képviselő-testület a gyermeket 
nevelő családok mindennapjait 
megkönnyítő intézkedések be-
vezetésére. A gyermekszületé-
si támogatást az ellátási forma 
megalkotása óta 16 család vette 
igénybe. Továbbra is támogatja a 
testület a gyermekétkeztetést, va-
lamint sikeresen működik a Bursa 
Hungarica ösztöndíj programban 
résztvevők támogatása is. A gyer-
mekvédelem területén színvona-
lasan tevékenykedő intézmények, 
civil szervezetek is megtesznek 
mindent annak érdekében, hogy 
ezen feladatellátás zavartalanul 
folyjon a településen. A beszámo-
lót a képviselő-testület egyhangú-
lag elfogadta.

Intézményvezetői pályázat 
kiírásáról döntött a testület
Szabóné Karsai Mária polgár-

mester asszony arról tájékoztatta 
a képviselő-testületet, hogy a Be-
nedek Elek Óvoda intézményve-
zetőjének megbízatása 2014. jú-
lius 6-án lejár, ezért a testületnek 
döntenie szükséges az intézmény-
vezetői állás pályázati kiírásáról. 
A képviselő-testület egyhangúlag 
döntött az intézményvezetői pá-
lyázat kiírásáról.

Tárgyalta a testület a település 
sportfejlesztési koncepcióját
Sós Barnabás alpolgármester 

a napirendi ponthoz hozzáfűzte, 
hogy a település sportéletében 
történő változások szükségessé 
tették a meglévő sportkoncepció 
újragondolását. Sós Barnabás 
hozzáfűzte, hogy az utóbbi évek-
ben a település vezetése kiemelten 
támogatta Ebes sportéletét, a civil 
szervezetek munkáját, melynek 
köszönhetően a helyi sportélet 
feltételei mind a szabadidő, mind 
a versenysport területén javultak. 
A sportkoncepció kidolgozását 
egy tanulmány előzte meg, mely 
a helyi sajátosságokra tekintettel 
a különböző korosztályok moz-
gásigényét mérte fel és a feltárt 
hiányosságok figyelembe vételé-
vel alakította ki az önkormányzat 
2015-2020. időszakra vonatkozó 

feladatait. A kidolgozott sport-
koncepció komplexen kezeli az 
egészséges életmód kérdéskörét, 
hiszen a mozgáson túl iránymu-
tatást tartalmaz a táplálkozásra 
és a környezettudatos életmódra 
vonatkozóan is. Mezei László a 
Mezőgazdasági-, Környezetvé-
delmi-, Turisztikai-, Oktatási- és 
Sportbizottság elnöke hozzászó-
lásában elmondta, hogy a koncep-
ció egy jól felépített módszertan, 
amelyet a jövőben jól használhat 
majd a település. Dr. Kovács Bri-
gitta a Pénzügyi Bizottság elnöke 
a napirendi ponttal kapcsolatosan 
kifejtette, hogy a koncepció egye-
di és sajátos, a településre van 
szabva. Az e körben felmerülő 
egyeztetéseket igénylő kérdések 
miatt a testület a következő ülé-
sen dönt majd a sportkoncepció 
elfogadásáról.

Tárgyalták az Ebes Arculata 
és Települési Értéktár Ad-hoc 

Bizottság előterjesztését
Dr. Kovács Brigitta és Sós Bar-

nabás képviselők, az ad-hoc bi-
zottság tagjai a napirendi ponttal 
kapcsolatban elmondták, hogy a 
2013. november 13-án létrejött 
bizottság által kidolgozott javas-
latok feldolgozásra kerültek és a 
rövid távú célkitűzések megvaló-
sításához kapcsolódóan konkrét 
feladatokat és pénzösszegeket 
rendeltek. Ennek keretében meg-
valósulhat a Nyári Esték Ebesen 
elnevezésű programsorozat, Ebes 
Község címerének vizsgálata és 
az ehhez kapcsolódó szakvéle-
mény elkészítése, a földutas ke-
rékpárhálózat kiépítéséhez kap-
csolódó egyeztető tárgyalások 
megkezdése, a templomdomb 
környezetének kialakítása, a falu 
kemencéjének megépítése, Ebes-
hez kapcsolódó reprezentatív 
anyagok készítése, testvérvárosi 
kapcsolatok erősítése és további 
kapcsolatok kialakítása, a Rákó-
czi utca végén pihenőhely létre-
hozása, emlékhely kialakítása az 
aradi vértanúk és az 1956-os for-
radalom áldozatainak emlékére, 
retró digitalizált értéktár létreho-
zása, süteményfesztivál szerve-
zése, gyakorlókert kialakítása az 
általános iskolásoknak, a csuhé-
fesztivál hagyománnyá válásá-
nak szorgalmazása, Ebes ipar-
területének reklámozása, árpád 
kori templom makett vagy dom-

bormű kialakítása a Szent István 
parkban, valamint egy lovas park 
kialakítása. A megvalósítandó 
célok után javaslatok hangzottak 
el arra vonatkozóan, hogy mely 
személyeket és dolgokat vegyék 
fel a helyi értéktárba. E szerint itt 
kap helyet Uzonyi Pál tanító, fes-
tőművész, költő, Benei Péter pi-
pakészítő népi iparművész, Kádár 
Nagy Lajos festőművész, a Görbe 
Balog kúria, az 1950-53 között 
a Hortobágy, Nagykunság terü-
letére kényszermunkatáborokba 
elhurcolt családok emlékhelyei, 
a templomdomb, a vasútállomás. 
A képviselő-testület a megvaló-
sítandó célokhoz 720 ezer forin-
tot biztosít, illetve egyhangúlag 
támogatták a Helyi Értéktárba 
történő felvételre vonatkozó ja-
vaslatokat.

Egyéb testületi döntések
Magyar János képviselő bead-

ványában azzal fordult a képvise-
lő-testülethez, hogy a településen 
vannak olyan területek, ahol nin-
csenek járdák, így a gyalogosan 
közlekedők fokozott veszélynek 
vannak kitéve. Polgármester asz-
szony a beadványhoz kapcso-
lódóan elmondta, hogy a 2014. 
évi költségvetésbe betervezték a 
Vérvölgy, a Petőfi és a József A. 
utcákon a járdák megépítését, il-
letve felújítását. 

Ezt követően Szabóné Karsai 
Mária polgármester asszony ar-
ról tájékoztatta a testületet, hogy 
két pályázati projekt esetében 
lezárult a közbeszerzési eljárás, 
így a tanyagondnoki szolgálathoz 
kapcsolódóan a gépjármű beszer-
zésére vonatkozóan megkötötték 
a szerződést, illetve a polgármes-
teri hivatal hátsó épületének fel-
újítási munkálatai a munkaterület 
átadásával elkezdődtek.

Az áprilisi tüdőszűréssel kap-
csolatban polgármester asszony 
elmondta, hogy 873 ebesi lakos 
élt az önkormányzat által finan-
szírozott lehetőséggel.

Zárt ülés
Zárt ülésen döntött a testület az 

önkormányzat számára felaján-
lott ingatlan megvételéről.

Az április 30-i képviselő-tes-
tületi ülésről készített televíziós 
anyagot a www.ebestv.hu oldalon 
megtekinthetik az érdeklődők.

dr. Borku Csilla
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Tevékenyen a Jövőnkért 
Szociális Szövetkezet az alábbi 

szolgáltatásokat nyújtja:

Ingatlan értékesítés, 
kulcsmásolás, késélezés, ipari 

szeletelő gépek késének élezését, 
konyhai eszközök, edények 
talpának polírozását, kerti 

szerszámok élezését, nyelezését 
stb... tudjuk végezni.

Cipő és bőripari termékek 
javítása, kisebb ház körüli 

javítást, kerítésfestést, fűnyírást, 
fűkaszálást vállalunk.

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
8–18.

Ebédidő 12–14. Szombaton 8–12

Rákóczi 12. sz. alatt hátul az 
udvarban.

Az Ebesi Polgárőr Egyesület 
által irányított „TeSZedd”, má-
jusi országos szemét szedő ak-
cióban 120-an vettünk részt. 
Legtöbben az óvodából csatla-
koztak, valamint 32 fő önkéntes 
a civilek részéről. A közel 100 
zsák szemét nagy része a Dió-
szegi tanya előtti erdőből lett 
összegyűjtve. Ezzel végre fel-

számolásra került az a terület is, 
mely évek óta komoly kihívást 
jelentett a természetvédő civi-
leknek. Köszönet az óvoda és az 
Arany Oroszlán Étterem munka-
társainak, hogy finom falatokkal 
kedveskedtek a gyűjtésre induló 
önkénteseknek.

Sós Barnabás-Balogh László
Ebesi Polgárőr Egyesület

Tavaszi nagytakarítás

Felhívás méhnyakrák szűrésre
2014. június 6-án (péntek) 9-11 óráig MÉHNYAKRÁK SZŰ-
RÉS lesz az Egészségházban!
Előzetes bejelentkezés szükséges, melyet az Egészségház te-
lefonszámán (52/366-821) vagy személyesen tehetnek meg 
2014. június 2-ig (hétfő) munkaidőben 8-16 óráig.

Tisztelettel: a Védőnők

* * *
„Nagy megilletődöttséggel tapasztaltam, hogy a polgárőrség kitisztí-
totta az erdőmet és a környékét. Minden évben nekem jut a tisztítás 
feladata a gondatlan emberek szemetelése miatt. Segítő munkájukat 
nagyon köszönöm, további munkájukhoz, terveikhez sok sikert, nagyon 
jó egészséget kívánok. Tisztelettel: Boldogh Péter”

VI. SZENT IVÁN ÉJI VIGADALOM
Családi nap a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban
2014. június 21-én, szombaton, 16 órától 23 óráig

PROGRAMOK
16.00–18.00  Bütykölde – kézműves foglalkozások: 

gyertyamártás, mécsestartó és varázskarkötő készítése
18.00–18.15  Fújjuk együtt – Bemutatkozik a Piros Rózsa Népdalkör 
18.15–19.00  Slambuc vacsora,  

„Nagyanyáink süteményei” – sütikóstoló
19.00–20.00  Táncház
20.00–20.30  Csillagászati előadás a debreceni Magnitúdó 

Csillagászati Egyesület vezetőjének, Zajácz György 
előadásában

21.30–23.00  CsillagTúra – Távcsöves szemlélődés a rendezvény 
végéig

A rendezvény ideje alatt hortobágyi slambuccal,zenével, arcfestéssel 
várunk minden kedves látogatót!

A BELÉPÉS 500 Ft, 
mely magában foglal egy tál slambucot is!

Mindenkit szeretettel várunk !
Esőnap: 2014. június 28.

Információ: 06-52-366-136
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A minden évben megren-
dezésre kerülő gyermek-
nap a Benedek Elek Óvoda 
egyik legkedveltebb tevé-
kenysége. Óvodásaink nagy 
izgalommal várják ezt a 
napot, gyűjtögetik megunt 
játékaikat, mesekönyveiket, 
hogy a „játékboltban” minél 
nagyobb legyen a kínálat.

9 órakor az óvodában mű-
ködő tehetséggondozó te-
vékenységek bemutatójával 
vette kezdetét a vidám dél-
előtt. A zenés torna, mazso-
rett, színjátszóház, zeneovi 
záró műsorával szórakoztat-
ta az igen népes közönséget. 
Ugyanebben az időben a 
kreatív műhelyünk kiállítást 
rendezett a nevelési év során 

készült kiemelkedő képes-
ségű gyerekek munkáiból.  

Ezután került sor a pontok 
gyűjtésére. 12 próbatételen 
várták a szülők a gyermeke-
ket, ahol a játékos feladatok 
megoldásáért korongokat 
kaptak jutalmul. A koron-
gok összegyűjtésével „vásá-

rolhattak” a játékboltban. A 
szorgalmasan összegyűjtött 
játékok, mesekönyvek ész-
revétlenül gazdát cseréltek.

A gyermeknapi programot 
ugráló várral színesítettük és 
az ügyes kezű anyukák által 
készített süteményekből vá-
sárt rendeztünk.

A befolyt bevételből az 
évek óta hagyományos óvo-
dás – dolgozó – szülő kirán-
dulást támogatjuk, melyre 
május 28-án kerül sor. Úti 
cél: Miskolc – Lillafüred, 
Fazolakohó. 

Rendkívül jó hangulatú, 
élményekkel dús délelőttöt 
hagytunk magunk mögött.
Czeglédiné Herczeg Ildikó

óvodavezető

Rendhagyó 
kiállítás 

megnyitót 
tartottunk…

Útvesztő címmel tartott rend-
hagyó író-olvasó találkozóval 
egybekötött kiállítás megnyitót 
az ebesi Széchényi Ferenc Táj-
múzeum és a Községi Könyvtár 
2014. május 16-án.

Az ellátogatók Kádár Nagy 
Lajos ebesi Holló László-díjas 
festőművész, építészmérnök ké-
peiből nyíló tárlatot tekinthették 

meg, ahol Andics Alpár költő – e 
képek ihlette – versei hangzottak 
el Erdélyi Márta Sesztina Jenő-
díjas versmondó és Andics Árpád 
Holló László-díjas fotóművész, 
tanár jóvoltából. 

A családias hangulatban meg-
tartott rendezvényen egyrészt 
egy sajátos vizuális közegbe 
nyerhetünk betekintést a képző-
művészeti alkotások révén, más-
részről viszont az e világ ihlette 
nyelvi síkon is barangolhatunk 
előadóink jóvoltából.

Varga Erika könyvtáros

Gyermeknap az óvodában
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Ismét visszakaphatja régi funkcióját a nagy-
park, hiszen mintegy 9,9 millió forint támo-
gatásból sikerült megszépíteni, komfortosabbá 
tenni. Május 10-én a madarak és fák napja 
alkalmából vehették birtokba a településen 
élők a három fa védőtetőből és egy nyitott 

színpadból álló megújult, megszépült nagy-
parkot. Mindezek mellett új asztalok, kültéri 
padok, szemétgyűjtők és információs táblák is 
kihelyezésre kerültek. Megnyitójában Szabó-
né Karsai Mária utalt arra, hogy évtizedekkel 
ezelőtt a park központi szerepet játszott a he-
lyiek közösségi életében. Néhány évvel ezelőtt 
összefogással elkezdődött a park rendbetétele, 
amely a mostani beruházással koronázódott 
meg. Az eseményen részt vettek az óvoda és 
az iskola gyermekei, akik ezen alkalomból 

megkapták az Ebes Fejlődéséért Közalapít-
vány jótékonysági báljának 600 ezer forintos 
bevételéből vásárolt sporteszközöket. A park 
átadón vidám vetélkedőkkel és ízletes falatok-
kal kedveskedtek a gyerekeknek.

dr. Borku Csilla

Bár az időjárás nem volt 
éppen a legkegyesebb május 
elsején, mégis jól szórakozhat-
tak azok, akik ellátogattak az 
ebesi majálisra. A színvonalas, 
tartalmas programokon min-
denki megtalálhatta a számára 
legideálisabb kikapcsolódási 
lehetőséget. 

A programsorozat április 30-
án vette kezdetét, ahol a jó han-
gulatról a Flaming Fist és a Plug-
IN zenekarok gondoskodtak. 
Május elsején délelőtt a sporté 
volt a főszerep, a legelszántab-
bak különböző mozgásformák 
közül választhatták ki a számuk-
ra legmegfelelőbbet. Benépe-
sült a focipálya, a kondipark és 
a sportház környéke, a futókör 
a mozogni vágyókkal. A műve-
lődési ház színpada mellett pe-
dig kezdetét vette a zsírégetés 
Tatarek Rezső testépítő és fitnesz 
edző irányításával, aki már ne-
gyedik alkalommal tért vissza 
Ebesre megmozgatni az embere-
ket. A sportos, fárasztó délelőttöt 
sajnos az időjárás félbeszakítot-

ta, de ennek ellenére is sokan 
kíváncsiak voltak a délutáni 
színes programokra és a sztárfel-
lépőkre. A sokszínű, változatos 
műsorszámokból mindenki meg-
találhatta az ízlésének leginkább 
tetszőt. A polgármesteri köszöntő 
után felléptek a Maskara Tánc-
stúdió mazsorett csoportjai, akik 
fergeteges hangulatú bemutató-
jukkal megalapozták a délután 
hátralévő részét. Ezt követően a 
Kenguru TSE debreceni és ebesi 
táncosai nevükhöz híven kengu-
rukat megszégyenítő könnyed-
ségű akrobatikus rock and roll 

koreográfiával kápráztatták el a 
közönséget. Az apróságokat az 
Ákom-Bákom Bábcsoport Csiz-
más kandúr előadása varázsolta 
el a Zsongvölgyi haditornások 
fellépése előtt. Ezt követően a 
népszerű Henna és Ferry páros 
fergeteges bulival szórakoztatta 
a közönséget. A további parádés 
hangulatról az általános iskolá-
sok orosz tánca is gondoskodott. 
Majd Tóth Gabi közvetlen sze-
mélyiségével, nagyszerű hangjá-
val varázsolta el a nagyérdeműt. 
Tóth Gabi után a Margittai Bor-
isszák Nóta Egyesület jól ismert 

nótacsokrokkal kedveskedett 
a műfaj kedvelőinek. Majd az 
Ebesi Sportbarátok Közhasznú 
Egyesület Fehér Ököl karate 
szakosztályának dinamikus, lát-
ványos bemutatója következett. 
A jó hangulatú nap Balázs Pali 
remek hangulatú táncdalai után 
a Rulett Show Band zenekar 
által szolgáltatott talpalávalóval 
zárult. A rendezvény ideje alatt 
a Magyar Sajt Kft. olasz borait 
és parmezán sajtjait és a Dobogó 
Pincészet borkülönlegességeit 
kóstolhatták meg az ínyencek. 
Mindezek mellett kézműves ki-
rakodó vásár, kreatív kézműves 
foglalkozások, arcfestés, vidám-
park, lufibohóc várták a kicsiket 
és a nagyokat. 

A szervező Ebes Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Kft. kö-
szönetet mond a rendezvény fő 
támogatójának, a Magyar Sajt 
Kft.-nek, valamint minden segí-
tőnek és közreműködőnek, akik 
hozzájárultak a rendezvény sike-
res megvalósításához.

dr. Borku Csilla

Hangulatos majálison szórakoztunk

Megszépült  
a nagypark

A rendezvényekről készült összefoglaló megtekinthető a www.ebestv.hu oldalon. 
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Ismét sikeresek voltak 
tanulóink az angol 

versenyeken

Angol nyelvből 2014. április hó-
napban 5-8 osztályosok körében 
háziverseny került megrende-
zésre. A háziversenyekre a juta-
lomkönyveket az ILS nyelvisko-
la biztosította.
5. évf. kéttannyelvű képzés:

I. Kiss Zoltán 5. a osztály
II. Nagy Vivien 5. b osztály

III. Csorvási Réka 5. b osztály
Szoboszlai Botond 5. b osztály
6. évf. kéttannyelvű képzés:

I. Bari Barbara 6. a osztály
II. Gali Petra 6.a osztály

III. Kaszás Brigitta 6. a osztály
6. évf. ált. tantervű képzés:

I. Tóth Benedek 6. b osztály
II. Fazekas Bence 6. b osztály

III. Magyar Krisztián 6. b osztály
7. évf. kéttannyelvű képzés:

I. Megyaszai Lili 7. a osztály
II. Pásti Lajos 7. a osztály

III. Pinczés Illés 7. a osztály
7. évf. ált tantervű képzés:

I. Tóth Sándor 7. b osztály
II. Szűcs Gabriella 7. b osztály

III. Márku Daniella 7. b osztály
8. év. kéttannyelvű képzés:

I. Pócsi  Máté 8. a osztály
II. Fábián Andrea 8. a osztály

III. Kiss Bence 8. a osztály
8. évf. ált. tantervű képzés:

I. Varga Máté 8. b osztály
II. Villás Levente 8. b osztály

III. Szőlősi Melinda 8. b osztály
Felkészítő tanárok: Arany Edina, 
Trefán Gabriella, Csiháné Pálin-
kás Krisztina.

2014. április 30-án a debreceni 
Hatvani István Általános Iskolá-
ban megrendezett megyei angol 
prózamondó és felolvasó verse-
nyen iskolánk négy tanulója vett 
részt. A versenyen a tanulóknak 
egy szabadon választott prózát 
kellett felolvasniuk és egy elő-
zetesen megküldött olvasmányt 
pedig kívülről megtanulniuk és 
elmondaniuk.

Ötvös József (6.a) V., Bari Bar-
bara (6.a) VI., Kiss Zoltán (5.a) 
VII. és Mészáros István (5.a) XI. 
helyezést ért el. Felkészítő tanár: 
Trefán Gabriella

2014. május 8-án a hajdúszo-
boszlói Hőgyes Endre Gimná-
zium és Szakközépiskola játé-
kos angol nyelvi vetélkedőjén 
vettünk részt két felső tagozatos 
csapattal.    

5-6. évfolyam:
Kiss Zoltán 5.a osztály
Nagy Vivien 5.b osztály
Gali Petra 6.a osztály
Felkészítő tanárok: Arany Edi-
na, Csiháné Pálinkás Krisztina, 
Trefán Gabriella.
7-8. évfolyam:
Megyaszai Lili 7.a osztály, 
Lakatos-Tálas Ákos 7.a osztály, 
Fábián Andrea 8.a osztály. Felké-
szítő tanár: Arany Edina.
A versenyen mindkét csapat II. 
helyezést ért el.
2014. május 11-én a TITOK Kft. 
által szervezett London Bridge 
angol nyelvi tesztverseny buda-
pesti országos döntőjében két 
tanulónk képviselte iskolánkat. 
Kiss Zoltán 5.a osztályos tanuló 
III., Bari Barbara 6.a osztályos 
tanuló VIII. helyezést ért el. Fel-
készítő tanár: Trefán Gabriella.
Köszönjük az Ebesi Gyermeke-
kért Alapítványnak (adószám: 
18544718-1-09), hogy támogat-
ták tanulóink utazását a verse-
nyek helyszínére!

Nyelvész versenyen jártunk
A Bendegúz Megyei Nyelvész 
versenyen Nagy Klaudia Kit-
ti (1.o.) IX., Pető Zsófia (1.o.) 
XXIV., Fodor Enikő Liza (1.o.) 
XXIX. helyezést értek el, felké-
szítő tanár Galgóczi Éva. Sipos 
Katalin (3.o.) XV. helyezést ért 
el, felkészítő tanár Dzsudzsák 
Natália. Kapcsolattartó: Nagy 
Anita. Köszönjük a szülőknek 
a gyermekek szállításában való 
közreműködést.

Reálosaink is szépen 
versenyeztek

Sikeresen szerepeltek tanulóink 
a megyei XXI. Bolyai János Ma-
tematikaversenyen. Szoboszlai 
Botond (5.b) és Pásti Lajos (7.a) 
ötödik, Kiss Bence Imre (8.a) ne-
gyedik helyezést értek el. Felké-
szítő tanáraik: Kissné Lantos Éva 
és Balogh Éva tanárnők.
Idén negyedik alkalommal vet-
tünk részt a hajdúszoboszlói Thö-
köly Imre Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola által szervezett 
Alkalmazói Informatikaverse-
nyen. Ebben a tanévben sajnos 
csak a hetedik és nyolcadik évfo-
lyamosok számára hirdették meg 
a versenyt. A hetedikesek között 
Pásti Lajos a második, Janik 
Barnabás az első helyezést érte 
el. A nyolcadikosok között Árva 
Dávid hetedik, Kiss Bence Imre 
második lett. Felkészítő tanáruk 
Kissné Lantos Éva

Ikon kiállítás
Zolcsák Miklós görög katolikus 
parókus, ikonfestő, valamint a 
tanítványainak munkáiból nyílt 
kiállítást két hétig csodálhatták 
meg iskolánkban.

Erdei iskola alsóban és 
felsőben

2014. május 12-től 16-ig mi a 
negyedik évfolyamosok Márok-
papin voltunk a Csiperke Erdei 
Iskolában. Egész héten változa-
tos programokban volt részünk. 
Sokat tanultunk az erdők, me-
zők élővilágáról, új ismerete-
ket szereztünk a csillagászatról. 
Mivel ott az időjárás is kedvező 
volt, sokat túráztunk, kirándul-
tunk, számháborúztunk. Sza-
badidőnkben tollasoztunk, ping-
pongoztunk. Izgalommal vártuk 
a bátorságpróbát, melyet min-
denki sikeresen kiállt. Finomakat 
ettünk, jókat aludtunk. Reméljük, 
egyszer visszatérünk még ide. 
Truczkai Sára 4. a osztály

A felsősök május 5-9-e között 
voltak Márokpapiban, ahol két 
biológus tanárnő (Szőke Zsuzsa 
és Kolocsán Tünde) színes prog-
ramokkal keltette fel a gyerekek 
érdeklődését a természet iránt. 
Számos izgalmas program kere-
tében fabatkák gyűjtése mellett 
többek között hajnali vadlesen, 
gyógynövénygyűjtésen, cserje-
ismereti-, térképészeti foglalko-
záson vehettünk részt. Mindezek 
mellett a gyerekek kivették a 
részüket a mindennapos felada-
tokból is, hiszen ők maguk mo-

sogattak, takarítottak, terítettek. 
Úgy gondolom, ezeket a napokat 
senki sem felejti el, aki egyszer 
itt járt, az visszavágyik. Katona 
Erika

Tudni illik, hogy mi illik….
Felsős és alsós illemtan 

vetélkedő

Miért kell az embernek illedel-
mesnek lennie? Az illemsza-
bályok nem törvények. Mégis 
elengedhetetlen követnünk őket, 
ha elvárjuk, hogy emberként ke-
zeljenek minket. „Az illem nem 
egyéb, mint figyelmesség, a má-
sok iránti tapintat megnyilvánu-
lása.” Iskolánkban már sok éve 
minden tavasszal sort kerítünk 
az illemtan vetélkedőre. A felsős 
osztályok 5 fős csapatai április 
24-én délután az ebédlőben gyü-
lekeztek, hogy bebizonyítsák a 
zsűrinek és egymásnak, ismerik 
az illemszabályokat. Előzetes fel-
adatként kapták a gyerekek, hogy 
egy adott kor divatjának megfele-
lően öltöztessék fel a csapat egyik 
tagját. Az őskortól az 1980-as 
évekig láthattunk viseleteket. A 
verseny során a csapatok feladat-
lapokat töltöttek ki, villámkérdé-
sekben próbáltak plusz pontokat 
szerezni és verset is írtak az ál-
taluk ismert illemszabályokból. 
Nagy sikert aratott a verseny 
szervezője, Tóthné Leiter Júlia és 
segítője Balogh Éva tanárnők kü-
lönböző népek étkezési szokásait 
bemutató jelenete. A zsűri tagjai-
nak, Fézerné Kaszás Mária ig.h, 
Balogh Éva, Kása Sándor ig.h. 
és Szűcs Norbert igazgató úrnak 
bőven akadt dolga a feladatok ja-
vításában, pontozásában. Végül a 
6.a osztály bizonyult a legilledel-
mesebb csapatnak. Őket követte 
az 5.b és a 7.a osztály. 

Az alsósok körében is megren-
dezésre került az illemtan ver-
seny Galgóczi Éva és Zakar Csil-
la szervezésében. A rendkívül 
szoros versenyben feladatlapok, 
szituációs játékok, totó és ke-
resztrejtvény megoldásával adtak 
számot a gyerekek a tudásukról. 
I. helyen a 4.a és 4.b, II. helyen a 
3.b, III. helyen a 3.a végzett.

Iskolai színes hírek
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Tavaszi túra lett a Hóvirág 

túrából 

Április 26-án 35-en vágtunk neki 
a Bükk csúcsainak Eger-Felsőtár-
kány környékén. Bár az idő nem 
volt túl kegyes hozzánk, hiszen a 
túra egész ideje alatt esett az eső, 
ami azonban a jó kedvünket nem 
mosta el. A túra végén a bogrács-
ban főtt étel pedig megkoronázta 
a napunkat.

Ezüstös Lányok és Fiúk

2014. április 26-án Hajdúnáná-
son a Weöres Sándor Színjátszó 
Fesztiválon a drámások felsős 
csoportja a rendkívül színvonalas 
mezőnyben nagyon értékes ezüst 
minősítést kapott a Muskátlis ka-
lap című modern diákdarab szín-
padra állításáért. A szakmai zsűri 
elismeréssel szólt a lányok, na meg 
a két fiú összehangolt munkájáról. 

Barátunk a könyv
Idén 35. alkalommal hirdette meg 
a megyei könyvtár a Barátunk a 
könyv elnevezésű olvasónapló pá-
lyázatot. Iskolánk minden évben 
elindul ezen az olvasást népszerű-
sítő, kitartást igénylő versenyen. 
Most a 6.a osztályból tevődött 
össze a lelkes kis csapat, akik sok 
délutánt áldoztak a könyvek elol-
vasására, a gondolkodtató felada-
tok megoldására és végül a napló 
kitöltésére a legszebb írásukkal. 
Rajzoltak kódexlapot, készítettek 
képregényt és fogalmazást is írtak 
az egy hónapos munka során. A 
„Hatásokk” csapatot meghívták az 
ünnepélyes díjkiosztóra, melyre 
május 24-én került sor a Megye-
háza Árpád termében. A gyerekek 
jól érezték magukat Sohonyai Edit 
írónő előadása, a Hajdú Néptánc 
együttes fergeteges műsora és a 
megvendégelés alatt. A nevező 
40 csapatból a 7. helyet szerezték 
meg és egy nagy csomag könyvvel 
tértek haza. A sikeres csapat tag-
jai: Abai Evelin, Kaszás Brigitta, 

Kovács Viktória, Morvai Milán és 
Szathmári Dorina. Felkészítőjük 
Tóthné Leiter Júlia könyvtáros-
tanár. Köszönjük Morvai Róbert 
szülő segítségét, aki a gyerekek 
szállításáról gondoskodott.

Élmény dús KRESZ-nap az 
iskolában

2014. május 23-án az iskola tör-
ténetében először egy nagyszabá-
sú, tankerületi szintű rendezvényt 
szerveztünk. Iskolánk tanulói 10 
helyszínen ismerkedhettek meg 
a rendőrség, a katasztrófavéde-
lem, a mentők, az áldozatvédelmi 
egyesület és a polgárőrség mun-
kájával. A program kezdéseként 
minden tanuló KRESZ-tesztet 
írt, hogy felelevenítse az eddig 
tanult közlekedési ismereteit, 
majd az iskola udvarán megkez-
dődtek az érdekes programok. 
Először egy rövid rendőrkutya 
bemutatót nézhettek meg tanuló-
ink. Megtapasztalhattuk, milyen 
határozottnak kell lenni egy bű-
nöző elfogásánál a kutyát irányító 
rendőrnek. Az 1-2. osztályosok-
nak KRESZ-parkot rendezett be 
az Ebesi Polgárőrség. Az akku-
mulátoros kismotorokon való 
közlekedés nagy örömet szerzett 
a kicsiknek, miközben gyakorol-
ták a gyalogos és kerékpáros köz-
lekedési szabályokat is. Ezután 
ellenőriztethették kerékpárjaikat 
a Szuperbringa program kereté-
ben. A megfelelő felszereltségű 
kerékpárokat matricával látták el. 
Programunkat segítette az Ebesi 
Kulturális Közhasznú Nonpro-
fit Kft., amely az iskola udvarán 
egy nagyméretű rendezvénysátrat 
állított fel a különböző állomások 
elhelyezésére. A sátorban került 
sor az áldozatvédelmi tájékozta-
tókra, a környezetvédelmi felada-
tok megoldására, a rendőrség ál-
tal szervezett ujjlenyomatvételre, 
a fegyverek bemutatására, és fel 
lehetett próbálni a rohamrendőr 
felszerelést is. Vendégül láttunk 
egy tűzoltó és mentőautót. Megis-
merhették a gyerekek a járművek 
berendezéseit és felszállhattak 
a vezetőfülkébe, fény és hang-
jelzéseket is adhattak le. A felső 
tagozatos tanulók kerékpáros 

ügyességi pályán próbálhatták ki 
kerékpáros tudásukat, majd lövé-
szeti gyakorlaton vehettek részt. 
A rendezvényt a tankerületi ver-
seny egészítette ki. Három iskola 
6 csapata 6 állomáson versenyzett 
a KRESZ-kupa megszerzéséért. 
Az alsó tagozat eredményei:
1.  Ebesi Arany János Magyar-

Angol Két Tanítási Nyelvű 
Ált. Isk. és AMI

2.  Kövy Sándor Ált. Isk. és AMI 
Nádudvar

3.  Diószegi Lajos Ált. Isk. Haj-
dúszovát

A felső tagozat eredményei:
1.  Kövy Sándor Ált. Isk. és AMI 

Nádudvar 2.csapata
2.  Ebesi Arany János Magyar-

Angol Két Tanítási Nyelvű 
Ált. Isk. és AMI

3.  Kövy Sándor Ált. Isk. és AMI 
Nádudvar 1.csapata 
Ezúton szeretnénk köszöne-

tet mondani a szervezésben és 
lebonyolításban részt vevő min-
den intézménynek és szerve-
zetnek. Többek között Dr. Gali 
Sándornak és rendőrcsapatának, 
Daragics Mihálynak és a tűzol-
tóegységnek, Gadóczi György-
nek és mentőseinek, Pető László 
olimpikon világbajnok sportlövő-
nek, Balogh Lászlónak és polgár-
őreinek, Eignerné Bartusz Andre-
ának és munkatársainak.

Köszönjük a segítséget az ál-
lomásvezetőknek: Fehér Gyula, 
Tóth Norbert rendőröknek, Kato-
na Erika tanárnőnek és segítőinek, 
Kla pe rik Zsuzsanna pszicholó-
gusnak és szakmai koordinátorá-
nak, a tűzoltó és a mentő állomás 
vezetőinek. Végül, de nem utolsó 
sorban köszönet iskolánk minden 
nevelőjének és dolgozójának, akik 
hozzájárultak a rendezvény sike-
res lebonyolításához. Köszönet 
továbbá a Szatmári Ízek Kft. által 
biztosított almachips és 100%-os 
almalé felajánlásért. Zelízi Mária, 
közlekedési szakreferens.

Gálán adtak számot az 
munkájukról művészetiseink

Május 23-án került megrendezés-
re a művészeti iskola gála műsora 
és képzőművészeti kiállítása. A 

művésztanárok és a növendékek 
fáradságos és kitartó munkájának 
köszönhetően a közel két órás mű-
sorban igen színvonalas produkci-
ókat láthattak az érdeklődők. Kö-
zel 80 tanuló léphetett a világot 
jelentő deszkára, miközben majd 
40 képzőművész gyönyörű alko-
tását csodálhattuk meg. Köszöne-
tet mondunk a helyszín biztosítá-
sáért a Kulturális Kft.-nek, illetve 
külön köszönet Kovács Dávidnak 
a hangosításért, valamint Dremák 
Krisztinának és Horváth János-
nak. Felkészítő tanárok: Dr. De-
meter Lajosné, Bálintné Bagdi 
Ibolya, Fehér-Wargha Ibolya, 
Nagy Anita, Balogh Tamás, Kiss 
László, Komócsinné Soós Judit, 
Bagossy Sándor.

Országos sakk siker
A Miskolcon rendezett diákolim-
pián Sós Barnabás a 8. helyen 
végzett korcsoportjában az 53 fős 
mezőnyben. Barnus a 2001-es 
születésűekkel versenyzett, így 
helyezése még értékesebb, hiszen 
jövőre is az U12-ben indulhat.

Föld Napja – Zöld szív

A Föld Napja alkalmából isko-
lánk tanulói zöldbe öltöztek és 
szívet formáztak az iskola udva-
rán, tisztelettel adózva a környe-
zetünk előtt. Ezen a napon került 
megrendezésre a papírgyűjtés is. 
Legeredményesebb gyűjtőnek az 
5.a bizonyult, akiket a 2.b köve-
tett, míg harmadik helyen a 3.a 
végzett. Összesen 13 tonna papírt 
gyűjtöttek tanulóink, 175.210,- 
Ft értékben.

Ezúton szeretnénk iskolánk ta-
nulói és dolgozói nevében köszö-
netet mondani Ebes Község Ön-
kormányzatának, illetve az Ebes 
Fejlődéséért Közalapítványnak a 
Madarak és fák napja alkalmából 
a nagyparkban átadott sportesz-
közökért. Mindezek túl kérem a 
kedves lakosokat, hogy új vagy 
használt, megunt sporteszközök 
felajánlásával támogassák isko-
lánk tanulóit (ping-pong ütők, 
labdák… stb.).

Szűcs Norbert 
 intézményvezető
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Ebesen 2014. április 19. és május 23. közötti időszakban egy 
sikkasztás bűncselekménye történt. 

2014. 05. 06-án 14:00 órakor egy ebesi férfi bérbe adta a 
tulajdonát képező világosszürke színű Daewoo KALOS 1.2 
Sm típusú személygépkocsiját egy verpeléti férfinak, akinek a 
járművet 2014.05.07-én 14:00 óráig kellett volna visszavinnie, 
de a bérbevevő a járművet nem vitte vissza és az óta a lakcímén 
sem érhető el. Az ügyben sikkasztás vétsége miatt büntetőeljá-
rás indult.

Az elmúlt időszakban történt még egy kiemelt tárgyi súlyú 
erőszakos vagyon elleni bűncselekmény, amely ugyan nem Ebe-
sen történt, de annak gyanúsítottja ebesi lakos. 2014. május 18-
án 16 óra körüli időben Hajdúszoboszlón, a Rákóczi utcán egy 
hajdúszoboszlói fiú az ebesi ismerősével találkozott, akinek a 
társaságában volt két ebesi férfi, akik közül az egyik felszólí-
totta a 20 éves sértettet, hogy pakolja ki a zsebeit. A fiú ennek 
nem tett eleget, ezért a támadó őt többször ököllel arcon ütötte. 
Ezt követően a sértett a kerékpárját hátrahagyva elmenekült a 
helyszínről. Az esetről történt bejelentést követően a rendőrök 
azonnal megkezdték az adatgyűjtést és tanúkutatást a rabló 
azonosítása és felkutatása érdekében. A beszerzett információk 
alapján a tettes egy kisteherautóval Ebes irányába távozott. A 
járművet és annak utasait a járőrök rövid időn belül a 4. szá-
mú főúton intézkedés alá vonták, majd a gépjárműben utazó 21 
éves ebesi elkövetőt elfogták és előállították a Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók gyanúsítottként kihall-
gatták, bűnügyi őrizetbe vették és előterjesztést tettek előzetes 
letartóztatásának indítványozására. A bíróság 2014.05.21-én az 
elkövető előzetes letartóztatását elrendelte 30 napra. A Hajdú-
szoboszlói Rendőrkapitányság az ebesi lakossal szemben rablás 
bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt foly-
tatja a nyomozást.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját, s 
amennyiben a fenti eseménnyel kapcsolatban bármilyen infor-
mációval rendelkeznek, a bűncselekmény időpontjában a hely-
színen, illetve annak közelében jártak, esetleg látták vagy az 
elkövetőt, avagy részükre megvételre kínálták az eltulajdonított 
tárgyat, értesítsék a rendőrséget vagy a település körzeti meg-
bízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A be-
jelentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zártan 
– kezeli:
Mészáros József r. tzls. csoportvezető 06-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls.  körzeti megbízott 06-30/382-6584
Vass Szabolcs r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Szántó Erik r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott 06-30/515-9350
Sági József r. tőrm. körzeti megbízott 06-70/413-4435
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság 06 52/558-510 vagy 
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-
irányítási Központ 107, illetve 112 ingyenesen hívható kap-
csolási számok
Ebesi Polgárőr Egyesület +36-30/621-6976

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a Körzeti Megbí-
zotti Iroda az önkormányzati hivatal hátsó épületének felújítása 
idejére átköltözött az Ebes, Rákóczi utca 6. szám alatti ön-
kormányzati épület piacfelügyelői helyiségbe. 

A körzeti megbízottak fogadóórát minden csütörtökön 
16:00 és 18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodá-
ban az Ebes, Rákóczi utca 6. szám alatt tartanak.

Dr. Gali Sándor r. alezredes, kapitányságvezető

Pünkösdi ünnepi alkalmak  
a református templomban

K é K  H í R e K

1. Vasárnap Dr. Socol Ilona

2. Hétfő Dr. Socol Ilona

3. Kedd Dr. Socol Ilona

4. Szerda Dr. Socol Ilona

5. Csütörtök Dr. Szerze Péter

6. Péntek Dr. Szerze Róbert

7. Szombat Dr. Szerze Róbert

8. Vasárnap Dr. Szerze Róbert

9. Hétfő Dr. Szerze Péter

10. Kedd Dr. Szerze Péter

11. Szerda Dr. Szerze Róbert

12. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

13. Péntek Dr. Békési Zoltán

14. Szombat Dr. Socol Ilona

15. Vasárnap Dr. Socol Ilona

16. Hétfő Dr. Csontos Gyula

17. Kedd Dr. Csontos Gyula

18. Szerda Dr. Csontos Gyula

19. Csütörtök Dr. Csontos Gyula

20. Péntek Dr. Szerze Péter

21. Szombat Dr. Szerze Péter

22. Vasárnap Dr. Szerze Péter

23. Hétfő Dr. Csontos Gyula

24. Kedd Dr. Csontos Gyula

25. Szerda Dr. Békési Zoltán

26. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

27. Péntek Dr. Békési Zoltán

28. Szombat Dr. Békési Zoltán

29. Vasárnap Dr. Békési Zoltán

30. Hétfő Dr. Csontos Gyula

MOBILTELEFON:  
06-30/698-0043

Dr. Varga Tamás 
igazgató főorvos

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2014. június 1-től 30-ig

Pünkösd a Szentlélek ünnepe 
és figyelmünket arra irányít-
ja minden egyes esztendőben, 
hogy nem csak test az ember, ha-
nem az embernek lelke van. Lel-
ke, melyet Isten ad, Ő újítja meg, 
s teszi egésszé, egészségessé. 

Ezzel az egészséges lélekkel 
hívogatunk ünnepi alkalmaink-
ra:

Június 8. Pünkösdvasárnap 
istentisztelet konfirmációval és 
úrvacsorával ¾ 10 órától.

Június 9. Pünkösdhétfő is-
tentisztelet keresztelővel ¾ 10 
órától.

Szeretettel kívánunk minden 
ebesi testvérünknek, atyánkfi-
ának Lélektől áthatott igaz ün-
nepet! Legyen találkozásunk a 
Református Templomban!

A presbitérium nevében: 
Bukáné Zakar Zsuzsanna 

lelkipásztor
Megyaszai Sándor  

gondnok

elvesztette – Megtaláltuk!
Találtunk egy szemüveget mely a Községi Könyvtárban 

átvehető!
(Valószínűleg idős személyé lehet!)

A Hangbújócska Zenebölcsi 
5. születésnapi foglalkozása. 

Időpont:  
2014. 06. 02. hétfő 9 óra.  

Helyszín: Művelődési Ház 
Nagyné Lövei Lilla 
foglalkozásvezető
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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

Ökölvívó szakosztályunk sikerei Futó sikerek
Az április 26-án rendezett debreceni Nyírerdő-futásra és egyben a Haj-
dú-Bihar megyei mezei futó bajnokságra 4 atlétánk nevezett. Mindany-
nyian kiválóan szerepeltek. Kiss Patrik megnyerte a Nyírerdő távot és 
az ifjúsági kategóriában, az 5 km-es versenyt is. Ifj. Sós Barnabás 1500 
méteren 5 perc, 22 mp–es idővel győzött, Sós Anna pedig korosztályá-

ban lett második. Sós Barnabás 5 km-en: 17 perc 21 mp-es idővel ezüst-
érmes lett korcsoportjában, a világbajnoki 7. helyezett, Kovács István 
mögött. Május 11-én, a Miskolc-Bánkút félmaratonon Varga Sándor: 
1 óra 48 perces nagyszerű idővel, az 5. helyen végzett korosztályában. 
Teljesítménye azért is figyelemreméltó, mert 920 méteres szintkülönb-
séget kellett legyőznie 21 km-en. 

Ebesi Sportbarátok 

Ismét fantasztikus sikert köny-
velhettünk el a küzdősportok te-
rületén, ugyanis Nagy Tamás a 
Szolnokon megrendezésre került 
Amatőr Muaythai Magyar Baj-
nokságon vett részt. Az egész 
napos rendezvényen Tamásnak 
három ellenfél volt kisorsolva 3 x 
2 perces küzdelmekre, ez a stílus 
a kick-boksz-tól és a K1-től több 
pontban is eltér, ugyanis ebben a 
stílusban a könyökkel való fejre 
ütés is megengedett, ezért a fej-
védő használata kötelező. Tamás 
most először küzdött ebben a stí-
lusban, ezért felkészülése több 
hónapot vett igénybe és igen meg-
erőltető volt, felkészülését edzője 
Kocsis Attila vezette. Első ellen-
felét magabiztos, egyhangú ponto-
zással győzte le, míg második el-
lenfele visszalépett a küzdelemtől, 
így a döntőbe jutásért küzdhetett a 
következő ellenfelével. A nagyon 
kemény harmadik meccsen akadá-
lyozta a rossz fejvédő, bár ellenfe-
lét alaposan megizzasztotta, mégis 
a bírók pontozással ellenfelét hoz-
ták ki győztesnek.

De így is harmadik helyezést 
ért el, mely ellenfeleit tekintve 
igen kiemelkedő teljesítmény. 
Versenyzőink 2014. május 24-én 
a Sportmaratonnal egyidőben Haj-
dúnánáson la K1-MAX versenyen 
vettek részt. 

Versenyzőink a következő el-
lenfelekkel küzdöttek meg:

Oborzil „Székely” Szilárd Ebes 
_ Kis Sziksztusz Sámuel Kaba, 
míg Nagy Tamás Ebes – Fényes 
„MMA” Zsolt (világbajnok) 
Hutus Team-ből csapott össze. 

Nagy Tamás továbbjutását a ru-
tinosabb világbajnok sajnos meg-
akadályozta, de Szilárd legyőzte 
ellenfelét így ő tovább jutott a 
döntőbe.

A négyfordulós küzdelemso-
rozat döntője az év végén kerül 
megrendezésre Budapesten, itt lép 
szorítóba ebesi színekben Nagy 
Bözse is, kinek segítője Erdei 
Zsolt „Madár” és edzője Kocsis 
Attila lesz. 

Gratulálunk a továbbjutáshoz 
és eredményes felkészülést és sok 
sikert kívánunk a döntőbeli sze-
repléshez. 

Ebesi Sportbarátok  

Június 13. Péntek (este 7 óra)

Tanévzáró éjszakai 
gyalogtúra

Indulás:  Június 13. Péntek: Arany J. Ált. Isk. előtt: 
este 7 órakor.

Hazaérkezés: Este 11 óra körül

A túra távja: 8 km (földúton és aszfalton)

Útvonal: Ebes–Nagypark–Ebes külterülete–Ebes

Felszerelés:  Időjárásnak megfelelő öltözet, szúnyogriasztó, 
zseblámpa

Szervező: Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület

Már-már nyárias idő-
ben sportolhattak azok a 
sportbarátok, akik kilá-
togattak az Ebesi Sport-
barátok Köz hasznú 
Egyesület Sport  ma raton 
rendezvényére május 
25-én. A rendezvény 
nem titkolt célja, hogy 
kedvet teremtsen a 
mozgáshoz, az egészséges életmódhoz. A nap folyamán mindenki meg-
találhatta a számára legvonzóbb mozgásformát. Volt, aki asztalitenisze-
zett, tollaslabdázott, kosárlabdázott, röplabdázott, illetve floorballozott. 
Voltak akik iron boksz edzéssel mozgatták át az izmaikat vagy éppen a 
latin zene ritmusára egy fergeteges zumba edzésbe kapcsolódtak be. A 
rendezvényt a Fehér Ököl Harcművészeti szakosztály karate és önvé-
delmi technikák bemutatója, a Ganga Baráti Kör jóga órája, vízi foci 
színesítette. A legmerészebbek futóversenyen, mobiltelefon dobó ver-
senyen, tojásdobó versenyen, lufiröpin, kamionhúzáson, illetve ügyes-
ségi- és sorversenyeken tehették próbára magukat. A nap a BL döntő 
kivetítésével, közös szurkolással zárult. Mindezek mellett az egyesület 
egy futási rekordkísérletet is megvalósított. Reggel 7 órától este 9 óráig 
valaki mindig futott a futókörön, megdöntve ezzel a tavalyi rekordkí-
sérletet. A nap végére összesen 172 kilométert gyűjtöttek össze a lelkes 
önkéntesek, akiknek még a tikkasztó meleg sem szegte a kedvüket.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik kilátogattak 
rendezvényünkre, valamint támogatóinknak és együttműködő partne-
reinknek: Ebes Község Önkormányzatának, Ebes Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft-nek, a Családi Kajatanyának, az Ebesi Arany János Két 
Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskolának, az Ebesi 
Polgárőr Egyesületnek.

Ebesi Sportbarátok

Sportra fel!
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