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A képviselő-testület 2013. október 16-i ülé-
sén tárgyalta először a magyar nemzeti érté-
kekről és a hungarikumokról szóló törvényben 
meghatározott Települési Értéktár és Települé-
si Értéktár Bizottság létrehozásának lehetősé-
gét. Hosszú és alapos munka eredményeként 
2015 januárjában létrejött az Ebes Község He-
lyi Értéktár Bizottság, melynek tagjai dr. Ko-
vács Brigitta, Eignerné Bartusz Andrea, Tóvizi 
Erika, Zelízi Krisztina és Portörő János.

Az évente többször ülésező bizottság fő fel-
adata a jelenleg meglévő helyi értékek ápolása 
mellett újabb, ebesi értékek felkutatása és fel-
vétele a Helyi Értéktárba.

Az alábbiakban bemutatjuk Önöknek, hogy 
Ebesen jelenleg mely értékek képezik a Helyi 
Értéktár részét. 

Kényszermunkatábor
Az 1950–53 között a Hortobágy, Nagykunság 
területére kényszermunkatáborokba elhurcolt 
családok emlékhelyei: síremlékmű a múze-
um kertben, emléktábla a református templom 
kertjében, Ítélet nélkül című állandó kiállítás 
a kitelepített családokra és a diktatúra áldo-
zataira emlékezve. Ezen értékek a Széchényi 
Ferenc Tájmúzeumban és a Református temp-

lomkertben találhatóak, melyek bekerültek a 
Hajdú-Bihar Megyei Értéktár állományába is.

Benei Péter pipakészítő népi iparművész 
munkássága

Benei Péter 1946-ban Berettyóújfaluban szü-
letett. Egerben járt gimnáziumba, ahol az asz-
talos ipari alaptevékenységet is megtanulta. 
Az élet aztán műszaki pályára irányította, de 
a fa szépsége és megmunkálása mindig érde-
kelte. 1996-ban kezdett el kedvtelésből fapipát 
készíteni. A budapesti NESZ (Népművészeti 

Egyesületek Szövetsége) rendszeresen zsűri-
zi munkáit, 2009-ben népi iparművész címet 
kapott. 

Ebesi vasútállomás
A vasútvonal már 1857-ben érintette Ebest, 
ettől kezdve volt itt vasúti megállóhely. Az ál-
lomásépület 1908-ban épült. 1994-ben az ere-
deti állapot visszaállításával újították fel. 

Görbe-Balogh kúria
A Görbe-Balogh kúria 1922-ben neoklasz-
szicista stílusban épült, az egykori tulajdonos 
család nevét viseli. Balogh István, debreceni 
honatya és tanya tulajdonos az I. világhábo-
rúban szerzett sebesülése nyomán kapta a 
„görbe” nevet. A II. világháború és az új köz-
ség megalapítása után a kúriában tsz-iroda,  

(Folytatás a 2. oldalon.)

Értékek vesznek körbe bennünket
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Elfogadta a képviselő-testület a 2016. évi költségvetést
– összeállítás a januári és februári képviselő-testületi ülésről –

2016. január 27-én, illetve 
február 17-én tartotta soron 
következő üléseit a képviselő-
testület, melyeken elfogadták 
egyebek mellett az önkor-
mányzat által a tavalyi évben 
a civil szervezeteknek nyúj-
tott támogatások felhaszná-
lásáról szóló beszámolókat, 
illetve megtárgyalták és elfo-
gadták a 2016. évi költségve-
tést is. A januári ülésen nyílt 
ülés keretében tizenkettő, 
míg zárt ülésen hat napirendi 
pontot tárgyaltak. A februá-
ri ülésen nyílt ülésen kilenc, 
míg zárt ülés keretében négy 
napirendi pontot vitattak 
meg a képviselők.

A januári képviselő-testületi 
ülésen tárgyalta és elfogadta a 
testület a civil szervezeteknek 
a Civil Alapból nyújtott támo-
gatás felhasználásáról szóló 
beszámolóit. A Civil Alap 4 
millió forintos keretéből 3 
millió 570 ezer forintra pá-
lyáztak a civil szervezetek a 
különböző feladataik ellátása 
érdekében.

A törvényi változásokra te-
kintettel az Alapszolgáltatási 
Központ szakmai program-
jának átdolgozásáról adott 
tájékoztatást az intézmény 
vezetője. 

2016. március 01-jétől 
lép hatályba településünkön 

a szociális igazgatás helyi 
szabályairól szóló rendelet 
módosítása. Szabóné Karsai 
Mária polgármester asszony 
a napirendi ponthoz kapcso-
lódóan elmondta, hogy a je-
lenleg hatályos szabályozás 
kiegészül egy új ellátási for-
mával, amely a lakásfenntar-
tás költségeihez járul hozzá. 
A támogatást azok igényel-
hetik, akiknek a családban 
az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének (jelenleg 28.500,- 
Ft) kétszeresét. A támogatás 
összege 3.000,- Ft havonta, 
melynek költsége éves szin-

ten 4 millió 500 ezer forint 
összegben prognosztizálható. 
A temetéshez nyújtott támo-
gatás esetében is változást 
tartalmaz az új szabályozás. E 
szerint támogatásra jogosul-
tak azok, akiknek családjában 
az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének négyszeresét, 
egyedül élők esetében pedig 
az ötszörösét. Az elmúlt év-
ben negyven esetben biztosí-
tott támogatást ezen jogcímen 
az önkormányzat. Változnak 
márciustól továbbá a gyógy-
szerköltségekhez kapcsoló-
dó támogatások is. Az kap 

majd könyvtár működött. Jelenleg az 
Idősek Klubjának ad helyet. 2004-ben 
újították fel, ekkor nyerte el jelenlegi 
küllemét.

Kádár Nagy Lajos festőművész 
munkássága

Kádár Nagy Lajos 1939-ben született Sár-
rétudvariban. Az építőipari technikum be-
fejezése után a Budapesti Műszaki Egye-
temen szerezett építészmérnöki diplomát. 
A képzőművészetek iránti vonzalma 15-
16 éves korában ébredt fel benne. Első 
képei 1968-ban voltak láthatók a szűkebb 
közönség számára a Debreceni Tervező 
Vállalat házi kiállításán. A mintegy hat 
esztendeje rendszeresen kiállított képe-
in az úgynevezett organikus absztrakciót 
igyekszik megteremteni, olyan egyéni 
szín- és formavilágot próbál létrehozni, 
ami esztétikai élményt nyújt. 

Uzonyi Pál tanító, festőművész, költő 
munkássága

Uzonyi Pál (1923–1986) tanyai isko-
laigazgató, tanító, festőművész, költő 
1923-ban született Hajdúböszörményben. 
Földrajz-rajz szakos tanárként dolgozott 
Ebesen; a tanyai iskola igazgatói székét 
a község megalakulásának évében, 1952-
ben foglalta el, és 1985-ig töltötte be ezt 
a tisztséget. Elhivatott tanári pályafutá-
sa mellett alkotó művészként is jelentős 
tevékenységet fejtett ki. A realista fest-
mények mellett ceruzarajzai és versei a 
gyermekszemmel derűs, élénk, sokszí-
nű természetet és tanyasi életet jelenítik 
meg. Hagyatékát a Széchényi Ferenc Táj-
múzeum őrzi és gondozza, 2005. március 

15. óta időszaki kiállítóterme Uzonyi Pál 
nevét viseli.

Templomdomb
Ebest ezen a néven az 1332–37-es pápai 
tizedjegyzékben említik először, a leletek 
tanúsága szerint azonban valószínűleg 
már a 11. században kialakult a középkori 
település. Az épületet az Árpád-házi ki-
rályok törvényei nyomán emelték a XII. 
század folyamán, és Szent Miklós tisztele-
tére szentelték fel. Pusztulása 1572–1581 
közé tehető. A templom mentő feltárását 
1988-ban végezte el M. Nepper Ibolya. A 
feltárás nyomán egy egyhajós, négyszög-
letes szentélyzáródású templom alapjai 
kerültek napvilágra. A templomdombot és 
környékét 2003 novemberében a nemzeti 
kulturális örökség minisztere fokozottan 
védett régészeti lelőhellyé nyilvánította.

Természetesen a helyi értékek köre folya-
matosan bővülhet, ezért kérjük a lakos-
ságot, hogy akinek javaslata van további 
értékek felvételére a Helyi Értéktárba, az 
keresse a bizottság tagjait, illetve a www.
ebes.hu honlapon található ajánló lapok 
kitöltésével segítse munkánkat.

Dr. Kovács Brigitta, a bizottság elnöke 
munkájukhoz kapcsolódva elmondta, 
hogy fontosnak tartják az Ebesen talál-
ható értékeknek a jövő nemzedékre való 
átörökítését, hiszen ezáltal erősíthető a 
helyi közösséghez tartozás érzése. Hoz-
záfűzte, hogy ami a jelenben természetes 
a jövőben kiemelkedő kincs lehet. 

(Folytatás az 1. oldalról.)

http://www.ebes.hu
http://www.ebes.hu
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Felhívás adótartozások végrehajtásával 
kapcsolatban

Ismételten felhívjuk a gépjárműadó, 
iparűzési adó, építményadó hátralékkal 
rendelkező adózókat, hogy a Képviselő-
testület döntése alapján a Polgármesteri 
Hivatal 2016. évi kiemelt feladata a fenn-
álló adótartozások behajtása, illetve vég-
rehajtása. 

A helyi adótartozások behajtása, a vég-
rehajtási eljárás megindítása és lefolyta-
tása, az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény (Art.) 146. § (1) bekezdé-
sében foglaltak alapján, az illetékes ön-
kormányzati adóhatóság feladata, illetve 
bírósági végrehajtó, továbbá a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal (NAV) útján is foga-
natosítható. 

Az adóhatóságnak az alábbi lehetősé-
gek állnak a rendelkezésére az adóhátra-
lékok behajtása tekintetében:

•  Gépjárműadó esetén az egy évi adó-
tételt meghaladó tartozás tekintetében 
a gépjármű forgalomból történő kivo-
natása,

•  fizetési számlára kibocsátott inkasz-
szálás,

•  munkabérből, nyugdíjból történő le-
tiltás,

•  a 10.000 forintot meghaladó adótarto-
zás esetén a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatalhoz történő átjelentés a végrehaj-
tás lefolytatására,

•  ingó-, ingatlan végrehajtás (lefogla-
lás, árverés),

•  gazdasági társaságok esetében felszá-
molási eljárás kezdeményezése.

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot a 
jövőben fölmerülő esetleges problémák 
elkerülése végett, hogy amennyiben a 
gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett 
változást az átruházó korábbi tulajdonos 
legkésőbb az átruházás évének utolsó 
napjától számított 15 napon belül beje-
lentette, akkor a szerződés megkötésének 
időpontját követő év első napjától nem 
minősül adóalanynak. Tehát év közben 
forgalomban lévő gépjármű értékesítése 
esetén az adó megfizetése december 31-ig 
az eladót terheli és következő év január 
1-jétől nem tekinthető adóalanynak.

Kérjük, azokat az adóalanyokat, akik 
adófizetési kötelezettségüknek nem tettek 

eleget, a tartozásukat mielőbb rendezni 
szíveskedjenek, hogy a végrehajtási eljá-
rást elkerülhessék!

Ebesen ülésezett a Hajdú-Bihar Megyei 
önkormányzat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
2016-tól kezdődően a megye települése-
in kihelyezett közgyűléseket tart. Február 
19-én településünk adott otthont a soron 
következő megyei közgyűlésnek, melyen 
átfogóan megtárgyalták a „Megyei szintű 
foglalkoztatási megállapodások, foglal-
koztatási-gazdaságfejlesztési együttmű-
ködések” tárgyú napirendi pontot, amely 
megcélozza, hogy a megyében valóban 
legyen pontos felmérés a munkanélküli, 
ám dolgozni akaró emberek képzettségi 

Önkormányzati hírek

gyógyszertámogatást, akinek 
családjában az egy főre jutó 
jövedelem a nyugdíjminimum 
220 százalékát nem haladja 
meg, míg egyedül élők esté-
ben a 270 százalékát. A gyer-
mekszületéshez kapcsolódó 
támogatásra márciustól az 
lesz jogosult, akinek család-
jában az egy főre jutó jövede-
lem nem haladja meg a nyug-
díjminimum ötszörösét.

Tájékoztatás hangzott el 
a 2016. évi Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív 
Program keretében benyújt-
ható pályázati lehetőségek-
ről. Szabóné Karsai Mária 
polgármester asszony a na-
pirendi ponthoz kapcsolódó-
an arról adott tájékoztatást, 
hogy a hivatal megvizsgálta 
azt, miszerint az adott pályá-
zati kiírás milyen fejlesztések 
megvalósítását támogatja. A 
pályázatok tartalmáról egyez-
tettek a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat illetékesével, 
és az önkormányzat jövőbe-
li fejlesztési koncepciójával 
összhangban az alábbi pályá-
zatok benyújtásáról döntött a 

testület: ipari parkok és ipar-
terület fejlesztésére irányuló 
projekt, melynek keretében 
lehetőség nyílna a Sajtgyári 
út, a Feltáró út és a Szoboszlói 
út építésére. A foglalkoztatás 
és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszol-
gáltatások fejlesztésével pá-
lyázat keretén belül sor kerül-
hetne a Benedek Elek Óvoda 
épületbővítéssel egybekötött 
fejlesztésre. A fenntartható 
települési közlekedésfejlesz-
tés elnevezésű projekt kere-
tében sikeres pályázat esetén 
kiépülne az Ebest Hajdúszo-
boszlóval összekötő kerék-
párút. 

A februári ülésen az előző 
testületi ülés óta eltelt idő-
szakról adott polgármesteri tá-
jékoztatást követően elfogad-
ta a képviselő-testület a 2016. 
évi költségvetést. A napirendi 
ponthoz kapcsolódóan Szabó-
né Karsai Mária polgármester 
asszony elmondta, hogy a je-
lenlegi szabályozás az önkor-
mányzat számára a korábbinál 
differenciáltabb feladattelepí-

tést tartalmaz, ami azt jelen-
ti, hogy a feladatok jelentős 
részét az állam közvetlenül 
látja el. A költségvetés terve-
zéséhez kapcsolódóan pol-
gármester asszony kiemelte, 
hogy a pénzügyi terv össz-
hangban van az önkormány-
zat gazdasági programjával és 
a 2016. évre megfogalmazott 
költségvetési alapelvekkel, 
melyek a takarékos, átlátha-
tó és biztonságos gazdálko-
dást, a kötelezően ellátandó 
feladatok biztosítását, a szo-
ciálisan rászorultak támoga-
tását, a tervezett beruházások 
megvalósítását, a tudatos te-
lepülésüzemeltetést, a pályá-
zatok minél szélesebb körű 
kihasználását, és az azokhoz 
szükséges önerő biztosításá-
nak megteremtését foglalja 
magában. A 2016. évi költ-
ségvetési bevételek tervezett 
előirányzata 604 millió 477 
ezer forint, melyből az állami 
támogatás 134 millió 622 ezer 
forint. Az összköltségvetés 
10,6 százaléka az iskolaüze-
meltetéssel, 19,2 százaléka 
az óvoda fenntartásával, 7 

százaléka az alapszolgáltatási 
feladatokkal, 10,9 százaléka a 
polgármesteri hivatal felada-
taival, 52,3 százaléka pedig az 
önkormányzati feladatellátás-
sal kapcsolatos.

Döntött a képviselő-testület 
a Településrendezési Terv mó-
dosításának tárgyában. E sze-
rint megbízta a testület a T4 
Terv Bt. társaságot a település 
Helyi Építési Szabályzatának 
az oldalkert méretének módo-
sítására vonatkozó szabályok 
kidolgozásával. A jelenlegi 
7,5 méteres oldalkert tartása 
helyett a módosítás átveze-
tését követően a helyi építési 
sajátosságok figyelembevéte-
lével 4 méteres oldalkert tar-
tását engedélyezné majd az új 
szabályozás.

Zárt üléseken tárgyalta 
egyebek mellett a testület a 
fecskeházi lakások bérbeadá-
sára vonatkozó előterjesztést, 
döntés született az első lakás-
hoz jutó támogatásról, vala-
mint tárgyalták a kitüntető dí-
jak adományozására beérkező 
javaslatokat is.

dr. Borku Csilla
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szintjéről, majd a paktumban résztvevő 
vállalkozások maguk képezzék ki- vagy 
át a leendő munkatársaikat a tényleges 
igényeknek megfelelően. (Forrás: Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat)

Élelmiszeripari feldolgozó üzem épül az 
iparterületen

Az iparterületen elhelyezkedő 6195 
négyzetméter nagyságú terület adásvéte-
léről döntött a képviselő-testület. A terü-
letet 2.850 forint/négyzetméter+áfa áron 
értékesítette az önkormányzat, melyen 
élelmiszeripari feldolgozó üzem kerül 
kialakításra, ahol sajtot, sonkát és gyü-
mölcsvelőt állítanak majd elő. 

Tisztelt Ebtulajdonosok!

Ebes község lakosai jelzéssel éltek az 
önkormányzat felé, miszerint több utcá-
ban szabadon kóborolnak az ebek.

Az állattartási törvény, valamint az 
ebtartásra vonatkozó helyi rendelet ér-
telmében, az állat tulajdonosa köteles az 
ebét úgy tartani, hogy az ingatlan terü-
letéről felügyelet nélkül ne juthasson ki. 
Ezen jogszabályok alapján az állattartó 
a szabálysértés esetén felelősségre von-
ható, illetőleg a közterületen felügyelet 
nélkül található eb, gyepmester köz-
reműködésével elszállítható, melynek 

minden költségét az ebtartó kötelessége 
állni.

A szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartá-
si rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
értelmében:

147. Veszélyeztetés kutyával
193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló 

kutyát
a)  a település belterületén felügyelet 

nélkül bocsátja közterületre vagy kó-
borolni hagyja,

b)  természeti és védett természeti terü-
leten, vagy vadászterületen – a va-
dászkutya kivételével – póráz nélkül 
elengedi vagy kóborolni hagyja,

c)  szájkosár és póráz nélkül közforgal-
mú közlekedési eszközön – vakve-
zető, illetve mozgáskorlátozottakat 
segítő kutya kivételével – szállítja,

d)  élelmiszer-elárusító üzletbe, köz-
fürdő területére vagy játszótérre 
– vakvezető, illetve mozgáskorlá-
tozottakat segítő kutya kivételével 
– beenged, illetőleg bevisz, szabály-
sértést követ el.

Szabálysértési eljárás alkalmával a 
törvény értelmében 50 000 Ft helyszíni 
pénzbírsággal sújtható az, aki ebét fel-
ügyelet nélkül kóborolni hagyja.

Felhívom minden ebtulajdonos figyel-
mét, hogy a fentiekben szabályozott mó-

don tartsa ebét, vagyis sem éjszaka, sem 
pedig nappal a kutyák az utcán szabadon 
ne kóboroljanak, anyagi kárt ne okozza-
nak és a lakosok testi épségét, valamint 
egészségét ne veszélyeztessék.

FELHÍVÁS

Ebes Községi Önkormányzat tájékoz-
tatja a lakosságot, hogy 2016. március 
1. napjától kezdődően „Lakásfenntartási 
települési támogatás” kerül bevezetésre.

A támogatás benyújtásának a feltételei:
1.  Lakásfenntartási települési támoga-

tásra jogosult az a személy, akinek 
a háztartásában az egy főre jutó jö-
vedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200% -át (54.000.- Ft), 
és a háztartás tagjai egyikének sincs 
vagyona.

2.  Lakásfenntartási támogatás ugyan-
azon lakásra csak egy jogosultnak 
állapítható meg függetlenül a lakás-
ban élő személyek és háztartások 
számától.

Amennyiben a támogatás megállapí-
tásra kerül a támogatás havi összege egy-
ségesen 3000.- Ft. A „Lakásfenntartási 
települési támogatás igénybevételéhez 
szükséges nyomtatványt a Ebesi Polgár-
mesteri Hivatal ügyfél portáján vagy a 
szociális irodában lehet igényelni.

Szabóné Karsai Mária polgármester
Dr. Hajdu Miklós jegyző

Látogatás az ATOMKI-ban, és 
remek szereplés a fizika versenyen

2015. november 23. és 27. között ke-
rültek megrendezésre a XXXVI. Fi-
zikusnapok az MTA Atommagkutató 
Intézetében Debrecenben. Iskolánk 7. 
és 8. osztályos tanulói (34 fő) novem-
ber 25-én, szerdán előadást hallgattak 
meg dr. Palcsu Lászlótól, Palcsu Zalán 
édesapjától. A Fizikusnapok program-
jai a fény nemzetközi éve jegyében 
zajlottak le. A gyerekek betekintést 
nyerhettek egy fizikai labor minden-
napi életébe, ahol különböző gépeken 
érdekes méréseket végeztek a szakem-
berek. Az ATOMKI-ban tett sikeres lá-
togatás után a 7. és 8. osztályosok nagy 
lelkesedéssel oldották meg a XXVI. 
Öveges József Kárpát-medencei Fizika 
Verseny házi fordulójának feladatait. 
Szoros küzdelemben a 7. évfolyamo-
sok közül I. helyen Kiss Zoltán, II. 
helyen Palcsu Zalán, míg III. helyen 
Fodor Norbert végzett. A 8. évfolyamo-
sok küzdelmében Sós Barnabás, Kiss 
Gergely, Morvai Milán, Vágner Bálint 
és Fazekas Bence szerepeltek kiemel-

kedően. A legsikeresebb tanulónak Sós 
Barnabás bizonyult. Felkészítő tanárok 
Balogh Éva és Szűcs Norbert.

Sikerek a Kazinczy versenyen

A hajdúszoboszlói Pávai Általános 
Iskolában megrendezett Kazinczy 
szépkiejtési- és olvasási versenyen 
Árva Martina (6.a.) I. helyen végzett. 
A megmérettetésen részt vettek továb-
bá Truczkai Sára (6.a.), Csorvási Réka 
(7.b.) és Gali Petra (8.a.) tanulók is. 
Felkészítő tanárok: Subáné Kiss Gyön-
gyi, Fézerné Kaszás Mária és Németi 

Jánosné. Ezúton szeretnénk köszöne-
tünket kifejezni az önkormányzatnak, 
hogy a verseny helyszínére történő uta-
zásunkat biztosították.

Tizenhárman tettek karate vizsgát

Iskolánk karatecsoportjának 13 tagja 
tett sikeres övvizsgát Szűcs Tibor 6. 
danos mester előtt.

Kiváló úszóeredmények 
a diákolimpián

Az úszás diákolimpia megyei döntő-
jének I-II. korcsoportjának 50 méteres 
fiú gyorsúszás versenyszámában Kocsis 
Csaba a X., Makai Botond a XV. helyen 
végzett. Az 50 méteres mellúszás II. kor-
csoportjának versenyén Csaba a II., míg 
Botond a X. helyet szerezte meg. Mind-

Iskolai színes hírek
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két tanulónk az Árpád SE Hajdúszobosz-
ló tagja, edzőjük: Ludmány Lászlóné.

Dobogós helyen végeztek a fiúk 
a kosárlabda diákolimpián

A Hajdúszoboszlón megrendezett kör-
zeti kosárlabda diákolimpián szoros, 
derekas küzdelemben a fiúk a dobogó 
harmadik fokára állhattak fel. Felkészí-
tőjük Kása Sándor volt.

Tájékoztató a hit- és erkölcstan 
oktatásról

A leendő elsősök, valamint a következő 
tanévben hit- és erkölcstan oktatásban 
részesülő gyermekek szülei számára 
2016. március 09-én, szerdán 17.00 
órától tájékoztatást tartunk, melyre vá-
runk mindenkit szeretettel. 

82 százalékos részvételi arány 
a szülői értekezleten

A januárban megtartott szülői értekez-
leteken 82 százalékos volt a részvételi 
arány. Ezúton szeretnénk megköszönni 
az aktív részvételt és érdeklődést a szü-
lők részéről.

Népszerű volt a házi népdaléneklési 
verseny 

A lelkesen daloló első és második osz-
tályosok közül I. helyen Fodor Sza-
bolcs (1.b.), II. helyen Palcsu Hédi 
(2.b.), III. helyen Tóth Amina (1.b.) 
végeztek. A csoport verseny I helyén 
Kovács Leona – Egri Kincső – Pálóczi 
Borbála – Enyedi Luca, II. helyen Beke 
Lilla – Érckövi Nikoletta – Szőllősi 
Lara – Kanyó Dorina, III. helyen Gal-
góczi Mihály – Szabó Dominik – Laka-
tos Imre végeztek. A 3-4 évfolyamosok 
egyéni versenyében I. helyen Fodor 
Enikő (3.b.), II. helyen Forgó Viktória 
(3.b.), III. helyen Horváth Réka (3.a.) 
és Tölgyesi Patrícia (3.a.) végeztek. A 
csoportverseny az alábbiak szerint ala-
kult: I.: Kovács Anna – Fodor Enikő 
– Kanyó Gréta – Nagy Klaudia, illetve 

Orosz Fanni – Pajzos Polla – Kun Vik-
tória, II.: Karsai Erika – Szűcs Réka, 
valamint Szabó Rebeka – Pinczés Jáz-
min – Forgó Viktória, III.: Enyedi Sára 
– Kovács Alexa. Az 5. évfolyam meg-
mérettetésében I. helyen Sipos Katalin 
(5.b.), II. helyen Fodor Tamás (5.b.) 
végzett. Különdíjat Szabó József (3.b.) 
és Eszenyi István (4.b.) kapott. Felké-
szítő tanárok: Batta Katalin és Kiss Jó-
zsef. 

Örökös Ökoiskola Címet kaptunk

Február 9-én ünnepélyes keretek között 
iskolánk  a sok évi munka eredménye-
ként átvehette az Örökös Ökoiskola 
Címet. Iskolánk 2009-ben kapta meg 
az Ökoiskola címet, melyet 2012-ben 
megújítottunk. 2015-ben döntöttünk 
arról, hogy megpályázzuk az Örökös 
Ökoiskola Címet. A 2009. évtől az e 
fe ladat körben folyó munkát Tóthné 
Leiter Júlia irányítja, aki e programot 
iskolánkban szívvel-lélekkel végzi. 
Ezen ünnepségen e címet 83 intézmény 
vezetője vehette át.

IT látogatás

Február 9-én egy 20 fős, az informatika 
iránt érdeklődő tanulóval ellátogattunk 
az IT Services debreceni egységébe. 
Először egy érdekes, informatikával 
kapcsolatos csapatjátékban vettünk 
részt, majd a szolgáltató központ kü-
lönböző részeit nézhettük meg. Ezzel 
bepillantást nyertünk a cég mindennap-
jaiba és az ott zajló munkába. Tanuló-
ink sok érdekes élménnyel tértek haza. 

Köszönjük a lehetőséget. Kissné Lan-
tos Éva

Ismét várjuk intézményünkben 
a leendő elsősöket

A hagyományoknak megfelelően sze-
retettel várjuk a leendő elsősöket OVI-
KLUB foglalkozásainkon és a KAKAÓ 
PARTYN, ahol a gyerekek bepillantást 
nyerhetnek az iskola életébe. Az OVI-
KLUB időpontjai: 2016. III. 09., III. 16. 
és III. 23. 14 órai kezdettel. A közös ka-
kaózásra, azaz a KAKAÓ PARTYRA 
2016. IV. 09-én kerül sor. Szeretettel 
várjuk az érdeklődőket!

Jelentkezzetek a PIPOSZ táborba!

Sokak örömére ebben a tanévben is 
megszervezzük a PIPOSZ tábort. A 
programban szerepel egyebek mellett 
Parajd, Gyimesbükk, Csíkszereda, a 
Békás-szoros, valamint a Gyilkos-tó 
megtekintése. A szállás a PIPOSZ ta-
nyán, Bükklokán, Székelyföldön no-
mád házban lesz, ahol székely ételek-
kel és hagyományokkal ismerkedhettek 
meg. Részvételi díj: 42.500,- Ft, az 
időpont még tervezés alatt áll. Várjuk 
családok jelentkezését is! További tájé-
koztatás, bővebb felvilágosítás Katona 
Erika tanárnőnél, 30-327-05-62.

Beszámoló a sikeres pályázatokról

A TIOP 1.1.1-12 pályázat keretében 
közel 13 millió forint értékben infor-
matikai eszközök kerültek beszerzésre 
iskolánkban, melyek a korszerű digitá-
lis oktatást támogatják. A projekt zárá-
saként 5 darab interaktív táblát vehet-
tünk át.
A TÁMOP 6.1.2 pályázat, vagy aho-
gyan mi nevezzük, az iskolakert ki-
alakításához kapcsolódó projekt is 
lezárult, mely során 6 darab tablet, 
tanulókísérleti modellkészlet, társasjá-
tékok, ritmus hangszerek, nyomtatók, 
digitális fényképezőgép, mobil hango-
sító eszköz és 2 millió 750 ezer forint 
értékű sporteszköz érkezett iskolánkba. 
Ezúton is elismerésünket fejezzük ki a 
pályázat sikeres lebonyolításában részt-
vevő gyerekeknek, valamint Katona 
Erika, Karacs Erzsébet, Fodor Barbara 
és Tálas Enikő tanárnőknek. 

Összeállította: 
Szűcs Norbert intézményvezető

Kása Sándor  
intézményvezető-helyettes 
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Március 15. kedd délután 5 órakor

Ünnepi tavaszköszöntő  
falutúra

Sétálva, kocogva és bármilyen sporteszközzel
Gyülekező: Arany János Általános Iskola előtt
Résztvevők: korhatár nélkül
Útvonal:  Iskola – Kossuth u. – Platán sor – Hunyadi u. 

– Fő u. – Alkotmány u. – Tóth Árpád u. – Ady 
Endre u. – Béke u. – Diófa u. – Vérvölgy u. – 
Rózsa u. – Kossuth u. – Iskola

Felszerelés: Időjárásnak megfelelő öltözet
Szervezők: Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület

„Forradalmi forgatag”
Kedves Gyerekek!

Szeretettel várunk mindenkit kézműves délutánunkra, 
 Március 15-e alkalmából!

Helyszín: Községi Könyvtár
Időpont: 2016. március 11. (péntek) 16.00-tól

Részvételi díj: 200,- Ft

További információ: 20/404-8044 vagy 52/565-093

Kedves Látogatóink!

2016. március 1. és 11. között a Községi Könyvtárban 

KÖNYVVÁSÁRT tartunk.
Nyitva tartás: 

kedd–péntekig: 9.00–17.00, szombaton: 10.00–16.00

Mindenkit várunk szeretettel!

További információ: 20/404-8044 vagy 52/565-093
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Szépkorú köszöntése

Szabóné Karsai Mária polgármester asszony 95. születésnapja 
alkalmából köszöntötte Dalmi Sándorné Szobonya Margitot. 
Margit néni február 6-án ünnepelte születésnapját, ezúton kívá-
nunk neki jó egészséget és békés éveket.
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HASZNÁLT RUHA VÁSÁR!
Tájékoztatunk minden kedves érdeklődőt,  

hogy Ebesen minőségi használt ruha vásárt tartunk, melynek 
időpontja és helye:

Művelődési ház Ebes
2016. március 04. (péntek) 

8.00–12.00 óráig

Ebesen 2016. január 20. és 2016. február 16. közötti időszakban bűn-
cselekmény elkövetéséről nem érkezett információ a rendőrség számá-
ra, viszont két közúti közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására 
Ebes területén. 

Az egyik baleset 2016. január 20-án 19 óra 05 perc körüli időben 
történt, amikor egy Volkswagen típusú személygépkocsi közlekedett 
Ebes, Vérvölgy utcán a Bocskai utca irányából az Arany János utca irá-
nyába. Haladása során a Rigó utca kereszteződéséhez érve balra nagy 
ívben történő kanyarodása során nem vette figyelembe, hogy járműve 
előzését egy Suzuki gépkocsi már a kereszteződés előtt megkezdte, 
amelynek következtében a két jármű összeütközött. A baleset során 
anyagi kár keletkezett. 

A másik baleset 2016. január 29-én 1 óra 40 perc körüli időben tör-
tént, amikor egy osztrák állampolgár Renault típusú személygépkocsi-
jával közlekedett Ebes, Rákóczi utcában a Fő utca irányából a vasúti át-
járó irányába. Haladása során egy útkanyarulatban lehaladt az úttestről, 
amelynek következtében nekiütközött egy az út jobb oldalán található 
betonkerítésnek, ami megrongálódott. A baleset során anyagi kár kelet-
kezett, személyi sérülés nem történt.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és ameny-
nyiben jogsértő cselekményt észlelnek, értesítsék a rendőrséget (se-
gélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbízottjait, avagy 
polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a rendőrség 
bizalmasan kezeli: 
Mészáros József r. ftzls. csoportvezető 06-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Vass Szabolcs r. főrm. 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
Szabó Zsolt c. r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510 vagy
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenységirányítási Központ  112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület +36-30/621-6976

Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden csütörtökön 16:00 és 

18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, Szé-
chenyi u. 1. szám alatt tartanak. 

Karácsony Béla r. százados, sajtószóvivő

Kék hírek

FELHÍVÁS KOSZORÚZÁSRA
Ebes Községi Önkormányzat felhívja az intézmények, civil-
szervezetek, pártszervezetek, gazdasági szervezetek, vállal-
kozók és a lakosság figyelmét, hogy a

2016. március 15-i
községi ünnepségen lehetőséget biztosít a koszorúik elhelye-
zésére.
Kérjük, hogy az ünnepség tervezése érdekében koszorúzási 
szándékaikat a Polgármesteri Hivatalnál jelentsék be szemé-
lyesen vagy telefonon az 565-048-as számon

2016. március 10-én 10 óráig.
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Meridián torna Ebesen, 
márciustól két időpontban!

A meridián torna egyre népszerűbb az ebesiek körében is, jelen-
leg Cseri Melinda vezetésével, csütörtöki napokon, alkalmanként 
15-18 fővel folyik az Idősek Klubjában. Jótékony hatással van az 
immunrendszerre, mozgásszervi, belgyógyászati, érrendszeri be-
tegségben szenvedőknek is ajánlott. A torna könnyen elvégezhető 
gyakorlatokból áll, kényelmes öltözetben, jó hangulatban, kelle-
mes társaságban folyik. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel, és a munkaidő után 
érkezők kedvéért,

 2016. március 3-ától két időpontban indul csoport az Idősek 
Klubjában: 

csütörtöki napokon 15:00 órától és 17:00 órától.
Csatlakozzanak bátran!

Alapszolgáltatási Központ, Ebes, Kossuth u. 34. Tel.: 52/565-071

Ebes Község Önkormányzatát a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium a Mobilitási Hét 2015. évi rendezvénysorozatának színvo-
nalas lebonyolításáért elismerő oklevéllel jutalmazta. Ezúton is 
szeretnénk kifejezni köszönetünket Sós Barnabásnak önzetlen 
munkájáért.
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1. Kedd Dr. Szerze Péter

2. Szerda Dr. Szerze Péter

3. Csütörtök Dr. Szerze Péter

4. Péntek Dr. Szerze Róbert

5. Szombat Dr. Szerze Róbert

6. Vasárnap Dr. Szerze Róbert

7. Hétfő Dr. Csontos Gyula

8. Kedd Dr. Békési Zoltán

9. Szerda Dr. Békési Zoltán

10. Csütörtök Dr. Csontos Gyula

11. Péntek Dr. Szerze Róbert

12. Szombat Dr. Szerze Péter

13. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

14. Hétfő Dr. Békési Zoltán

15. Kedd Dr. Békési Zoltán

16. Szerda Dr. Socol Ilona

17. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

18. Péntek Dr. Szerze Róbert

19. Szombat Dr. Szerze Péter

20. Vasárnap Dr. Szerze Róbert

21. Hétfő Dr. Szerze Róbert

22. Kedd Dr. Csontos Gyula

23. Szerda Dr. Békési Zoltán

24. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

25. Péntek Dr. Socol Ilona

26. Szombat Dr. Szerze Péter

27. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

28. Hétfő Dr. Socol Ilona

29. Kedd Dr. Socol Ilona

30. Szerda Dr. Socol Ilona

31. Csütörtök Dr. Csontos Gyula

Telefon: 06-30/698-0043

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2016. március

2016. január 22-től „Sík-
ban és térben” címmel nyílt 
meg a Széchényi Ferenc Táj-
múzeumban Kádár Nagy La-
jos Holló László-díjas festő-
művész Életmű kiállítása. Mi 
sem jobb lehetőség arra, hogy 
az ebesi gyerekek, az óvodá-
tól kezdve az általános iskola 
felső tagozatáig egy helyi mű-
vész munkásságán keresztül 
ismerkedhessenek meg a mo-
dern művészet „alapjaival”. A 
foglalkozás során egy rövid, 
modern művészettörténeti 
előadáson keresztül jutottunk 
el az absztrakt (elvont) művé-
szet főbb vonásaihoz, ezzel 
is segítve Kádár Nagy Lajos 
művészetének a megértést: az 
organikus-absztrakciót. A tár-
latban az alkotó képzeletének 
színes – és leplezett világa 
tárult fel művein keresztül, 
ami inspirálta a gyerekek fan-
táziájának a kibontakozását 
is. A festmények közül egyet-
egyet közösen elemezve, zse-

niálisabbnál- zseniálisabb ér-
telmezések születtek. Utolsó 
„ecsetvonásként” a gyerekek-
nek egy fekete-fehér, kontúr-
jaiban felvázolt Kádár Nagy 
Lajos műalkotás eredetijét 
kellett megtalálniuk a tárlat-
ban. Végezetül lehunyt szem-
mel próbálhatták meg letapo-
gatni, átérezni a kisplasztikák 
organikus-absztrakt világából 
feltáruló titkokat.

Teljes mértékben osztozni 
tudok egy kis diák megjegy-
zésével a tárlattal kapcsolat-
ban, ami talán a képzőművé-
szet summázása is egyben:

„Milyen csodálatos, hogy 
ilyen sok módon, ennyi titok 
rejlik egy műalkotásban”.

Úgy gondolom, hogy a 
gyerekektől még távol áll az 
absztraktív művészet fogal-
mának teljes megértése, de 
egyet bizton megtanultak: A 
művészet a rejtélyek világá-
nak színhelye.

Kovács Sándor történész

„Feltáruló titkok világa”

Mint minden évben, most 
is február közepén került sor 
a Benedek Elek Óvoda jóté-
konysági báljára.

Ebben az évben óvodánk 
népszerű nyári életét, prog-
ramjait szeretnénk gazdagabbá 
tenni és egy udvari tapintásos 
lépegetőt is szeretnénk építeni 
a bevételből.

Kitűzött célunkat a bálon 
való részvétellel és támogatói 
jegyek vásárlásával segítették. 
Köszönjük a sok-sok finom 
süteményt az anyukáknak, a 
nagymamáknak, az óvodai 
dolgozóknak és a rengeteg 
tombola felajánlást, mellyel 
színesítették a bál színvonalát. 
Tombolatárgyat ajánlottak fel: 
AKSD, Curver Kft., Családi 
Kajatanya, Ebesi Százas, Frakk 
Kisállat-Falatozó, Hajdú Taka-
rék Takarékszövetkezet, Hajdú-
szoboszlói Városgazdálkodási 
Zrt., Hangbújócska Zenebölcsi, 
Hungarospa Zrt., Jakobei Ma-
rietta, Jama Szépségszalon, 
Kabai Hajnalka, Kerekes Kft., 
Magyar János vállalkozó, Ma-

nócska Kézművesház, Matusz 
Imre, Menő-Manó Cipőbolt, 
Mirage Étterem, Nagy Beáta, 
Nagyerdei Kultúrpark, Nyír-
egyházi Állatpark, Poli-Farbe, 
Sajt Kalmár Kft., Szoboszló 
Coop, Vágner 2001 Bt., Vojtina 
Bábszínház, Zelenák Róbert 
vállalkozó, Zsálya Gyógyszer-
tár, számos szülő és óvodánk 
dolgozói.

A bált az óvodások és az 
óvónénik közös tánca nyitotta, 
majd óvodánk mazsorett cso-

portjai és a zenés gyermektor-
nások szórakoztatták a népes 
közönséget. A Hagyományok 
Háza Napraforgó Néptánccso-
port óvodás csoportja zárta a 
rendkívül színvonalas műsort.

Ezt követően finom vacsora, 
majd fergeteges tánc követke-
zett. A talpalávalót Jónás Kál-
mán és Bodnár Attila húzta. 
Immár hagyomány, hogy éjfél-
kor megköszönjük a támogatá-
sokat. Az összegyűlt 457.700,- 
forinttal – úgy vélem – nagyon 

gazdaggá tesszük óvodánk 
nyári életét.

Ezt követően került sor a 
vándorváza átadására. Az 
óvoda nevelőtestülete Szűcs-
né Földi Katalinnak és Szűcs 
Andrásnak ítélte oda megkö-
szönve a kilenc éves önzetlen, 
lelkiismeretes munkájukat. A 
nevelőtestület döntése alapján 
még két – az óvodai évektől 
elköszönő – szülőnek is meg-
köszönte az óvodáért végzett 
segítő, támogató munkáját: 
Petőné Kiss Juditnak-Pető 
Lászlónak és Sarkadi Orsolyá-
nak-Sarkadi Zsoltnak.

Az éjféli meglepetésműsort 
ebben az évben a szülők szer-
vezték. Foszforeszkáló ruhá-
ban fergeteges tánccal szóra-
koztatták a közönséget.

Köszönöm az óvoda dol-
gozóinak, a szülőknek és az 
Arany Oroszlánnak, hogy 
lelkes szervezéssel, önzetlen 
támogatással segítették a bál 
sikerességét.

Czeglédiné Herczeg Ildikó 
óvodavezető

Báloztak az „óvodások”
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Január 30-án tartotta évnyi-
tó rendezvényét az Ebesi 
Polgárőr Egyesület, melyen 
elismerések átadására is sor 
került. Az egyesület tagjai-
nak szavazata alapján az „Év 

polgárőre” 2015-ben Kiss La-
jos és Szekeres László lettek. 

Áldozatos munkájuk elisme-
réseként oklevelet vehetett át: 
Nagy Judit, Pacsmag Odett, 
Bagosi István és Szabó Gábor 
polgárőrtársunk. A polgár-
őrség keretein belül 10 éve 
végzett munkája elismerése-
ként Bálintné Bagdi Ibolya és 
Bagosi István részesült elis-
merésben. A Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányság dicséretét 
Pajzos István és Kapusi Sán-
dor vívta ki. Áldozatos, te-
vékeny munkájára tekintettel 
egyesületünk elnöke, Balogh 
László tárgyjutalmat vett át. A 
jó hangulatú estén szórakoz-
tatásunkról Sós Anna, Mechle 
Krisztián és Molnár András 
gondoskodtak. 

Ebesi Polgárőr Egyesület

2016. február 08-án az Ebesi 
Polgárőr Egyesület kispolgárőr 
csoportja a Debreceni Tűzoltó-
ság munkájának titkaiba nyer-
hetett betekintést.

Nagy volt a várakozás, hiszen 
a gyerekek régi kívánsága telje-
sült ezzel a kirándulással. Már a 
beutazás során is sok tűzoltás-
sal kapcsolatos történetről, él-
ményről beszélgettek a tanulók. 

A Tűzoltóságon Daragics Mi-
hály, ebesi lakosú tűzoltó várt 
bennünket. Először tájékozta-
tást kaptunk arról, mit kell tenni 
tűz észlelése esetén, mi történik 

a telefonon történő vészhívás 
után, mennyi idő alatt kell a tűz-
oltóknak elkészülni és elindulni 
a helyszínre.

Ezután megnézhettük a kü-
lönböző tűzoltókocsikat, teljes 
felszerelésükkel. Érdeklődéssel 

figyeltük a sok érdekes eszközt 
és hallgattuk a használatukról 
szóló tájékoztatót, megismer-
hettünk érdekes, izgalmas tör-
téneteket. Felpróbálhattuk a 
tűzoltósisakot és beülhettünk a 
tűzoltókocsikba is. Nagy örö-
münkre a „lánglovagok” meg-
mutatták nekünk, hogyan kell 
gyorsan lejutni a szertárba a 
tűzoltók csúszdáján, meséltek 
a gyakorlásra szánt mászófal 
használatáról.

Sok-sok információ tudtunk 
meg ezen a délutánon erről az 
izgalmas munkáról, élményt 

volt mind a gyerekek, mind a 
felnőttek számára. Nagyon kö-
szönjük a színvonalas, gyermek 
közeli és élményszerű bemuta-
tót, az ott lévő tűzoltók segítő-
készségét és türelmét.

Ebesi Polgárőr Egyesület

Az „Év Polgárőrei” A Debreceni Tűzoltóságon jártunk

Lakossági hirdetés
Talpmasszázs – reflexológia! A reflexzóna masszázs serkenti a vér és 
nyirokkeringést, amivel a test öntisztulási képességét megtöbbszöröz-
hetjük. Mivel erősíti az immunrendszert, így az öngyógyító folyamato-
kat beindítja. Oldja a feszültséget, relaxál és kellemes közérzetet ad. A 
reflexológia világszerte elismert természetgyógyászati módszer. Masz-
százs időpontok: szerda: 10.00–14.00 óráig, csütörtök: 14.00–18.00 óra 
között. Előzetes időpont egyeztetés a 06/70-334-5407 telefonszámon.

Nagyheti és  ünnepi istentiszteletek 
a református templomban

Március 20. virágvasárnapi istentisztelet ¾ 10-től.
Március 25. nagypénteki passiói istentisztelet 17 órától.
Március 27.  Húsvét vasárnapi istentisztelet úrvacsorával ¾ 

10-től.
Március 28. Húsvét hétfői istentisztelet ¾ 10-től. 
Presbitériumunk nevében is szeretettel hívunk és várunk 

mindenkit alkalmainkon! 
Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor

Megyaszai Sándor gondnok

Egy százaléknyi hírek
Az eddigi felajánlásokat megköszönve az Ebesen tevékenykedő 
alapítványok, közalapítványok, egyesületek továbbra is 
várják a személyi jövedelemadó 1 százalékát. Kérjük, hogy 
felajánlásaikat a következő adószámra hivatkozva tegyék meg.

Ebes Fejlődéséért Közalapítvány 18552698-1-09
Ebesi Idős Emberekért Közalapítvány: 18557064-1-09
Ebesi Gyermekért Alapítvány: 18544718-1-09
Ebesi Református Templomért Alapítvány: 18548255-1-09
Ebesi Polgárőr Egyesület: 18561830-1-09
Ebes Községi Sportegyesület: 19850449-1-09
Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet 18551264-1-09
Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület 18998021-1-09
Ebesi Vendégvárók Egyesülete 18561579-1-09
Turizmus Természetesen Egyesület 18997549-1-09

BEJELENTÉS
Nyugdíjba vonulásom miatt 
2016. március 01-től válto-
zás történik az ebesi fogászati 
szakrendelésen. Utódom, aki a 
praxist átveszi, Dr. Hegedüs 
Milán fogorvos szájsebész 
szakorvos. Az utóbbi egy év-
ben már találkozhattak vele 
rendelőmben. Fiatal, dinami-
kus, nagy munkabírású, aki 
kiváló szájsebészeti háttérrel 
bír. A rendelés továbbra is a 
Targeton Kft. Bocskai u. 2. 
szám alatti fogászati rendelő-
jében zajlik. Változás a rende-
lési időben lesz:

Hétfő:  8-16
Kedd: 13-18
Szerda:  8-14

Csütörtök:  8-14
Péntek:  8-13

A hosszantartó, mindkét fél 
számára gyümölcsöző együtt-
működés alapja a kölcsönös 
bizalom és megbecsülés. Re-
mélem, Dr. Hegedüs Milán 
elnyeri az ebesi lakosok elis-
merését.

46 év egészségügyben el-
töltött időből 33 évet Ebesen 
szolgáltam. Ezt most befe-
jezem, de továbbra is ebesi 
lakos maradok. Így, mint fog-
orvos elköszönök, egyébként 
nem búcsúzom.

Dr. Bodnár Sarolta Judit  
fogszakorvos
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Nagyerdei futóverseny

Az Oxigén kupa februári, utolsó előtti állomásán már lehetett 
számolgatni, hogy a korábbi fordulók teljesítménye alapján, hol 
végeznek összetettben versenyzőink. Az biztos, hogy a megye 
legrangosabb futó versenysorozatának március végi eredmény-
hirdetésénél sokszor fogják dobogóra szólítani az ebesi atlétákat. 
A februári aranyérmeseink: Lugosi Imréné, Egri Kincső, Biricz 
Gabriella, Sós Barnabás és Egri Ferenc. Ezüstérmesek: Nagy Ani-
ta, Lugosi Imre és Sós Barnabás. Bronzérmes lett Tóth Amina. 
További pontszerzőink: Mészáros Nóra, Sós Anna, Egri Csenge, 
Enyedi Sára, Fodor Enikő, Vitéz Andrea és Fodor Tamás.

Sós Barnabás 

Lassan elmúlik az immár har-
madik egymás utáni mediterrán 
telünk, legalábbis a naptár sze-
rint. Már esetleg csak 1-2 napos 
meglepetést tartogathat termé-
szet ősanyánk, amint tette ezt 
néhány évvel ezelőtt, amikor a 
piros betűs nemzeti ünnepünket 
alaposan kifehérítette egy kis 
hóviharral. A kertes házakban 
lakó falusi emberek ilyenkor 
előveszik a metszőollót, a kis 
fűrészt, de néhány helyen a nagy 
fűrészt (motor) is. A gyümölcs-
fák és bokrok tavaszi ápolásához 
– metszés, növényvédelem – té-
májában volna néhány hasznos 
tanácsom saját gyakorlatomból.

Az idősebb termő gyümölcs-
fákat sok helyen látni elbozon-
tosodott lombozattal, sűrűn álló, 
függőleges, hosszú, meddő, ún. 
vízhajtásokkal, ezek a nyári zöld 
metszés elmaradására utalnak. 
Ilyenkor minden másodikat 
ajánlatos tőből kimetszeni, a 
maradóknak pedig a csúcs rü-
gyét levágni. Ennek hatására az 
ág nem további meddő magassá-
gi növekedést produkál, hanem 
berakódik virág rüggyel – termő 
nyársakkal. A meggyfáknál ez 
fordított jelenség; a hosszú med-
dő kopaszágak úgy csüngenek, 
mintha szomorú fűzek volnának. 
A meggyek különösen hajlamo-
sak erre és ha nyár közepén, 
letermés után beavatkozunk, 
nyerünk vele egy évet. Sokan 
a gyümölcsfa metszést úgy és 
annyival intézik el, hogy tavasz-
szal agyon csonkolják fájukat, 
ezzel durván megbomlik a gyö-
kér – lombkorona arány és az 
a szegény fa erre csak erőteljes 
hajtásképzéssel reagál. Így van 
ez az almaféléknél és a csonthé-
jasoknál egyaránt. Őszibarack-
nál a sűrűségből a fölöslegesnek 
ítélt hajtásokat, főleg a múlt évi 
letermett vesszőket eltávolít-
juk. Meg kell hagyni megfelelő 
arányban és laza sűrűségben a 
virág rügyekkel berakódott ce-
ruza vastag ez évi termő ágakat. 
Ami nagyon lényeges, ezeket 
semmiképp sem szabad teljes 
hosszban meghagyni, hanem 
a hosszúságtól – vastagságtól 
függően harmadolni, a gyengéb-
beket felezni. A korona belsejét 
sűrítő öregebb felkopaszodó 

ágakat ne sajnáljuk kifűrészelni; 
az ilyen sebet ajánlatos lekezel-
ni, erre többféle sebpaszta és ol-
tóviasz kapható. Az őszibarack 
különösen hajlamos felnyurgul-
ni és átalakulni jegenyefának. A 
gyümölcsfák alakja – sorsa a mi 
kezünkben és ollónkban legyen. 

A számtalan károsító és kór-
okozó visszafogására elmarad-
hatatlan a tavaszi rügyfakadás 
idején egy erőteljes lemosó per-
metezés, lehetőleg ismételve. 
Erre legkomplettebb készítmény 
a gazdaboltokban kapható kész, 
gyárilag kevert, folyékony, köny-
nyen kezelhető rézkén – 650 SC. 
A rügyfakadás előrehaladtával, 
de még lombosodás és virág-
nyílás előtt, bimbós állapotban 
ajánlatos ezt a permetezést meg-
ismételni. Nagyapáink is, min-
den növényvédelmi problémát 
rézzel és kénnel, meg nikotinnal 
kezeltek. Akkoriban senki sem 
beszélt környezetszennyezés-
ről –védelemről. Őszi- és kaj-
szibaracknál csak rügyfakadás 
után szabad metszeni, akár vi-
rágzásban is, mert a gutaütéses 
ágelhalást okozó baktériumok 
és gombák behatolását akkor a 
fa már ki tudja védeni a megin-
dult nedvkeringéssel. Teljes vi-
rágzásban és sziromhullás után 
a számtalan gombaféle kór-
okozó ellen fontos permetezni. 
A gazdagon virágzó fáinkat, 
különösen a meggyet teljesen 
tönkre tudja tenni a monília és a 
virágmonília. Ekkor egész ágak 
látványosan el is száradnak. Az 
évente megjelenő „Növény-
védő szerek és termésnövelő 
anyagok” két kötetes jegyzé-
kében kb. 60-70 féle gombaölő 
és ugyanannyi rovarölő ké-
szítmény található csomagoló-
anyagjaikon alapos, részletes 
utasítással. A különböző bok-
rok, pöszméte, ribizli, josta és 
díszcserjékből elég tavasszal a 
jól láthatóan elöregedett ágakat 
tőből ritkítani. Az elbokrosodás 
ezeknél is szépséghiba és ter-
méskiesés. 

Az éles szem és a jó szerszám 
a védőruhák és az a bizonyos 
józan paraszti ész használata 
ajánlatos. 

Domokos Gergely
ny. erdész

Tavaszi kerti teendők

 
 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÚSVÉTI 

TÁKOLDA 

2016. március 23-án 
16:00 órától  

húsvéti dekorációt 
készítünk  

a Család- és 
Gyermekjóléti 

Szolgáltatóban! 
Csatlakozz Te is! 

A részvétel ingyenes! 

Helyszín: Ebes, Rákóczi u. 13. 

Család- és Gyermekjóléti  

Szolgálat közösségi terme 

Tel.: 52/788-494, 52/788-495 
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Meghívó

Ebes Községi Önkormányzat
 tisztelettel meghívja a község minden lakosát

 Magyarország Nemzeti ünnepén
 2016. március 15-én, 10 órától tartandó 

Községi ünnepségre
Az ünnepség helyszíne: Széchenyi tér

Ünnepi program
9 30 Térzene

10 00 Himnusz
Ünnepi emlékműsor 

az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
 és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak előadásában

Ünnepi beszédet mond Szabóné Karsai Mária polgármester
Kitüntető címek és emléklapok átadása  Koszorúzás
 Szavalat  Szózat  Térzene – Megvendégelés

„A tökéletesség felé vezeto út csak az lehet, 
melyen az ember a közjóért munkálkodhatik.” 

Gróf Széchenyi István

Társrendezvény
Az ebesi Széchényi Ferenc Tájmúzeum tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt

2016. március 15-én, 1145 órakor 
a Hajdúsági Múzeum és a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár

Hajdúböszörményi Fióklevéltára által összeállított
„Hajdúk a Nagy háborúban” című vándorkiállításának megnyitója.

A kiállítást megnyitja:
Varjasi Imre levéltáros, 

a MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltár vezetője.
Közreműködik: 

Gali Petra az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója.
A kiállítás 2016. április 16-ig tekinthető meg.
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