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Letették az esküt a képviselő-testület  
és a bizottságok tagjai

– beszámoló a testület október 22-i alakuló üléséről –

2014. november 1-jén  
– Halottak napján –  

a helyközi autóbuszok 
térítésmentesen szállítják 

a debreceni és a 
hajdúszoboszlói köztemetőbe 

utazókat.
(Részletek 3. oldalon.)

 Ingyenes kiadvány
Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja

XIII. évf. 10. szám • 2014. október
Ebesi Hírlap

Az alakuló ülés kezdetén Balogh László, a 
Helyi Választási Bizottság (HVB) elnöke tájé-
koztatást adott az önkormányzati választások 
lebonyolításával kapcsolatosan. 

Elmondta, hogy dr. Áder János, köztársasági 
elnök, 2014. október 12-re tűzte ki az önkor-
mányzati választásokat. Ezt követően Ebes 
Községi Önkormányzat képviselő-testülete 
megválasztotta a Helyi Választási Bizottság 
tagjait és póttagjait. A jelöltek nyilvántartásba 
vételére szeptember 4-én és szeptember 8-án 
került sor. Ez utóbbi ülésen döntött a bizottság 
a jelöltek szavazólapon való sorrendjéről is. 

A HVB szeptember 11-én a bizottságba tör-
ténő delegálásról, szeptember 15-én a szava-
zólapok tartalmáról döntött, illetőleg bírság 
kiszabásáról egy képviselő jelölttel szemben, 
a jelölő ívek le nem adása miatt.

Hozzáfűzte, a választás időpontjának köze-
ledtével egyre több jelölőszervezet, polgár-
mesterjelölt és egyéni képviselőjelölt jelen-
tette be a delegálási szándékát a bizottságnak, 
ezért szeptember 19-én és 29-én ismét dönte-
niük kellett delegált tagok HVB-be felvételé-
ről. Mindezeken túlmenően a Hajdúszoboszlói 
Járási Hivatal adatszolgáltatását tárgyalták 
meg.

Két delegált tag indítványára október 10-én 
ismét ülésezett a HVB, melyen megtárgyalták 
az átjelentkező szavazók, illetve a mozgóurnát 
igénylők számának alakulását. 

Október 12-én, azaz a választás napján 
több alkalommal ülésezett a HVB és döntött 
három, tartalmát tekintve négy beérkező ki-
fogásról.

A választást követően október 13-án dön-
tött a HVB a választási eredmények megál-
lapítása tárgyában, és tekintettel arra, hogy 
az eredmények ellen a fellebbezésre rendel-
kezésre álló határidőn belül nem érkezett 
jogorvoslati kérelem 2014. október 18-án az 
Ebesi Polgármesteri Hivatalban az érintettek 
részére átadásra kerültek a megbízó levelek. 
Végezetül előadta, hogy a Helyi Választási 
Bizottság a megalakulása óta 42 alakszerű 
határozatot hozott, valamint 3 alkalommal 
jegyzőkönyvbe foglalta a döntését. A válasz-
tás során semmilyen rendkívüli esemény nem 
történt. 

Ezt követően Balogh László az alábbiak sze-
rint ismertette a választási eredményeket: 

A jegyzőkönyvben szereplő adatok alap-
ján a polgármester választás eredménye:

Névjegyzéken lévő választópolgárok száma: 
3.801

Választópolgárként megjelent választópol-
gárok száma: 2.172

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma: 0

Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok szá-
ma: 17

A polgármester asszony eskütétele

Letették az esküt a képviselő-testület tagjai

Október 22-én tartotta alakuló ülését Ebes Községi Önkormányzat képviselő- 
testülete, melyen az újonnan megválasztott polgármester, alpolgármester, képviselők, 
valamint a bizottságok tagjai letették az esküt.
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Érvényes szavazólapok száma: 2.155
Galgóczi Mihály független jelölt 770, szavazatok 35,73%-
át kapta, míg Szabóné Karsai Mária független jelölt 1.385, a 
szavazatok 64.27%-át kapta, így öt éven keresztül ő lesz Ebes  
polgármestere.

Egyéni listás választás eredményei a következők szerint 
alakultak:
Névjegyzéken lévő választópolgárok száma: 3.801
Választópolgárként megjelent választópolgárok száma: 2.172
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok  
száma: 0
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 2.171
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 50
Érvényes szavazólapok száma: 2.121

A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója után 
a képviselő-testület tagjai, majd polgármester asszony tette le 
az esküt.  Az eskütételt követően került sor Szabóné Karsai 
Mária polgármester asszony köszöntő beszédére. Elmondta, 
köszöni a lakosok bizalmát, akik október 12-én szavazatukkal 
támogatták őt. Megtiszteltetés és elismerés számára az elért 
eredmény, mely még inkább erősíti benne azt a hitet, hogy a 
jó úton haladnak. Minden erejével azon lesz, hogy a bizalmat, 
melyet öt évre kapott a település lakosságától, megszolgálja. A 
tervei megvalósításához továbbra is számít a képviselő-testü-
let, az önkormányzati intézmények, civil szervezetek, gazdál-
kodó szervek, vállalkozások és a lakosság együttműködésére. 

Ezt követően sor került az alpolgármester megválasztására, 
6 igen szavazattal egy tartózkodás mellett Ebes alpolgármeste-
rének Mezei Lászlót választották meg. 

Végezetül megválasztásra kerültek a bizottsági elnökök és 
tagok, valamint sor került a tagok eskütételére. Ezek szerint a 
Pénzügyi Bizottságot dr. Kovács Brigitta elnök, Biró Sándor-
né, Csiszárné Józsa Emma tagok, valamint Szántóné Kurucz 
Julianna és Balogh László külső tagok alkotják. Az Egészség-
ügyi és Szociális Bizottságot Biró Sándorné elnök, dr. Szerze 
Péter, Magyar János tagok, Erdei Andrásné, dr. Lévai Bettina 
Andrea külső tagok alkotják. A Mezőgazdasági, Környezet-
védelmi, Turisztikai, Oktatási, Kulturális és Sport Bizott-
ságot Csiszárné Józsa Emma elnök, dr. Szerze Péter, Magyar 
János tagok, valamint Tóvizi Erika és Jakab Attila külső tagok 
alkotják.

Az alakuló ülésről készült televíziós felvétel megtekinthető 
a www.ebestv.hu internetes oldalon.

dr. Borku Csilla

Sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet Kapott érvényes szavazat Mandátumot szerzett

1 Tóvizi Erika Független 397 -
2. Dr. Szerze Péter Független 888 +
3. Józsa János Tamás Független 345 -
4. Biró Sándorné Független 962 +
5. Szabó Mihály Független 300 -
6. Csiszárné Józsa Emma Független 875 +
7. Kovács Mihály Független 484 -
8. Majzik Józsefné Független 189 -
9. Mezei János László FIDESZ-KDNP 777 +
10. Kerekes Ferenc Független 509 -
11. Jakab Attila Független 727 -
12. Nagy Imre DK 134 -
13. Dr. Kovács Brigitta Független 1014 +
14. Szabó István Független 529 -
15. Magyar János Független 866 +
16. Erdei András Független 278 -
17. Dr. Lévai Bettina Andrea Független 470 -
18. Huszovics János Andrásné MSZP 131 -
19. Dr. Okváth László Független 749 -
20 Erdős Károly DK 278 -
21 Nagy Lajos István MSZP 121 -

Alpolgármesterválasztás szavazatszámlálása az alakuló ülésen
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Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Emlékük, mint a lámpafény az estben, 
Kitündököl és ragyog egyre szebben 
És melegít, mint kandalló a télben, 
Derűs szelíden és örök fehéren.

Szemünkben tükrözik tekintetük még 
S a boldog órák drága, tiszta üdvét 
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt 
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.

(Juhász Gyula: Consolatio)

Kedves Látogatók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Ebesi Köztemető

2014. október 15-től 8.00 és 16.00 óra között tart nyitva.
A Halottak napi látogatások segítése érdekében az alábbi napo-
kon hosszabban tartunk nyitva:

2014. október 30.  8.00-20.00 óráig
2014. október 31.  8.00-20.00 óráig
2014. november 01.  8.00-20.00 óráig
2014. november 02.  8.00-20.00 óráig

Nagy Adrienn 
ügyvezető

Temetői járatok
Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy a korábbi évek gyakorla-

tához hasonlóan november 1-jén, Halottak napján a hely-
közi autóbuszok térítésmentesen szállítják a debreceni és a 
hajdúszoboszlói köztemetőbe utazókat. 

Debrecenbe 08.00-kor, 09.00-kor, 12.00-kor és 
14.30-órakor indulnak buszok, míg visszafelé 10.00-kor, 
11.00-kor, 13.30-kor, és 17.00 órakor indulnak a járatok. 

Hajdúszoboszlóra 12.00 órakor indul és 14.30 órakor jön 
vissza a Volán buszjárata.  

A buszok minden esetben a Gyógyszertár előtti buszmeg-
állóból indulnak és oda érkeznek vissza. 

Ebes Községi Önkormányzat

1. Szombat Dr. Socol Ilona

2. Vasárnap Dr. Socol Ilona

3. Hétfő Dr. Socol Ilona

4. Kedd Dr. Socol Ilona

5. Szerda Dr. Socol Ilona

6. Csütörtök Dr. Szerze Péter

7. Péntek Dr. Szerze Péter

8. Szombat Dr. Socol Ilona

9. Vasárnap Dr. Szerze Péter

10. Hétfő Dr. Szerze Péter

11. Kedd Dr. Szerze Péter

12. Szerda Dr. Csontos Gyula

13. Csütörtök Dr. Csontos Gyula

14. Péntek Dr. Csontos Gyula

15. Szombat Dr. Csontos Gyula

16. Vasárnap Dr. Szerze Péter

17. Hétfő Dr. Szerze Róbert

18. Kedd Dr. Békési Zoltán

19. Szerda Dr. Békési Zoltán

20. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

21. Péntek Dr. Békési Zoltán

22. Szombat Dr. Szerze Róbert

23. Vasárnap Dr. Békési Zoltán

24. Hétfő Dr. Szerze Róbert

25. Kedd Dr. Csontos Gyula

26. Szerda Dr. Csontos Gyula

27. Csütörtök Dr. Csontos Gyula

28. Péntek Dr. Békési Zoltán

29. Szombat Dr. Békési Zoltán

30. Vasárnap Dr. Szerze Róbert

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

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

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

Emléktábla avatás a hősök tiszteletére
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegve emléktáblát avatott Ebes Község Önkormányzata 2014. október 
22-én. A zord időjárás ellenére számos intézmény és civil szervezet lerótta kegyeletét a múzeum falára elhelyezett márványtábla 
előtt.

Várja a Kedves Lakosokat az Ebesi Községgondnokság Kft. 
AKCIÓS

 krizantém (szálas és cserepes), árvácska, száraz 
 koszorú és mécses vásárán a temető előtti irodában  

2014. október 30. és 2014. november 2. között  
8.00-tól és 16.00 óráig. 

Azt megelőzően a Rákóczi u. 12. sz. alatti irodában 
lehet megvásárolni a virágokat, mécseseket,  

valamint sírvázákat, koszorúkat.

Halottak napi megemlékezés
Ökumenikus megemlékezésre hívunk és várunk minden kedves 
érdeklődőt 2014. november 1-jén, szombaton 10.30 órától a te-
metőben lévő ravatalozóba.
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Kincskeresés Hajdúszoboszlón
A hajdúszoboszlói Pávai Vajna Általános 
Iskola adott otthont szeptember 22-én 
a Kincskereső irodalmi versenynek. Az 
induló csapatoknak Nógrádi Gábor: A 
gonosz hét napja című izgalmas regényt 
kellett feldolgozniuk. Bár két csapatunk-
nak a felkészülésre rövid ideje volt, mégis 
derekasan helytálltak a megmérettetésen. 
Az előkelő második helyen a Fecskán 
Jankából, Gali Petrából, Kaszás Brigit-
tából álló csapat, míg a nyolcadik helyen 
az Abai Evelinből, Csízi Hajnalkából és 
Kovács Viktóriából álló csapat végzett. 
A csapattagok mindannyian 7.a osztá-
lyosok. Felkészítő tanár Németi Jánosné. 
Ezúton köszönjük az önkormányzatnak, 
hogy a versenyre való eljutáshoz biztosí-
totta számunkra a kisbuszt.

Ügyesen rúgták a bőrt

A 7-8. osztályosok között megrendezett 
házi labdarúgó bajnokságon az I. helyen a 
8.b., a II. helyen a 8.a., a III. helyen a 7.b., 
míg a IV. helyen a 7.a. végzett. Legered-
ményesebb játékos és egyben gólkirály 
Györfi Richárd lett, akinek 22-szer sike-
rült a hálóba rúgnia a labdát. Szervező: 
Kása Sándor

Sikeresen szerepeltünk a Bolyai 
matematika versenyen

A Bolyai matematika csapatverseny me-
gyei fordulóján 8 csapattal vettünk részt, 
és büszkén mondhatjuk, hogy több csapa-
tunk is az élvonalba küzdötte magát a ma-
tematikai feladatok legyőzésével. A VIII. 
helyen (44 csapatból) a Lakatos-Tálas 
Ákos, Megyaszai Lili, Molnár Péter, Pás-
ti Lajos alkotta csapat, míg a XI. helyen 
(72 csapatból) a Kiss Zoltán, Nagy Vivien 
Lili, Szoboszlai Botond, Szombati Vivien 
alkotta csapat végzett. Felkészítő tanárok: 
Balogh Éva, Kissné Lantos Éva, Orjákné 
Kurczina Zsuzsa, Fodor Barbara Melinda. 

Ép testben ép lélek
Fogápolási ismeretek, egészséges táplál-
kozás, gyógynövényismeret is szerepelt 
azon a házi egészségügyi vetélkedőn, me-

lyen iskolán alsós tanulói vettek részt. A 2. 
osztályból I. helyen Nagy Klaudia (2.b.), 
II. helyen Makai Botond (2.b.), III. helyen 
Kovács Anna (2.b.) végzett. A 3. osztályo-
sok közül I. helyen Bárczi Elonita (3.a.), 
II-III. helyen Balogh Dorottya (3.a.) és 
Nagy Márton (3.b.) végeztek. A negyedik 
osztályosok közül I. helyen Szabó Laura 
Dorina (4.b.), II. helyen Fábián Boglárka 
(4.b.), míg III. helyen Molnár Lilla (4.a.) 
végeztek. Szervező: Dr. Rácsai Lajosné. 

Októberi ökonapok

Az állatok világnapjáról, október 3-án 
egy kisállat kiállítással emlékeztünk meg. 
Ebből az alkalomból a képzőművészeti 
tagozatos gyerekek szemet gyönyörköd-
tető rajzaiból, melyeken a Nyíregyházi 
Vadasparkban szerzett élményeiket örökí-
tették meg, Komócsinné Sós Judit tanár 
néni egy mini kiállítást rendezett. A kisál-
latok között láthattunk tengerimalacot, 
kutyát, cicát, papagájt, törpehörcsögöt, 
halat, leopárd gekkót, nyuszit. A népsze-
rűségi listán az első: Blöki, Abai Evelin 
kutyája és Dönci, Sándor Szilvia törpe-
hörcsöge lett. Evelin és Szilvi egy kis 
ajándékot vehettek át, melyet Dzsudzsák 
Balázs adományozott az iskolának.

Október 10-én a Komposztálás ün-
nepnapján ismét működésbe lépett a 
kompomata, amely előtt hosszú sorban 
kígyóztak a gyerekek, hogy kipróbálhas-
sák tudásukat. Sokan a helyes válaszukért 
apró ajándékban részesültek, de volt, aki 
csak egy pacsit kapott a téves válaszért. A 
negyedikesek rendhagyó környezetisme-
ret órán vettek részt, ahol egy rajzfilmet 

néztek meg a giliszták hasznosságáról és 
nagyítóval megvizsgálták a komposztla-
kó állatokat, a gilisztát, ászkát, százlábút.
Október 13-17. között zajlott a „Moz-
dulj a klímáért!” akcióhét, melynek során 
zöld lépéseket, „mérföldeket” gyűjthet-
tünk minden olyan alkalommal, amikor 
környezetbarát módon – gyalog, bicik-
livel, görkorcsolyával, rollerral, busszal 
– jöttünk iskolába. A gyerekek nagy 
lelkesedéssel gyűjtötték, ragasztották a 
matricákat, amiben az osztályfőnökök 
segédkeztek. Rajz órákon megrajzolták a 
gyerekek az ökológia lábnyomukat, Papp 
Éva, Horváth Éva, Komócsinné Sós Judit 
és Tamássy Zoltán kollégák segítségével. 
Az egyik napon fotózást tartottunk az is-
kolánk díszudvarán, ahol minden osztály 
felsorakozott a kerékpárokkal, gördesz-
kákkal. Elmondhatjuk, hogy a klímahét 
sikeres volt és az egész iskolát megmoz-
gatta. 

Tóthné Leiter Júlia szervező

Taroltak futóink Hajdúszoboszlón

Október 8-án a Hajdúszoboszlói Körze-
ti Mezeifutó Diákolimpián nagyszerű-
en szerepeltek tanulóink. 5 éremmel és 
további értékes helyezésekkel tért haza 
maroknyi csapatunk. Fodor Enikő győ-
zött 500 méteren, 73 versenyzőt maga 
mögé utasítva. Fodor Norbert 1500 mé-
teren aranyérmes lett 85 versenyzőből. 
Kiss Patrik iskolánk volt tanulója sem 
talált legyőzőre. Gali Petra hősies futá-
sa ezüstérmet hozott a csapatnak. A 2-es 
korcsoportban (74 versenyzőből) Mé-
száros Nóra ezüstérmes, Sós Anna 4. és 
Szentmiklósi Dorka a 6. helyen végeztek. 
A fiúknál Fodor Levente 8. és Fodor Ta-
más a 12. helyen értek célba. Iskolánkat 
képviselték még Török Levente és Abai 
Evelin is. Köszönet Fodorné Mónikának 
és Fodor Barbara Melindának a gyerekek 
szállításáért. Felkészítők: Sós Barnabás 
és Fodor Barbara Melinda

Szövegértési versenyen jártunk
Október 21-én a hajdúszoboszlói Pávai 
Vajna Általános Iskolában hangos olva-

Iskolai színes hírek
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sási és szövegértési versenyen vettünk 
részt. Iskolánk 2., 3. és 4 osztályát egy-
egy diák képviselte. A verseny két rész-
ből állt, egyrészt el kellett olvasniuk egy 
szöveget, majd megválaszolni az ehhez 
kapcsolódó kérdéseket, másrészt rövid 
felkészülés után egy mesét kellett hango-
san felolvasniuk. A 2. osztályosok közül 
Kovács Anna az V., a 3. osztályosok közül 
Szentmiklósi Dorka a IV., a 4. osztályo-
sok közül Gyügyei Viktória a VI. helyen 
végeztek. Felkészítő tanárok: Galgóczi 
Éva, Nagy Anita, Dzsudzsák Natália.

Ajándékcsomagot kaptak az elsősök 
rajzaikért

A DM üzletlánc Mosolygó fogacskák 
rajzpályázatán való részvételért iskolánk 
első osztályos tanulói DM fogápolási 
ajándékcsomagot és oktató anyagot ka-
pott. Szervező: Horváth Éva.

Országos döntőbe „ugráltak” 
Kengurusaink

A Gyöngyösön megrendezett terüle-
ti akrobatikus rock and roll pontszerző 
táncversenyen a Palcsu Nándor (3.b.) és 
Mészáros Nóra (4.b.) páros a VI. helyen 
végzett, ezáltal továbbjutottak az országos 
versenyre. A Kenguru Tánc Sportegyesü-
let szeretettel várja a táncolni, sportolni 
vágyókat. Edzések minden hétfőn 14.30 
órától a Művelődési Házban vannak.

A zene az kell

Október elsején a Zene Világnapja al-
kalmából Marosvölgyi Ágnes és zenész-
társai, Kovács Győző és Jeremiás Ádám 
érdekes népi hangszerek bemutatásával 
varázsolta el a gyerekeket. Megismerked-
hettek tanulóink a brácsával, a nagybőgő-
vel, de olyan érdekes hangszerek hangját 
is hallhatták, mint a tambura, a koboz és 
az ütőgardon.

Szelet a vitorlába
Szelet a vitorlába címmel nyolcadikosa-
ink pályaválasztási kiállításon vettek részt 
szeptember 30-án, ahol megismerkedhet-
tek a megyében található középiskolák-
kal, mely reményeink szerint segíti őket 
kiválasztani a legmegfelelőbb továbbta-

nulási intézményt. Szervezők: Arany Edi-
na, Balogh Éva.

Rekord részvétel a szülői 
értekezleteken

Mintegy 90%-os érdeklődés mellett tar-
tottuk meg az idei tanév első szülői érte-
kezleteit Köszönjük a szülőknek a részvé-
telt és az együttműködést. 

Őszi papírgyűjtés

Mintegy 12 tonna, 150 ezer forint értékű 
papírt gyűjtöttek tanulóink az őszi papír-
gyűjtés alkalmából. A legtöbb papírhulla-
dékot a 6.a. osztály gyűjtötte. Őket a 6.b., 
majd a 4.a. követte.

Ellátogattunk a sóstói Vadasparkba
Az őszi tanulmányi kirándulás keretében 
több, mint 300-an  hét busszal vágtunk 
neki az érdekes látnivalókban gazdag 
nyíregyházi Vadasparknak. Az idő kegyes 
volt hozzánk, így a hatalmas séta mellett 
élvezetes papagáj- és fókabemutatón ve-
hettünk részt, valamint bebarangoltuk a 
légi tanösvény segítségével az esőerdőt. 

Less Nándor már hetedszer
Iskolánk tanulói közül többen is immár 
hetedszer vettek részt a bükki Cserépfalu-
ból induló teljesítménytúrán. A 20 km-es 
táv, valamint a zsíros kenyér és a Nyomó-
hegy legyőzése után mindenki átvehette 
a túra teljesítéséért járó emléklapot és ki-
tűzőt. A túrán hetedszer résztvevők érmet 
kaptak. 

Fergeteges Halloween Party-t 
szerveztünk

Október 22-én Halloween Party-t ren-
deztünk az iskola ebédlőjében. Volt jel-
mez- és halloween tökverseny, jósda és 
tombola. A fergeteges hangulatú diszkó 
zenéjét Molnár Peti és Lakatos-Tálas 
Ákos; a rendet az Ebesi Polgárőr Egyesü-

let biztosította. A buli bevételével az erdei 
iskolánk költségeihez járultunk hozzá. 
Köszönjük a szülők, a felügyelő tanárok 
és a polgárőrök segítségét.

A 6.b osztály

Megemlékeztünk az 1956-os 
eseményekről

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
eseményeit idézték fel 8. osztályos tanu-
lóink, valamint iskolánk művészeti kép-
zésében résztvevői diákjai október 22-én. 
Felkészítők: Tálas Enikő, Németi János-
né, Balogh Éva és Balogh Tamás.

Papírt kapott iskolánk
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetün-
ket Tóth Norbertnek és az RR Donelly 
Magyarország Kft.-nek, az iskolánk ta-
nulói számára felajánlott 170 kg papír-
adományért, melyet a rajz és a technika 
órákon használunk majd fel. Mindezeken 
túl külön köszönet a Szülői Munkaközös-
ségnek, akik fénymásoló papírt adomá-
nyoztak intézményünknek. 

Ismét sikeresen pályáztunk
Iskolánk két pályázatot is elnyert. A TIOP 
pályázat keretében informatikai eszkö-
zökkel gazdagodott iskolánk mintegy 8 
millió forint értékben, melyből 16 aszta-
li gépet, 10 laptopot, 10 táblagépet és 5 
projektort szereztünk be. A TÁMOP-os 
pályázat segítségével hamarosan kiala-
kításra kerül az iskolai gyakorlókert, 
melynek létrehozása nem csupán a min-
dennapos testnevelést segíti majd, hanem 
hozzájárul ahhoz, hogy gyermekeink még 
szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki kör-
nyezetükkel.

Iskolánk tantestülete és diákjai ezúton 
szeretnék köszönetüket kifejezni Szobosz-
lai Csabának, aki éveken keresztül vezette 
az Ebesi Gyermekekért Alapítványt. Ál-
dozatos munkájának köszönhetően tanu-
lóink többek között számos helyre elláto-
gathattak, illetve részt vehettek különböző 
versenyeken. További munkájához kívá-
nunk sok sikert! Ezúton pedig gratulá-
lunk az alapítvány újonnan megválasztott 
elnökének, Csiha Lászlónak. Jövőbeni 
munkájához kívánunk jó egészséget.

Szűcs Norbert 
intézményvezető
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Ebesi Hírlap6
Véget ért az „Idősek Hónapja” rendezvénysorozat

Ebes Községi Önkormányzat és az ebesi 
Alapszolgáltatási Központ szervezésében 
ebben az évben a hagyományoktól eltérően 
„Idősek Hónapja” rendezvénysorozattal kö-
szöntötte az ebesi idős embereket. Szeptem-
ber hónapban az egészségünk megőrzése ér-
dekében minden héten az Idősek Klubjában 
előadások voltak a magas vérnyomásról, a 
cukorbetegségről, a szív és érrendszeri be-
tegségekről. Az előadók felhívták a figyel-
münket a helyes táplálkozásra, a rendszeres 
mozgásra, ami nagyon fontos, mert ezeket a 
betegségeket így megelőzhetjük. A MOBI-
LITÁS hét keretében az idősek klubja tagjai 
az óvodásokkal sétáltak a kisparkban, amely 
feledhetetlen élményeket adott. Szeptember 
utolsó napján a Nyugdíjfolyósító Igazgató-
ság munkatársa adott tájékoztatást a nyugdíj-
szerű ellátásokról, és a jelenlévők kérdéseire 
adott választ. Záró rendezvényünket 2014. 
október 04-én tartottuk meg, az „Idősek Vi-
lágnapja Ebesen” címmel. Műsorunk első 
részében verssel köszöntöttük az időseket, 
majd Szabóné Karsai Mária Polgármester 

Asszony mondta el ünnepi beszédét, ezután 
az óvodások műsora következett. Ünnepsé-
günket az Általános Iskolánk drámatagoza-
tos tanulóinak fellépésével folytattuk, akik 
nagy sikert arattak Janikovszky Éva: Kire 
ütött ez a gyerek? című darabjával. Ezután 
rendezvényünk fénypontja következett, 
községünk szép korú lakosait köszöntöttük. 
Legidősebb lakosunk Dalmi Sándorné, aki 
93 éves, 92 éves Daku Józsefné, 91 éves 
Kiss Mihályné és Pribilinszky Sándorné, 
90 éves Jenei Sándorné, Kovács Mihályné, 
Krivács Györgyné, és Pintye Andrásné. Ez-
úton is kívánunk nekik és minden kedves 
idős lakosunknak, nagyon jó egészséget, sok 
boldogságot és örömöt.
Első alkalommal lépett fel nálunk Magyar 
Rózsa előadóművész, aki nagyon nagy si-
kert aratott a közismert és kedvelt nóták, 
népdalok, operett slágerek mellett a vado-
natúj szerzeményeivel is. Az ünnepség után 
jó volt beszélgetni és közben elfogyasztani 
a finom szendvicseket. Bízom benne, hogy 
a kedves közönség jól szórakozott, és a 

szürke hétköznapok gondjait egy kicsit el 
tudta felejteni. Köszönöm mindenkinek a 
munkáját, aki részt vett az ünnepség szer-
vezésében, megvalósításában, a kedves 
közönségnek pedig azt, hogy jelenlétükkel 
megtiszteltek minket. Külön köszönet Ebes 
Községi Önkormányzatnak az anyagi támo-
gatásért, mely lehetővé tette a változatos 
program megvalósítását.  

Erdei Andrásné
intézményvezető

„Rémséges” szórakozás
A IV. Halloween-napok remek kikap-
csolódást nyújtottak mind a gyerekek, 
mind a felnőttek számára. A rendez-
vény első napján szellemes barkácso-
lás keretében töklámpást készítettek a 

vállalkozó szellemű tökfaragók, míg a 
második nap igazi, önfeledt szórakozást 
nyújtott a különböző rémségesebbnél-
rémségesebb jelmezbe bújt lurkóknak. 
A töklámpás party-n a tánc mellett ve-

télkedőn mérhették össze ügyességüket 
a részvevők, valamint sor került a leg-
rémségesebb és természetesen a legöt-
letesebb jelmez kiválasztására is. 

dr. Borku Csilla
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Összeállította: dr. Borku Csilla

Főszerepben  
a kukorica

Családias hangulat, remek prog-
ramok várták az Ihaj-Csuhé Fesz-
tiválra kilátogatókat szeptember 
27-én. Ezen a napon a főszerep 
a kukoricáé volt. Minden kor-
osztály megtalálhatta a számára 
legkedvesebb, legérdekesebb el-
foglaltságot. A nap fénypontja ter-
mészetesen a falu kemencéjének 
felavatása volt, melynek segítsé-
gével ízletes, természetesen ku-
koricából készült ételek kerültek a 
vendégek elé.

A Piros Rózsa Népdalkör színes dalcsokorral kedveskedett

A Margittai Borisszák is ellátogattak a rendezvényre

A kukoricáról szólt ez a nap

Tompeti és Barátai mókás játékra invitálták a lurkókat

Ismerkedés a kukorica morzsolóvalFelavattuk a a falu kemencéjét

Az ügyességi versenyen a főszerep a kukoricáé volt

Előkerültek a padlásról az elfeledett 
eszközök

Az örömtűz lángjaival zártuk a 
rendezvényt

Népi játszóparkban önfeledten 
szórakoztak a gyerekek
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Tevékenyen a Jövőnkért Szociális Szövetkezet az alábbi szol-
gáltatásokat nyújtja: ingatlan értékesítés, kulcsmásolás, késéle-
zés, ipari szeletelő gépek késének élezését, konyhai eszközök, 
edények talpának polírozását, kerti szerszámok élezését, nye-
lezését stb. tudjuk végezni. Cipő és bőripari termékek javítása, 
kisebb ház körüli javítást, kerítésfestés, fűnyírást, fűkaszálást 
vállalunk. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8–18. Ebédidő 12–14.
Szombaton 8–12. Rákóczi 12 sz. alatt hátul az udvarban.

Lakossági hirdetés

2014. október 6-án ismét kisállat kiállításra hívtuk óvodánk-
ba a gyerekeket és felnőtteket.

Már sok éves hagyományként ezen a napon óvodásaink el-
hozhatják kedvenceiket és megmutathatják azokat társaiknak.

Már napokkal az esemény előtt hangolódni kezdtünk a talál-
kozóra, hiszen Szabó Marcika szülei és testvére egyik délután 
hatalmas mocsári teknőst hoztak el hozzánk. Mindenki nagy 
örömmel és izgalommal ismerkedett ezzel a különleges állat-
tal.

Ezek után a gyerekek sokat találgatták, hogy milyen állatokat 
fognak majd látni és melyiket lehet megsimogatni. Volt, aki lo-
vakról, oroszlánról, zsiráfról álmodozott. A legtöbben azonban 
már tudták, hogy aranyos kisállatokkal találkozhatnak majd. 

Ragyogó napsütéssel ajándékozott meg bennünket az időjá-
rás a rendezvény délutánján. A gyerekek már nagyon készültek 
erre a napra. Nem kellett csalódniuk! Megismerkedhettek több 
fajta kutyussal, cicával, láthattak tengerimalacot, kis hörcsö-
göt, nyuszikat, fürjeket, ékszerteknőst. A bátrabbak etethették, 
sétáltathatták, simogathatták, dögönyözhették a kedvenceket. 
Sok érdekes dolgot tudtunk meg ezekről az állatkákról. Remél-
jük, mindenki sok szép élménnyel lett gazdagabb. 

Köszönjük Szabó Pistikének, Plébán Jázminkának, Szilágyi 
Szonjának, Salánki Mátékának, Szőke Ramónának, Kovács 
Dávidnak és Vikinek, Nagy Sanyikának, Konyári Lilinek, Sza-
bad Sanyikának, Kádár Jenciéknek és a szüleiknek, hogy fe-
lejthetetlenné tették a gyerekeknek ezt a délutánt. 

Bízunk benne, hogy jövőre még több kisállattal ismerkedhe-
tünk majd meg az Állatok Világnapján!

Óvoda – Zöld munkacsoport

Az Állatok Világnapjára készültünk
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SULI-BÁL - SULI-BÁL - 20201414 ..
jótékonysági rendezvény azjótékonysági rendezvény az

ebesi általános iskolások támogatásáraebesi általános iskolások támogatására

rajzolta: Kovács Boglárka

Kedves Szülők!

Az ebesi Arany János Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Szülői Munkaközössége és az 
Ebesi Gyermekekért Alapítvány az idén is 
megrendezi jótékonysági bálját.

A bál szervezésével az iskola tárgyi fel té-
teleinek javítását támogatjuk. A korábbi évek 
báli bevételeiből – a meghirdetett célnak 
megfelelően – az iskola udvarán kondipark, 
filagória a technikatermében tankonyha léte-
sül, valamint az iskolai rendezvényekre ju-
talmakat vásároltunk a gyerekeknek. Az idei 

rendezvény bevételéből az iskola udvarán 
tanóra és szabadtéri programok megtartására 
is alkalmas mobil közlekedési tanpálya kiala-
kítását támogatjuk.

A bál egyúttal jó lehetőséget ad arra is, hogy 
a szülők és pedagógusok kellemes környezet-
ben szórakozzanak, beszélgessenek, jobban 
megismerjék egymást. Nemcsak a rendezvé-
nyen való részvétel az egyetlen módja a kitű-
zött cél támogatásának. Akik nem tudnak sze-
mélyesen eljönni, pártolójegyek vásárlásával 
segíthetnek. A támogatás további lehetősége: 
ajándéktárgyak felajánlása a tombolasorsolás-
ra, valamint az aranykezű anyukáktól szívesen 

fogadunk süteményt vacsora utáni desszert-
nek.

Reméljük, sokan élnek majd a lehetőséggel, 
hogy kellemesen, jó társaságban eltöltsenek 
egy szép estét, ezáltal támogassák az ebesi 
általános iskolásokat.

Ráczné Dajka Edit
a Szülői Munkaközösség elnöke

Szoboszlai Csaba
az Ebesi Gyermekekért Alapítvány 

kuratóriumának elnöke
Szűcs Norbert
iskolaigazgató

Belépőjegyeket lehet vásárolni az alábbi SZM vezetőségi tagoknál:
Ráczné Dajka Edit 4211 Ebes, Nyugati u. 23. 06-30-370 01 04

Fodor Attiláné 4211 Ebes, Vadas u. 11. 06-70-362 58 80
Szoboszlainé Pellei Szilvia 4211 Ebes, Iskola u. 11. 06-30-555 78 18

Az Ebesi Arany János Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Szülői Munkaközössége és az Ebesi Gyermekekért Alapítvány szeretettel  
meghívja Önt és kedves családját

az iskola támogatására  rendezett

SULI-BÁLRA
A bál ideje:  2014. november 15. (szombat) 19–04 óráig. Vendégvárás: 18.30-tól.
A bál helyszíne:  Arany Oroszlán Étterem és Panzió – 4211 Ebes, Széchenyi tér 2.
A bált az iskola tanulóinak és a meghívott fellépőknek a műsora nyitja. A svédasztalos vacsora után 
tánc, majd tombolasorsolás következik. A zenét Katona  Tamás szolgáltatja, az éjszaka folya-
mán egy meglepetés produkciót is  láthatnak  kedves vendégeink, fellép a Debrecen Hangja 
rendezvény győztese, Bíró Judit.
Belépőjegy: 3.500 Ft/fő, amelyet az SZM vezetőinél valamint az iskola aulájában november 
05-én, és 07-én 16–19 óráig lehet megvásárolni.
A terem befogadó képessége korlátozott, ezért kérjük, hogy mindenki időben váltsa meg be-
lépőjegyét!

Pártolójegy: 200 Ft, 500 Ft, 1.000 Ft, 5.000 Ft címletekben vásárolható az osztályfőnökökön keresztül.
Tombola: 100 Ft-ért vásárolható a helyszínen. Fődíj: Wayteq 7" tablet

Kérjük, hogy részvételükkel és felajánlásaikkal továbbra is legyenek az iskola segítői!
Köszönjük!

Haja István helytörténeti 
vetélkedő

2014. október 9-én ismét megrendezésre került a Széchényi 
Ferenc Tájmúzeum szervezésében a Haja István helytörténeti 
vetélkedő az Ebesi Arany János Magyar–Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola felső tagoza-
tos diákjai számára. 

A vetélkedőn összesen 8 csapat képviseltette magát, ahol 
játékos és ügyességi feladatok megoldásával kellett számot 
adni helyismeretükről. Szoros versenyben végül a 6.b osztály 
színeit képviselő Töri Királyok csapata győzedelmeskedett.

Végeredmény: 1. helyezett a Töri Királyok csapata- 6.b : 
Fodor Norbert, Palcsu Zalán, Szabó Péter, Szoboszlai Botond; 
2. helyezett a Kleopátra csapat – 5.b : Ignácz Máté, Janik Vik-
tória, Jankó Ivett, Kiss Csenge; 3. helyezett az Annonymus 
csapat – 7.a : Abai Evelin, Beke Béla, Kovács Viktória, Mor-
vai Milán.

Gratulálunk a résztvevőknek és köszönjük a zsűrinek- 
Eignerné Bartusz Andrea zsűri elnöknek, Subáné Kiss Gyön-
gyi és Kása Sándor zsűri tagoknak- a részvételt !

Barnácz Gyula történész

SULI-BÁL – 2014.
Jótékonysági rendezvény az ebesi általános iskolások támogatására
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Egyszínes oldal

I. Szobi Hagyományőrző 
Bemutató és Vásár

Az úr 2014. évében augusztus 
havának 16. napján szombaton 
megrendezésre került a 

I. Szobi Hagyományőrző 
Bemutató és Vásár. A rendez-
vény Szob városában a Duna 
part Rév állomás mellett kapott 
helyet. Ezen az eseményen a 
Zsongvölgyi Hagyományőrző 
Haditorna Egylet is részt vett a 
szervező Börzsöny Nehézgya-
logság meghívására a szentesi 
Hunyadiak Örökében Történel-
mi Hagyományőrző Egyesület, 
a kaposvári Fekete Sereg Lo-
vagrend és a szentei Ipoly Ha-
gyományőrző Egyesület tagjai-
val együtt.

Az eseményen minden ha-
gyományőrző csoport rövid 

bemutatóval szórakoztatta a 
közönséget. A nap folyamán sor 
került egy íjász versenyre, ahol 
a felnőttek és a gyerekek külön 
kategóriában versenyezhettek, 
valamint egy nehézvértes vívó-
versenyre.

A Zsongvölgyi Hagyomány-
őrző Haditorna Egyletből, Hor-
váth Bence az ifjak íjászverse-
nyén a harmadik helyet szerezte 
meg, Szatmári Gábor a felnőttek 
íjászversenyén szintén a harma-
dik helyen végzett. Ezek mellett 
Szatmári Gábor a nehézvértes 
vívóversenyen az előkelő 4. he-
lyet szerezte meg. Ezúton is gra-
tulálunk a kitartáshoz és a szép 
eredményekhez.

Horváth Sándor Cornaille

Őszi nagytakarítás

Az Ebesi Polgárőr Egyesület a Községgondnoksággal együttműködve, 
minél szélesebb körben igyekszik bevonni a lakosságot az önkéntes 
szemétszedésekbe. Akcióink célja egyrészt a szűkebb és tágabb kör-
nyezetünk megtisztítása az eldobált, elszórt szeméttől, másrészt azt 
szeretnénk elérni, hogy minél több ember figyeljen oda környezetére 
és kevesebbet szemeteljen. Tapasztalataink szerint, aki egyszer részt 
vesz egy ilyen akcióban, azután sokkal környezettudatosabb módon éli 
mindennapjait. A tél beállta előtt kis csapatunknak 30 zsák szemetet 
sikerült összegyűjtenie.

Sós Barnabás

Ebesen 2014. szeptember 20. és október 23. közötti időszak-
ban kettő bűncselekmény történt. 
1.  Ismeretlen tettes 2014. 10. 05-re virradóan a Széchenyi tér 

5. sz. alatti általános iskola előtti füves területre ültetett 
fasorból 3 fát kitört, majd a fákat az iskola oldalfala és a 
bokros rész közé tette. Az ügyben a körzeti megbízottak 
adatgyűjtést végeztek, melynek eredményeként megálla-
pították, hogy a három fát 2014. 10. 04-én 01 óra 52 perc-
kor két ebesi fiatal férfi törte ki, akikkel szemben garázda-
ság vétség elkövetése miatt büntetőeljárás indult. 

2.  2014. 10. 18-án 02.10 órakor egy ebesi férfi az általa veze-
tett személygépkocsival közlekedett az Alkotmány utcán a 
Vadas utca irányából a Fő utca irányába. Amikor a jármű-
vel az Alkotmány utca 2/A. szám előtti útszakaszhoz érke-
zett a nedves úttesten ittasságánál fogva elvesztette a gép-
kocsi felett az uralmát és a menetiránya szerinti jobb oldali 
útpadkán található fának hajtott, ami ennek következtében 
megrongálódott. A balesetet követően a rendőrség által 
végzett helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, 
hogy a járművezető úgy vett részt a közúti forgalomban, 
hogy a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott. 
Az elkövetővel szemben gépi meghajtású jármű vezetésé-
vel ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt 
büntetőeljárás indult. 

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját, s 
amennyiben a fenti eseményekkel kapcsolatban bármilyen 
információval rendelkeznek, a bűncselekmény időpontjá-
ban a helyszínen, illetve annak közelében jártak, esetleg 
látták az elkövetőt, értesítsék a rendőrséget vagy a település 
körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszá-
mokon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelen-
tő adatait zártan – kezeli:
Mészáros József r. ftzls. csoportvezető 06-30/382-6565
Vass Lajos r. ftzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Vass Szabolcs r. ftőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06-52/558-510 
vagy
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenységirányítási Központ 107, illetve 112 ingyene-
sen hívható kapcsolási számok
Ebesi Polgárőr Egyesület +36-30/621-6976
A körzeti megbízottak fogadóórát minden csütörtökön 
16:00 és 18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Iro-
dában az Ebes, Rákóczi utca 6. szám alatt tartanak.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Szántó Erik r. zls. körzeti 
megbízott 2014. október 16. napjától magasabb beosztásba 
került áthelyezésre a rendőrkapitányság szabálysértési ható-
ságához, így a körzeti megbízotti tevékenységét befejezte. 
A megüresedett körzeti megbízotti munkakör pótlására az 
intézkedéseket megtettük, az új körzeti megbízott kiválasz-
tását követően a lakosságot e lap hasábjain tájékoztatni fog-
juk.

Dr. Gali Sándor  
r. alezredes, kapitányságvezető

K É K  H Í R E K
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Egyszínes oldal

Sakkcsapatunk bemutatkozott a megyei első osztályban
DEBRECENI SAKKISKOLA – ESBE 6-4

Erősorrendünkben számos vál-
tozást hoztak a nyári átigazolá-
sok. Csapatunk négy debreceni 
sakkozóval erősödött, hárman a 
Debreceni Sakkbarátok Klubjá-
nak erősítése mellett vendégjáté-
kosként Ebesnek is besegítenek. 

Az első táblán Kányádi Zoltán, míg a második táblán Száva Miklós 
ül asztalhoz, Aranyi Marcell az ifjúsági szekciónkat erősíti. Aranyi 
László szintén a Sakkbarátokból igazolt hozzánk, ő középső táblák 
valamelyikén segíti csapatunkat.  Az Ebesi sakkozók soraiban is 
feltűnt néhány régi- új játékos Bernáth Gergely és Mészáros József 
személyében.  Csapatunk a tisztes helytállást és a tapasztalatszerzést 
tűzte ki céljául.  

A bajnokság első fordulójában, az elmúlt szezon ezüstérmese, a 
Debreceni Sakkiskola fogadta játékosainkat. Célunk az első mérkő-
zésen – csak úgy, mint a bajnokságban – a tisztes, sportszerű helytál-
lás volt, amit sikerült megvalósítani. Sőt, kis szerencsével meglepe-
tést is okozhattunk volna, ha a középső táblákon nyert állásokat nem 
rontjuk el.

Eredmények:
1. Somorai Zsolt 2108 – Kányádi Zoltán 2147 0-1
2. Kun Sándor 1996 – Száva Miklós 2136 ½-½ 
3. Kántor Sándor Dr. 2009 – Kovács József 1545 1-0

4. Juhász Mihály Jr. 1650 – Tóth Sándor 1560 1-0
5. Kerti László 1740 – Aranyi László 0 1-0
6. Gnaj József 1691 – Tokai Kristóf 0 1- 0
7. Radácsi Márton 0 – Mészáros József 0 ½-½
8. Barcza Lóra 0 – Mészáros József 0 0-1
9. Fábián Bence 0 – Bernáth Gergely 0 ½-½
10. Menyhárt Tamás 0 – Magyar Krisztián 0 ½-½

Ebesi Sportbarátok

Ebes – Mobilitási hónap

A tavalyi év sikerén felbuzdulva az intézmé-
nyekkel és civil szervezetekkel együttműköd-
ve olyan egészségtudatos és környezetbarát 
programok kerültek megrendezésre, melyek 
egész szeptemberben kínáltak kikapcsoló-
dást a lakosoknak. Ilyenek voltak az Idősek 
hónapja egészségvédelmi rendezvények, a 
VI. Sportbarát napok, Vekeri-tó kerékpártúra, 
Ihaj-csuhéfesztivál és az Őszi nagytakarítás.

Az Európai Mobilitási héten minden nap 

programok várták az érdeklődőket. Hangula-
tos gyalogos és kerékpáros falutúrák, kerékpá-
ros iskolai ügyességi és egyéb sportversenyek. 
Az óvodások munkáiból rajzkiállítás is nyílt. 
Az autómentes napon a parkolók egy részét 
lezártuk és helyükön közel 100 óvodás kréta-
rajzokkal hirdette a mobilitási elképzeléseit. A 
legkisebbek kismotorokkal és futóbiciklikkel 
túráztak, nagyobbak pedig kerékpáros falutú-
rán vettek részt. Talán a legemlékezetesebb és 

legmeghatóbb eseményünk a Kéz a kézben, 
generációk találkozója és sétája volt. Több 
óvodai csoport is ellátogatott az Idősek klub-
jába. A gyerekek saját maguk készítette aján-
dékokkal érkeztek, majd kéz a kézben indult 
kicsi és nagy, fiatal és idős a Kisparkba, hogy 
együtt beszélgessenek és játszanak. 

Sós Barnabás

12 érmet nyertek futóink 
Debrecenben 

A szeptember 21-én megrendezett Fórum futásról fényes érmekkel 
és értékes helyezésekkel tértek haza sportolóink. Aranyérmeseink: 
Egri Kincső, Mészáros Nóra, Sós Barnabás (edző). Ezüstérmeseink: 
Fodor Szabolcs, Enyedi Luca, Fodor Enikő, Gali Petra és Nagy Anita. 
Bronzérmeseink: Magyar Zoltán, Kiss Patrik, Fodor Barbara Melinda 
és Léránt Antónia. A hazai szurkolók nagy örömére további értékes 
helyezéseket értek el a gyerekek. Sós Anna negyedik, Mészáros Ist-
ván és Egri Ferenc hatodik, Kovács Alexa, Egri Csenge és Fecskán 
Janka a nyolcadik, Magyar Dávid kilencedik, Magyar Bence tizenket-
tedik és Kassai Kristóf a tizenharmadik helyen végeztek. Gratulálunk 
versenyzőinknek és köszönjük a szurkolók lelkes buzdítását!

Sós Barnabás
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K í n á l a t u n k b ó l :

Előzetes egyeztetés alapján továbbra is vállaljuk a termékek díj-
mentes házhoz szállítását!

Rendelését leadhatja telefonon is, a lenti mobilszámon! 
Várjuk kedves vásárlóinkat Ebesen, a Rákóczi u. 6. sz. alatt a piac üzletsorán!

Üzemeltető: Huszovics Ágota,  telefonszám: 06 70 4575 020

• madáreleségek
• haleledelek 
• ápolószerek
•  kiegészítők,  

horgászcikkek

• almok, fekhelyek
•  hámok, pórázok, stb.
•  egyedi igények alapján 

gyors árubeszerzés 
teljesítése

•  tápok bővülő választékban
•  fagyasztott termékek
•  konzervek, pástétomok
• sültek, jutalomfalatok
• rágcsálóeleségek

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

 

 

 

 

 

 

Kedves Ebesi Lakosok! 
2007. óta foglalkozom ünnepi köszöntők 
tartásával. Szeretettel ajánlom 
személyre szabott beszédemet: 
házassági évfordulón, névadón, jeles 
születésnapon, amelyet díszkötésben 
emlékbe adom az ünnepelteknek. Várom 
szeretettel megkeresésüket.  

Szabóné Bordán Róza 
4200 Hajdúszoboszló, Luther utca 14. 

Tel.: 52-216-481 Mobil: 06-30-451-0580 
e-mail: szabone.bordan.roza@gmail.com 

  


