
A TARTALOMBÓL...

Sportnapoztunk
7. oldal

Konfirmáció a Református 
Templomban – 8. oldal

Iskolai színes hírek
4–5. oldal

Beindult a Menő Menza 
Ebesen – 10. oldal

50 éves osztálytalálkozó
3. oldal

Ebes a járás legbiztonságosabb települése
– beszámoló a testület május 9-ei üléséről –

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
Rendőrségi és polgárőrségi 

beszámoló az elmúlt év közbiz-
tonsági helyzetéről 

Az előző testületi ülés óta el-
telt polgármesteri tájékoztatót 
követően dr. Gali Sándor rendőr 
ezredes, a Hajdúszoboszlói Ren-
dőrkapitányság vezetője a rend-
őrségről szóló törvény alapján 
megtartotta éves beszámolóját 
a település közbiztonságának el-
múlt évi helyzetéről. A napiren-

di ponttal kapcsolatban kiemel-
te, hogy a statisztikai adatokat 
figyelembe véve az elmúlt év-
hez képest jelentősen csökkent 
a regisztrált bűncselekmények 
száma, az elmúlt nyolc év ada-
tait figyelembe véve a 2017. évi 
adat a legalacsonyabb, amellyel 
Ebes a járás legbiztonságosabb 
települése. Hangsúlyozta, hogy 
a község közrendje és közbiz-
tonsága stabil és jó, melynek 
megőrzésében és megtartásában 
a rendőrségnek nagy segítségére 
van a polgárőrség, a közterület 
felügyelő, valamint az önkor-
mányzat. A Rendőrkapitány ki-
emelte, hogy a rendőrség célja 
a lakosság szubjektív közbiz-
tonságérzetének további javí-
tása, amelyet a jövőben igye-
keznek minél hatékonyabban 
teljesíteni. A rendőrkapitányság 
munkájához kapcsolódóan tá-

jékoztatta a képviselő-testüle-
tet, hogy a hatékony munkának 
köszönhetően a kapitányság a 
bűncselekmények felderítettsé-
ge esetén az országban műkö-
dő kapitányságok közül az első 
helyen áll. A napirendi ponthoz 
kapcsolódóan Balogh László, 
az Ebesi Polgárőr Egyesület el-
nöke elmondta, hogy a mintegy 
5300 bűnmegelőzéssel töltött 
polgárőri óra is hozzájárult ah-

hoz, hogy a község közbizton-
sági helyzete jó, melynek fenn-
tartására a jövőben is törekedni 
fognak, mindezeken túl pedig 
igyekeznek a rendőrséggel, ön-
kormányzattal, közterület fel-
ügyelővel, az intézményekkel 
és a civil szervezetekkel kiala-
kult kölcsönös együttműködést 
fenntartani és még szorosabbá 
fűzni. A testület mind a rendőr-
ség, mind a polgárőrség beszá-
molóját elfogadta. 

A Hajdúszoboszlói Járóbeteg-
Ellátó Centrum Igazgatójának 

tájékoztatása a háziorvosi 
ügyelet kistérségi ellátásának 

aktuális helyzetéről
Dr. Varga Tamás igazgató 

elmondta, hogy a Hajdúszobo-
szlón ügyeletet ellátó orvosok 
nem kívánják ezen feladatukat 

végezni a jövőben, melynek 
nyomatékosítására egy petíciót 
nyújtottak be Hajdúszoboszló 
Önkormányzata felé annak ér-
dekében, hogy az ügyeleti szol-
gálatot a továbbiakban egy ezzel 
a tevékenységgel foglalkozó 
társaság lássa el, melyhez köz-
beszerzési eljárás lefolytatása 
szükséges. Az igazgató elmond-
ta továbbá, hogy a közbeszerzé-
si eljárás lefolyatása tekinteté-
ben a kistérségi társulás további 
három tagtelepülésének (Ebes, 
Hajdúszovát, Nagyhegyes) elvi 
hozzájárulását is szükségesnek 
tartja beszerezni. Polgármester 
asszony, valamint a képviselők 
is kifejtették ezzel kapcsolato-
san azt az álláspontjukat, hogy 
az elvi hozzájárulást a közbe-
szerzés kiírásához megadják, 
azonban szükségesnek tartják a 
közbeszerzési felhívás terveze-
tének megismerését és vélemé-
nyezését.

A 2017. évi zárszámadás 
elfogadása 

A képviselő-testület megtár-
gyalta és elfogadta az önkor-
mányzat 2017. évi zárszámadá-
sáról szóló rendeletet, valamint 
a pénzmaradvány kimutatást és 
annak felhasználását. Szabóné 
Karsai Mária polgármester asz-
szony összességében elmondta, 
hogy takarékos gazdálkodással 
az önkormányzat eredményesen 
teljesítette a költségvetésben 
előírt célokat. A 2017. évben az 
önkormányzat a kötelező, vala-
mint az önként vállalt feladatait 
is maradéktalanul teljesítette, fo-
lyószámla hitel igénybevételére 
nem volt szükség. Polgármester 
asszony hangsúlyozta továbbá, 
hogy az elmúlt évet jelentős 
módosított szabad pénzmarad-
vánnyal (136 millió 208 ezer 
forint) zárta az önkormányzat. 

XVII. évf. 5. szám • 2018. május

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek áthelyezése

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Tavasz és 
Hunyadi utca sarkán, valamint az Alkotmány és 
Tóth Árpád utca sarkán található hulladékgyűjtő 
szigetek 2018. május 26-án áthelyezésre kerültek. 
A szelektív gyűjtő szigetek új helye a Tavasz utca 
(Roag mellett), valamint az Alkotmány utca vége. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét a szelektív hul-
ladékgyűjtő szigetek rendeltetésszerű használatá-
ra. Ez elmúlt időszakban megnövekedett a szelek-
tív gyűjtők mellé kihelyezett egyéb hulladékok 
mennyisége. Kérjük, ne helyezzenek ki mellé, il-
letve a hulladékgyűjtőkbe lakossági, bontási vagy 
más nem elkülönítetten gyűjthető hulladékot. 

Továbbra is fennálló, nem megfelelő használat 
esetén a hulladékgyűjtő szigetek megszüntetésre 
kerülnek és az elkülönített hulladékok elszállítása 
csak háztól lesz lehetséges, havonta egy alkalom-
mal. 

Ebesi Községgondnokság Kft.

Szabadság miatt az Ebesi 
Községgondnokság Kft. ügyfélfogadása 

2018. június 25–29-ig szünetel.

Megértésüket köszönjük!
Ebesi Községgondnokság Kft.

Meghívó
az önkormányzat új településrendezési eszközeivel kapcsolatos 

partnerségi egyeztetésre és lakossági fórumra

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy elindult, illetve folyamatban van az 
önkormányzat új rendezési tervének és helyi építési szabályzatának a ki-
alakítása. 

A fenti tárgyban lakossági fórumot hívunk össze az alábbi témák-
ban:

1. Ebes Község Településrendezési Tervének (településszerkezeti 
terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) partnerségi egyez-
tetése.

A fórum időpontja és helyszíne: 

2018. június 13. (szerda) 16.30 óra
Ebesi Polgármesteri Hivatal tanácsterem

A partnerségi egyeztetésen és lakossági fórumon – az önkormányzat 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló helyi rendelete 
alapján – részt vehetnek és a véleményüket, javaslatukat kifejthetik:

a)  a településen lakcímmel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező lako-
sok,

b)  valamennyi, a településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüg-
gésbe hozható építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szerve-
zet,

c)  valamennyi, a településen működő és bejegyzett érdekképviseleti, 
civil szervezet,

d)  valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gaz-
dálkodó szervezet, 

e)  valamennyi, a településen működő elismert egyház.
A tárgyalt témákhoz kapcsolódó szakmai dokumentumok meg- 

találhatók a www.ebes.hu / településfejlesztés / településrendezé-
si-eszközök / készülő új településrendezesi eszközök menüpont alatt.

Ebesi Polgármesteri Hivatal

A napirendi ponton belül Polgármester asz-
szony javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy 
a szabadon felhasználható pénzmaradványt 
útépítésre fordítsa a képviselő-testület.

A településrendezési eszközökkel 
kapcsolatos aktuális döntések

Szabóné Karsai Mária polgármester asz-
szony elmondta, hogy a képviselő-testület 
2015-ben döntött a településrendezési esz-
közök felülvizsgálatáról, illetve figyelembe 
véve a jogszabályi változásokat, döntött 
az új településrendezési eszközök megal-
kotásáról. Ezen eljárás során elfogadta a 
grémium a Településfejlesztési Koncepciót 
és az Integrált Településfejlesztési Straté-
giát. Hozzáfűzte továbbá, hogy jelenleg 
folyamatban van a településszerkezeti és 
-szabályozási tervek átfogó felülvizsgálata, 
mely során a T4 Tervező Iroda figyelembe 
véve a jogszabályi kötelezettségből adódó 
változásokat, a partnerségi egyeztetések 
eredményeként javasolt és figyelembe vett 
indítványokat, illetve az önkormányzat által 
kért változásokat elkészítette a módosítással 
kapcsolatos dokumentumokat. Az ülésen 
részt vettek a tervező iroda munkatársai is. 

A településrendezési eszközökkel kapcsola-
tosan a Polgármesteri Hivatalban lakossági 
fórum megtartására kerül sor 2018. június 
13. napján 16.30-as kezdettel. (A részletes 
felhívás a 2. oldalon található.)

Közbeszerzési eljárás megindítása a 
Bentlakásos Idősek Otthona II. ütemének 

kivitelezésére
Polgármester asszony a napirendi pont 

kapcsán előadta, hogy a Bentlakásos Idősek 
Otthona (I. ütem) főépületének megépítése 
befejeződött. Az épület tovább építésére és 
befejezésére újabb közbeszerzési eljárás le-
folytatása szükséges. Ehhez kapcsolódóan a 
képviselő-testület egyhangúlag támogatta a 
Bentlakásos Idősek Otthona (II. ütem) kivi-
telezési munkáira vonatkozó közbeszerzési 
eljárás megindítását.

Megújulhat a gyógyszertár épülete
Egyhangúlag támogatta a testület, hogy 

az Ebesi Községgondnokság Kft. pályáza-
tot nyújtson be a Hajdúk Vidékfejlesztési 
Egyesülethez a társaság tulajdonában lévő 
gyógyszertár épületének felújítására. A pro-
jekt keretében – nyertes pályázat esetén – 
sor kerülhet a tetőszerkezet megújítására, az 

épület külső szigetelésére, a nyílászárók cse-
réjére, valamint napelemek felszerelésére is.

Erőgép és munkagép beszerzése
Szabóné Karsai Mária polgármester asz-

szony a napirendi ponthoz kapcsolódóan 
elmondta, hogy „A külterületi helyi utak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezelésé-
hez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” 
elnevezésű pályázat során támogatást nyert 
az önkormányzat egy John Deere típusú 
kistraktor és egy Selvatici típusú grédere-
ző gép beszerzésére. A támogatás össze-
ge 9.143.988,- Ft, melyhez kapcsolódóan 
az önkormányzat 1.015.999,- Ft önerőt a 
2018. évi költségvetésében biztosította. A 
bekért árajánlatok közül a legkedvezőbbet 
figyelembe véve az önkormányzat által biz-
tosított önerőt 359.664,- Ft-tal szükséges 
megemelni. A képviselő-testület a Pénzügyi 
Bizottság javaslatára egyhangúlag támogat-
ta a gépek beszerzéséhez szükséges, hiány-
zó önerő biztosítását.

Zárt ülésen tárgyalta a testület az iparte-
rület vételére irányuló kérelmet, illetve el-
bírálta az első lakáshoz jutók támogatására 
irányuló beadványt.

(Folytatás az 1. oldalról.)
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Szervizünkben rövid határidővel, kedvező áron 
elvégezzük, bármilyen típusú gépjármű 

gumiabroncs javítását, szerelését, újra cserélést, 
futómű állítását. 

Bármilyen típusú gépjármű műszaki vizsgáztatása 
minden hétköznap. 

 

Érdeklődés, bejelentkezés: 
06-30/638-8949 telefonszámon 

 

1. péntek Dr. Socol Ilona

2. szombat Dr. Csontos Gyula

3. vasárnap Dr. Socol Ilona

4. hétfő Dr. Socol Ilona

5. kedd Dr. Békési Zoltán

6. szerda Dr. Csontos Gyula

7. csütörtök Dr. Csontos Gyula

8. péntek Dr. Socol Ilona

9. szombat Dr. Csontos Gyula

10. vasárnap Dr. Socol Ilona

11. hétfő Dr. Socol Ilona

12. kedd Dr. Csontos Gyula

13. szerda Dr. Socol Ilona

14. csütörtök Dr. Csontos Gyula

15. péntek Dr. Szerze Róbert

16. szombat Dr. Csontos Gyula

17. vasárnap Dr. Socol Ilona

18. hétfő DR. Békési Zoltán

19. kedd Dr. Szerze Róbert

20. szerda Dr. Csontos Gyula

21. csütörtök Dr. Békési Zoltán

22. péntek Dr. Szerze Róbert

23. szombat Dr. Békési Zoltán

24. vasárnap Dr. Szerze Róbert

25. hétfő Dr. Szerze Róbert

26. kedd Dr. Békési Zoltán

27. szerda Dr. Szerze Róbert

28. csütörtök Dr. Békési Zoltán

29. péntek Dr. Szerze Róbert

30. szombat Dr. Békési Zoltán

Telefon: 06-30/698-0043

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2018. június

2018. május 19-én 50 éves 
osztálytalálkozót szerveztek 
az 1968-ban az Ebesi Általá-
nos Iskolából leballagott 8.a és 
8.b osztály öregdiákjai. A ta-
lálkozón a két osztályból 33-an 

vettek részt. Nagyon emléke-
zetesre sikeredett az összejö-
vetel, hisz először a temetőben 
megemlékeztek azokról a ta-
nárokról és társakról, akik már 
sajnos nem lehettek jelen. A 
találkozó egy rendhagyó osz-
tályfőnöki órával indult, ahol 
a hetesi jelentés után mindenki 
elmesélte, hogy a hosszú évek 
alatt mi történt az életében. A 
tanári karból Boruzs Lászlóné 
tanárnő, Prepuk János igazga-
tó úr és felesége, Dusa István 
és Matusek István tanár urak 
voltak jelen. Köszönetet mon-

dunk Szűcs Norbert jelenlegi 
intézményvezetőnek, hogy az 
osztályfőnöki órát a felújított 
iskolaépületben tarthattuk, és 
hogy bemutatta, milyen fejlő-
désen ment át iskolánk 1968-

tól napjainkig. A jó hangulatú 
osztályfőnöki óra után az osz-
tálytalálkozó az Arany Orosz-
lán Étteremben folytatódott, 
ahol Szabóné Karsai Mária 
polgármester asszony kö-
szöntője után bemutatta Ebes 
község fejlődését és a finom 
vacsora elfogyasztását köve-
tően átadta az Önkormányzat 
ajándékát, egy hatalmas tor-
tát. Az este nosztalgiázással 
és mulatozással folytatódott. A 
diákok a mielőbbi viszontlátás 
reményében búcsúztak el egy-
mástól és tanáraiktól.

A találkozón részt vett öreg-
diákok: Dudik József, Szőnyi 
Sándor, Mándoki Margit, Me-
zei Éva, Mészáros Katalin, Tő-
kés Katalin, Józsa Mária, Józsa 
Lajos, Lente Mária, Oláh Ka-
talin, Szikszai Júlia, Zaveczki 
György, Kovács János, Katona 
Róza, Fodor Erzsébet, Csige 
Lajos, Erdős Ibolya, Hamza 
Mária, Haja Erzsébet, Sándor 

Irén, Földvári Klára, Sándor 
Gábor, Horváth Lajos, Kiss 
Ernő, Varga Sándor, Szigeti Já-
nos, Hegymegi Erzsébet, Pás-
ku István, Kovács Erzsébet, 
Halász József, Ember Erzsé-
bet, Kiss Mária, Mezei László.

Találkozzunk 5 év múlva!
Szőllősi Ferencné 

(Hegymegi Erzsébet)  
és T. Kiss Ernő

50 éves osztálytalálkozó

Készenléti telefonszám

Dr. Cseke Renáta háziorvos a 20-294-29-52 telefonszámon 
érhető el készenléti ügyeletben munkanapokon 07.00 órától 
19.00 óráig. A Rákóczi utcai háziorvosi rendelő rendelési ideje 
nem változott:

hétfő–szerda–péntek:08.00–13.00
kedd–csütörtök:13.00–18.00.
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KRESZ nap és megyei verseny
2018. május 07-én, iskolánk hagyományai-
nak megfelelően nagyszabású, megyei szin-
tű rendezvényt szervezett. A gyerekek egy 
Kresz-teszt kitöltése után évfolyamonként 15 
helyszínen ismerkedhettek meg a rendőrség, 
a katasztrófavédelem, a mentők, a honvéd-
ség és a polgárőrség munkájával, lövészeti és 
Menő-menzás foglalkozáson vehettek részt. A 
legnagyobb érdeklődéssel a Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányság által szervezett progra-
mokat várták a gyerekek. A már megszokott 
bemutatók mellé új elemként lehetőség nyílt 
a rendőr motorok és a biztonsági öv szimulá-
tor kipróbálására is. A rendezvényt a megyei 
verseny egészítette ki. Az immár ötödik éve 
megszervezésre kerülő versenyre ebben az 
évben 5 település 11 csapattal nevezett be. 6 
alsós és 5 felsős csapat 6 állomáson verseny-
zett a KRESZ-kupa megszerzéséért. A felső 
tagozat eredményei: 1. Pávai Vajna Ferenc Ál-
talános Iskola, Hajdúszoboszló, 2. Székelyhídi 
Általános Iskola, 3. Földi János Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola és AMI, Hajdúhad-
ház. Az alsó tagozat eredményei: 1. Gönczy 
Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola, Hajdúszoboszló, 2. Pávai Vajna Ferenc 
Általános Iskola, Hajdúszoboszló, 3. Thököly 
Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 
Hajdúszoboszló. Versenyen kívül indult az 
Ebesi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola és AMI felsős és alsós csapata. 
Az ebesi felsős csapat a 2., az alsós csapat 1. 
helyezést ért volna el. Az ebesi csapat tagjai 
a következők voltak: felső tagozat: Pálóczi 
Imre 6.a, Mészáros Nóra 6.b, Sós Anna 6.b, 
Lajtai Levente 8.a. Alsó tagozat: Pál Roland 
4.a, Piskó Péter 4.a, Gergely Kristóf 4.b Pet-
hő-Tóth Ádám 4.b. Gratulálunk nekik a sikeres 
versenyzésért! A felkészítő tanár Zelízi Mária. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a szer-
vezésben és lebonyolításban részt vevő minden 
intézménynek és szervezetnek, többek között 
Dr. Gali Sándornak és rendőrcsapatának, Dara-
gics Mihálynak, a tűzoltóegységnek, Gadóczy 
Györgynek és mentőseinek, Pető László olim-
pikon világbajnok sportlövőnek, Balogh Lász-
lónak, polgárőreinek és a kabai segítőknek, 
Nagy Zoltán alezredesnek és a Toborzóiroda 
tisztjeinek, az Ebesi Kulturális Közhasznú 
Nonprofit Kft-nek, és az Ebesi Gyermekekért 
Alapítványnak a lelkes támogatásukért. 

Szépen szerepel az énekkarunk
Iskolánkban több mint 12 év után alakult újra 
felsős énekkar, 2017 októberében 9 lelkes 
taggal. Kórusvezetőnk Szabóné Tóth Katalin 
2016 szeptemberétől tanít az iskolában. Meg-
alakulásunktól szerepet vállalunk az iskola és 
a falu rendezvényein. Célunk, hogy a éneklés 
élményt adjon a kórustagok és a hallgatóság ré-
szére. Repertoárunkba szerepelnek népdalok, 
más népek dalai, jeles napok dalai és a zeneiro-
dalom remekművei. 2018. április 26-án részt 
vettünk az Éneklő Ifjúság minősítő versenyén, 
ahol ezüstminősítést kaptunk.

Olvasóvá nevelés
A Zalakomári Művelődési Ház országos on-
line levelezős versenyt hirdetett a tanév elején, 
melynek témája Leiner Laura írónő Bexi című 
könyvsorozata volt. A verseny célja az olvasás 

népszerűsítése, megszerettetése illetve az ol-
vasóvá nevelés. A versenyre 7-8. osztályos és 
középiskolás tanulók jelentkezhettek 3-3 fős 
csapatokkal. Iskolánkat két csoport is képvisel-
te. A megmérettetés hat fordulóból állt, minden 
fordulóban egy-egy regényt kellett feldolgoz-
niuk a gyerekeknek. Mindkét csapat lelkesen 
és szorgalmasan dolgozta ki a feladatokat, ké-
szítette el a projektmunkákat. Április végére 
megszületett a végeredmény is: a 7.a osztályo-
sok csapata, a REszTi csapat (tagjai: Csiha Re-
beka, Varga Tímea, Tóth Eszter) 16., míg a 8.a 
osztályosok Márkcsintás csapata (tagjai: Jenei 
Dóra, Janik Viktória, Truczkai Sára) 35. helyet 
ért el az országos versenyben. Segítő tanáruk: 
Subáné Kiss Gyöngyi. 

Medvematek harmadszor

Idén is elindultunk Ebesről 66 diák és 3 tanár 
részvételével a méltán nagy népszerűségnek 
örvendő Medvematek versenyen, mely a maga 
nemében egyedülálló, hiszen összekapcsolja a 
mozgást a matematikai fejtörők megoldásával. 
A debreceni helyszínen – a Debreceni Egye-
tem területén – 1200 versenyző 400 csapattal 
küzdött a feladványokkal és a kilométerekkel, 
melyről iskolánk tanulói szép eredményekkel 
tértek haza. Köszönjük a Berettyóújfalui Tan-
kerületi Központ támogatását, amely fedezte 
az utazási költségeinket!

Nyelvvizsga sikerek

Az idei tanévben 18 nyolc tanuló fejezi be ál-
talános iskolai tanulmányait két tanítási nyelvű 
oktatásban. A két nyolcadik osztály kéttanos 
diákjai végig kimagasló eredményeket értek el 
megyei, illetve országos tanulmányi versenye-
ken angol nyelvből. A nyolc év kitartó munkája 
meghozta gyümölcsét. Eddig tíz tanuló szer-
zett középfokú nyelvvizsgát. Sikeres nyelv-
vizsgát tettek a 8.a osztályból: Árva Martina, 
Janik Viktória, Kiss László, Kun Alexander, 
Lajtai Levente, Páll Balázs és Truczkai Sára. 
A 8.b osztályból: Lajtai Tímea, Nagy Gergő és 
Simon Máté. Felkészítő tanárok: Csiháné Pá-
linkás Krisztina és Trefán Gabriella Krisztina. 

Területi elsősegélynyújtó verseny

A május 10-én, Hajdúszoboszlón megren-
dezett területi elsősegélynyújtó versenyen a 
csapatoknak élethű szituációkban kellett helyt 
állniuk. Többek között koponya- és gerincsé-
rülteket, epilepsziás és kábítószeres betegeket 
kellett szakszerűen ellátniuk. Csapatunk a 
második helyet szerezte meg, hajszállal lema-
radva az első helyezettektől. A csapat tagjai: 
Balogh Dorottya, Bárczi Elonita, Gadóczy 
György, Galgóczi Zsuzsanna és Nagy István. 
Mindannyian 6.a osztályos tanulók. Köszön-
jük Gadóczy Györgynek a Hajdúszoboszlói 
Mentőállomás parancsnokának a felkészülés-
ben nyújtott segítségét. Felkészítő tanár: Kása 
Sándor.

Vártúra a Zemplénben
Túránk során 40 fős csapatunk több várat is 
bevett ezen a szép tavaszi napon. Először a 
honfoglalás korában épült szabolcsi földvárat 
tekintettük meg. Majd a regéci vár meghódí-
tása következett, amelyben II. Rákóczi Ferenc 
töltötte gyerekkorát. Túránkat a gyönyörű Ar-
ka-patak völgyében folytattuk, ahol többen kö-
zülünk az átkelések során akaratlan lábfürdőt 
is vettek a hűs vízben. Végül az utolsó erőpró-
baként felkapaszkodtunk a boldogkői várhoz, 
ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a Hernád völ-
gyére és a távolban parkoló lila buszunkra.

Tankerületi informatika verseny
Kiemelkedő eredményt értünk el a hajdúszo-
boszlói Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola által rendezett tankerületi 
alkalmazói informatika versenyen. Az 5-6. 
évfolyamosok között Pálóczi Imre az 1., Ba-
logh Dorottya a 2. helyezést érte el. A hetedik 
évfolyamosok között Szűcs Krisztina 1., Szabó 
 Laura Dorina 8. helyezést, nyolcadik évfolya-
mon Árva Martina 1., Lajtai Levente 2. helye-
zést ért el. Felkészítő tanárok: Kissné Lantos 
Éva és Csiha László.

Bolyai Matematika Verseny
2017. május 11-én került megrendezésre a 
Debreceni Bolyai János Általános Iskolában 
a Bolyai János Megyei Matematikaverseny, 
melyen 31 iskola 157 tanulója vett részt. Leg-
eredményesebb tanulóink: Hámori Gergő (1.b 
osztály) 4. helyezés; Piskó Péter (4.a osztály) 
és Szűcs Krisztina (7.b osztály) 7. helyezés. 
Felkészítő tanárok: Zelizi Mária, Dr. Rácsai 
Lajosné és Balogh Éva.

Részt vettünk az Öveges-programban
Ebben a tanévben is folytatódott az Öve-
ges-program, melynek keretében a felsős osz-
tályok összesen 16 alkalommal vettek részt iz-
galmas természettudományos gyakorlatokon. 
Köszönettel tartozunk a Hőgyes Endre Gim-

Iskolai színes hírek
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názium tanárainak és a Berettyóújfalui Tanke-
rületnek a program megvalósításához nyújtott 
támogatásáért. Katona Erika

Megyei angol nyelvhasználati és 
nyelvhelyességi versenyen jártunk

Iskolánk tanulói 2018. május 2-án a debreceni 
Lilla Téri Általános Iskola által az 5-8. évfo-
lyamosok körében meghirdetett angol nyelv-
használati és nyelvhelyességi versenyen vettek 
részt „Do you know what i know?” címmel. Az 
eredményhirdetésen a részt vevő diákok közül 
évfolyamonként csak az első öt helyezettet 
emelték ki a verseny szervezői. Tanulóink az 
alábbiak szerinti helyezéseket érték el: 6. év-
folyam: Pálóczi Imre (6.a) III. helyezést ért el. 
Felkészítő tanár: Trefán Gabriella Krisztina. 8. 
évfolyam: Lajtai Tímea (8.b) II., Janik Viktória 
(8.a) IV. és Nagy Gergő (8.b) V. helyezett lett.
Felkészítő tanárok: Csiháné Pálinkás Krisztina 
és Trefán Gabriella Krisztina. 

Országos Fogyasztóvédelmi Sulirangadó
A Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi 
Testület három fordulós vetélkedőjén 25 csa-
pat, főleg szakközépiskolák és szakgimná-
ziumok tanulói versenyeztek a győzelemért. 
Iskolánk CsakCsajok csapata a IV. helyet sze-
rezte meg, csupán 3 ponttal lemaradva az első 
helyezettől. A 7.b osztályos lányok, Horváth 
Eszter, Sándor Szilvia és Szabó Laura Dorina 
a gazdasági és pénzügyi órák keretében készí-
tették el a versenyfeladatokat. Totókat töltöttek 
ki, fogyasztóvédelmi témájú verseket írtak és 
panaszleveleket is megfogalmaztak. Munkáju-
kat Tóthné Leiter Júlia segítette.

Szép sikerek a Bendegúz Tudásbajnokságon
2018. április 13-án rendezték a Bendegúz Tu-
dásbajnokság megyei döntőjét Debrecenben. 
Iskolánkból 11 tanuló vett részt a versenyen. A 
legeredményesebb diákjaink: Balogh Dorottya 
(6.a) természetismeret 6. helyezés, Galgóczi 
Zsuzsanna (6.a) angol haladó 9. helyezés. Szé-
pen szerepeltek továbbá: Almási Dalma (2.b) 
irodalom, szövegértés, Kima Regina (2.a) iro-
dalom, szövegértés, Kulcsár Bence (2.a) mate-
matika, Szabó István (2.b) matematika, Zsiros 
Blanka (2.a) anyanyelv, Almási Dominik (3.b) 
matematika, Balogh Zsombor (3.b) környezet-
ismeret, Fodor Szabolcs Lázár (3.b) anyanyelv 
és Fodor Enikő Liza (5.b) angol haladó. Kap-
csolattartó: Nagy Anita.

Szakma Sztár Fesztivál
Április 23-25. között rendezték meg az idei 
Szakma Sztár Fesztivált 43 szakképesítésben 
Budapesten, a Hungexpo területén az MKIK 
szervezésében. A fesztivál célja a gyakorlatigé-
nyes, „fizikai” szakmák társadalmi presztízsé-

nek és vonzerejének növelése. A rendezvény 
kiemelt üzenete: „A jó szakma felér egy dip-
lomával!” A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara jóvoltából iskolánk 18 hetedikes tanulója 
és osztályfőnökeik is részt vehettek ezen a ren-
dezvényen. Utazásuk és ellátásuk is ingyenes 
volt. Köszönjük a lehetőséget!

Általános írásbeli nyelvvizsga verseny és 
szakmai nap

Iskolánk és a Berettyóújfalui Tankerületi Köz-
pont, valamint szakmai együttműködőként a 
Cambridge Nyelviskola Vizsga- és Oktatá-
si Központ Általános Írásbeli Nyelvvizsga 
Versenyt és Szakmai Napot rendezett 2018. 
március 24-én. A nyelvvizsga versenyen az 
alábbi eredmények születtek: Angol B1 szin-
ten (alapfok) I. Kiss Fanni (Püspökladány, 8. 
évfolyam), II. Czeglédi Antónia (Püspökla-
dány, 8. évfolyam), III. Nagy Kristóf (Ebes, 
7.b osztály). Angol B2 szinten (középfok) I. 
Janik Viktória (Ebes, 8.a osztály), II. Lajtai 
Tímea (Ebes, 8.b osztály), III. Nagy Gergő 
(Ebes, 8.b osztály). Mindkét szinten az I. he-
lyezettek – amennyiben egy éven belül nyelv-
vizsgát kívánnak tenni – írásbeli nyelvvizs-
gájának költségeit a Cambridge Nyelviskola 
Vizsga- és Oktatási Központ állja. Az első 
három helyezést elérő tanulóinkon kívül B2 
szinten további 9 diákunk teljesítette a ver-
seny kötelező szintjét. A versenyre tanulóin-
kat felkészítették: Arany Edina, Csiháné Pá-
linkás Krisztina, Négyesiné Takács Szilvia és 
Trefán Gabriella Krisztina. Köszönjük a Be-
rettyóújfalui Tankerületi Központnak, hogy a 
tankerülethez tartozó diákok ingyenes részvé-
telét és a rendezvény teljes költségét biztosí-
totta. Köszönjük továbbá Koszta Katalinnak, 
a Cambridge Nyelviskola Vizsga- és Oktatási 
Központ ügyvezető igazgató asszonyának a 
szakmai segítségét és Pető László sportlövő-
nek a közreműködését.

Kiemelkedő sikerek a Megyei Atlétika 
Versenyen

2018. április végén Debrecenben rendezték 
meg a III.-IV. korcsoport egyéni atlétikai ver-
senyét. Benevezett tanulóink: Simon Máté 
– súlylökés (8.b), Mészáros Nóra – 600 m-es 
(7.b), Sós Anna – 1500 m-es és Erdei József 
Rómeó – 60 m-es síkfutás (6.a).Mindegyikő-
jük nagyon szépen kitett magáért. Simon Máté 
és Mészáros Nóra I., Sós Anna pedig III. he-
lyezést ért. Április 24-én tartották meg a III. 
korcsoport összetett atlétikai versenyét. A mi 
iskolánkból erre a rendezvényre bejutott a 
III. korcsoportos leány csapatunk, hiszen ők 
nyerték meg a kerületi versenyt Hajdúszobo-
szlón. Csapattagok: Enyedi Sára (6.b), Fodor 
Enikő Liza (5.b), Mészáros Nóra (7.b), Nagy 
Klau dia Kitti (5.b), Szabó Laura Dorina (7.b), 
Szentmiklósi Dorka (6.b). A lányok hasonlóan 
a Hajdúszoboszlói versenyhez nagyon szépen 
teljesítettek. Kiemelkedő eredményeket ér-
tek el a 600 m-es futásnál. Így kiérdemelték a 
dobogós 3. helyezést ezen a megyei atlétikai 
versenyen. Felkészítők: Sós Barnabás, Batta 
Katalin, Dobos Judit, Parlaginé Tolnai Hajnal-
ka. Köszönet Ivánfai Ágnesnek (Nagy Klau-
dia nagymamájának) és Fodor Barbara tanító 
néninek, akik saját autójukkal vitték, hozták a 
gyerekeket a versenyre 24-én. 

Alapműveleti matematikaverseny
2018. április 11-én került megrendezésre az 
Alapműveleti Matematikaverseny területi for-
dulója, melynek célja a matematikai alapisme-
retek és számolási képesség mérése, versenyen 
való összevetése. Iskolánkat 32 felső tagozatos 
diák képviselte. Legeredményesebb tanulóink 
évfolyamonként: 5. évfolyam: Pajzos Polla 
(14. helyezés), 6. évfolyam: Balogh Dorottya 
(5. helyezés), 7. évfolyam: Szűcs Krisztina 
(1. helyezés), Sós Anna (2. helyezés), Szabó 
 Laura Dorina (4. helyezés), 8. évfolyam: Lajtai 
Tímea (6. helyezés). Felkészítő tanárok: Kiss-
né Lantos Éva, Balogh Éva, Komócsinné Soós 
Judit és Csiha László.

12,5 tonna papírt gyűjtöttünk
Iskolánkban a papírgyűjtés alkalmával 12,5 
tonna papírt sikerült összegyűjtenie tanulóink-
nak mintegy 120 ezer forint értékben. A leg-
eredményesebb osztály a 6.b volt.

Erzsébet táborozhatunk idén is 
Idén is, az előző évekhez hasonlóan sikeresen 
pályáztunk az Erzsébet Program keretében 
megrendezésre kerülő fonyódligeti táborozás-
ra, mely során tanulóink a Balaton parton tölt-
hetnek pár napot a szünidejük alatt.

Ballagás és évzáró
Iskolánkban a 8. osztályosok ballagására 2018. 
június 16-án, 9.00 órától kerül sor. 
Az idei tanév évzáró ünnepségét 2018. június 
21-én, 17.00 órától tartjuk. 

Köszönetünket fejezzük ki az Önkormányzat-
nak a gyerekek versenyekre utaztatásához 
nyújtott támogatásáért. Köszönjük továbbá 
Csige Lajosnak és munkatársainak a tanévben 
nyújtott segítségüket.

Összeállította: 
Szűcs Norbert intézményvezető

Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Beiratkozás 
a művészeti tagozatra

Tisztelt Szülő(k)!
Ezúton tájékoztatom a Berettyóújfalui Tan-
kerületi Központ fenntartásában működő 
Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Taní-
tási Nyelvű Általános és Alapfokú Művésze-
ti Iskolába a művészeti tagozatra vonatkozó 
felvételi eljárás rendjéről:
A művészeti iskolai beiratkozás ideje:

2018. június 14. (csütörtök)  
7.30–17.30 óra között

2018. június 15. (péntek)  
7.30–17.00 óra között.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok 
szükségesek:
•  a gyermek személyazonosítására alkal-

mas, a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosító és a lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány (lakcímkártya),

•  jelentkezési lap (letölthető az iskola hon-
lapjáról: www.ebesarany.hu)

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
Szűcs Norbert intézményvezető
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Mazsorett felvonulással kezdődött a délutáni programsorozatLaci betyár a műsorával megmozgatta a kilátogatókat

Gáspár Laci vérpezsdítő dallamait sokan dúdolták

Extrém favágó show-val szórakoztatta a közönséget a Székelyhídi 
GV Team Sportklub

A rendezvényen az iskolásaink is felléptek

A délelőtt folyamán vércukrot és vérnyomást is mértek
A citera zenekar műsora elbűvölte a közönséget

A Retró énekkar gondoskodott az igazi buli hangulatról

Ebesi Majális 2018 – Képes beszámoló
Kedvező időjárás, sportos délelőtt, remek előadók és lelkes közönség jellemezte az idei Majálist Ebesen. A délelőtt folyamán 
a futók legnagyobb örömére ünnepélyesen átadásra került a futballpálya körül kialakított 500 méteres, salakos futókör, melyet 
örömmel vettek birtokba a kicsik és a nagyok egyaránt. A délután a szórakozás jegyében telt, hiszen az ebesi kicsik és nagyok 
műsorain túl olyan hírességek szórakoztatták a közönséget, mint Szűcs Judith, Gáspár Laci és Laci betyár. „Beszéljenek” a képek.
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Sportnap az egészség jegyében
Immár harmadik alkalommal került megrendezésre az Ebesi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. és az Ebesi Sportbarátok Egye-
sület szervezésében a Sport- és egészségnap, melynek középpontjában az egészség megőrzése állt. A nap folyamán a sporttevé-
kenységek mellett számos előadással, bemutatóval és tájékoztatóval várták a szervezők a rendezvényre kilátogatókat. A sport-
naphoz kapcsolódóan Eignerné Bartusz Andrea a Kulturális Kft. ügyvezetője elmondta, hogy „a kerékpárút fejlesztése Ebesen 
elnevezésű projekthez kapcsolódóan (TOP-3.1.1.15-HB1-2016-00002) a pályázat tartalmaz egy szemléletformálást megcélzó 
részt is, melynek keretében megvalósult az iskolában megrendezett KRESZ nap kerékpártúrák, illetve a Sport- és egészségnap is.  
Ezen a napon a kerékpáré volt a főszerep, így azok között, akik 
a nap folyamán legalább két sporteseményen, valamint legalább 
két bemutatón vagy előadáson vettek részt, egy kerékpárt sor-
soltunk ki”. 

A sportdélelőttön számos sportágban összemérhették tudásukat az 
érdeklődők

Átadásra került az új, 500 méteres salakos futókör

Tatarek Rezsővel sportosan indult a délelőttSzűcs Judith-ot nagyon várta a közönség

Kerékpáros felvonulással indult a délelőtt

A nyeremény bicikli boldog tulajdonosa

A Mentőszolgálat munkatársa az elsősegélynyújtás rejtelmeibe vezette be 
az érdeklődőket

A legbátrabbak egy kemény Cross Fitness edzésen tehették próbára 
ügyességüket
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Minden esztendőben nagy öröm és ünnep számunkra, amikor sor kerül a konfirmá-
cióra. A kicsit idegennek tűnő szó latin eredetű, és azt jelenti, megerősítés. A konfir-

mandusok megerősítik azt 
a fogadalmat, amit szüleik, 
keresztszüleik tettek a ke-
resztelés alkalmával.

Isten és az ember találko-
zása ez az alkalom is. Hálát 
adunk azért, hogy idén 14 
fiatal konfirmált. Szépek, 
kedvesek és okosak mind. 
Isten áldása legyen életü-
kön, családjukon! 
Bukáné Zakar Zsuzsanna 

lelkipásztor

Május 8-án a Múzeum udvarán sok 
dolgos kéz képviselte az Ebesi Idős Em-
berekért Alapítványt. Részt vettünk a 
„Gyertek hozzánk vendégségbe” című 
rendezvényen, ahol hagyományos, 
krumpliból készült ételeket sütöttünk és 
főztünk. A jelen lévők végig kóstolták 
az finomságokat, melyek elkészítésében 
ezúton is köszönjük tagjainknak a sok se-
gítséget, valamint a felajánlott alapanya-
gokat. Köszönjük a Széchényi Ferenc 
Tájmúzeum munkatársainak a részvételi 
lehetőséget, és a program megvalósulásá-
ban nyújtott segítséget!

Erdei Andrásné
az alapítvány elnöke

2018. április 20-án Lengyel Lajosné Er-
zsike néni 90. születésnapját ünnepeltük 
az Idősek Klubjában. Örömmel gondol-
tunk vissza együtt az elmúlt évek közös 

emlékeire, fiatalságának dolgos, szép éve-
ire. Erzsike néni 90 évesen derűs, szere-
tetteljes jellemével arra tanít bennünket, 
hogyan kell derűvel, mosollyal vissza-
gondolni arra, ami elmúlt, örülni a hét-
köznapok szépségeinek, a család szerető, 
gondoskodó összetartásának. Legyen szá-
mára minden nap áldás és ajándék, bol-
dogságot, családjával együtt töltött szép 
éveket, jó egészséget és boldog születés-
napot kívánunk neki szeretettel!

Erdei Andrásné
intézményvezető

Egy tál dödölle!

Szépkorú klubtagunk 
köszöntése az Idősek 

Klubjában

Konfirmáció a Református Templomban

2018. április 28-án került sor „Az Év 
Tánca 2018” Nemzetközi Minősítő és 
Díjkiosztó Táncművészeti versenyre a 
debreceni VOKE Egyetértési Művelődési 
Házban.

A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcső-
de haladó mazsorett csoportja benevezett 
a versenybe, vállalva a megmérettetést. 
Már a 2017/2018 nevelési év kezdetétől 
szorgalmasan gyakoroltak a kislányok, 
számos óvodai és település szintű rendez-
vényen léptek fel, most mégis lázas ké-
szülődés előzte meg a versenyt.

Óriási izgalommal érkeztünk meg 
szombat reggel a verseny helyszínére a 
szülők népes szurkolótáborával együtt. 
Rengetek csapat nevezett a versenyre 
sokféle műfajt képviselve. Csillogó ru-
hák, dekoratív sminkek, arcdíszítések 
tették még látványosabbá a színpadi pro-
dukciókat. A mi kis csapatunk új ruhában 
– melyet Tóthné Békési Zsuzsa oktatónk 
ajándékozott óvodánknak – mutatta meg 
tudását, bizonyították bátorságukat az 

óriási színpadon.
A zsűri neves táncpedagógusokból állt. 

Óvodánk mazsorettjei ezüst minősítést 
szereztek. Nagyon büszkék vagyunk az 
eredményre, mellyel öregbítették óvo-
dánk hírnevét. Gratulálunk a csapat tagja-
inak: Bagi Barbara, Bernáth Bianka, Ká-
dár Kinga, Lakatos Virág, Lugosi Luca, 
Ravasz Hédi, Rózsás Annabella, Sarkadi 
Jázmin, Szendrei Laura, Szűcs Nelli, Tan-
ka Lili, Tarcsi Réka.

Czeglédiné Herczeg Ildikó  
intézményvezető

Mazsorett siker
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Folyamatosan fejlődő gépjármű üzemeltetéssel, 

karbantartással és javítással foglalkozó műhelyünk 
csapatához keresünk új kollégákat. 

 

FŐBB FELADATOK: 
Személygépjárművek, tehergépjárművek, illetve 
pótkocsik szervizelése, karbantartása. 
Juttatások: 
 kiemelkedő bérezés, juttatások, 
 munkaruha, védőfelszerelések biztosítása, 
 korszerű munkakörnyezet, 
 professzionális szerszámok, 
 stabil, hosszú távú munkalehetőség, 
 fejlődési lehetőség, rendszeres oktatások. 

 
Készségek és személyes tulajdonságok: 
 Szakirányú műszaki végzettség, 
 Gépjárművek javításában szerzett tapasztalat, de 

pályakezdők jelentkezését is szívesen várjuk! 
 legalább "B" kategóriás jogosítvány, 
 Alkalmazkodó képesség, csapatszellem. 

 
Információk a kiválasztási folyamatról: 
 

Jelentkezni a kerekesmhv@gmail.com e-mail címen, 
illetve a 06-30/638-8949 telefonszámon lehet. 

 

 

A Kerekes Kft autójavító műhelye várja 
autószerelő / autóvillamossági műszerész 
szakmákat tanulók jelentkezését gyakorlat 

megszerzése céljából. 

Jelentkezni a kerekesmhv@gmail.com, illetve a 
06-30/638-8949 telefonszámon lehet. 

 

 
 

Professzionális gépjármű mosónkba várunk 
minden típusú gépjárművet. Kollégáink a 

legkorszerűbb berendezésekkel, anyagokkal 
profi módon tisztává varázsolják koszos 

szennyezett gépjárművét. 
Amíg vásárol áruházunkban, elvégezzük a 

mosást. 
Kérjen segítséget az áruház 

ügyfélszolgálatán! 
Külső kézi mosás már 1.613.- Ft-tól. 

 

Ebesen 2018 májusában egy bűncselekmény elkövetéséről tu-
dok beszámolni. Az adott időszakban közlekedési baleset nem 
jutott a rendőrség tudomására.

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság lopás vétség elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást isme-
retlen személyekkel szemben. 

A rendelkezésre álló adatok szerint 2018. április 27-e 16 óra 
és május 2-a 6 óra közötti időszakban Ebesen egy, a 4-es számú 
főút mellett lévő telephelyre ismeretlenek bementek és az ott 
parkoló teherautókból gázolajat, poroltót és akkumulátorokat 
loptak el.

A rendőrség kéri, hogy aki a bűncselekménnyel kapcsola-
tosan információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságon (4200 Hajdúszoboszló, 
Rákóczi u. 4.), vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órá-
jában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, az ingyenesen 
hívható 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöld számán, illetve a 
107-es, 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén. A be-
jelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli.
Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok 06-30/382-6565
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Pásti Gyula c. r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Vass Szabolcs r. ftőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
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 hónap első szer-

dáján 16:00 és 17:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti 
Irodában az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.

Karácsony Béla r. százados, sajtószóvivő

Kék hírekA pálházi polgárőrök 
látogattak el hozzánk

Április 29-én a Pálháza Polgárőr Egyesület 12 tagja és elnöke, 
Makó István, Iglai Lajos nyugállományú rendőr alezredes, a 
BAZ Megyei Polgárőr Szövetség járási koordinátora, valamint 
Szebeni Endre polgármester úr tett látogatást településünkön. 
Balogh László az Ebesi Polgárőr Egyesület vezetője elmondta, 
hogy a jó kapcsolat a pálháziakkal már korábban kialakult. A 
tavalyi év októberében ugyanis már a polgárőreink egy közös, 
csapatépítéssel egybekötött szolgálatot láttak el Pálházán. A 
hozzánk ellátogató pálháziakat Szabóné Karsai Mária polgár-
mester asszony fogadta és köszöntötte, akik a nap során megis-
merkedtek Ebessel, valamint kilátogattak a Majális programja-
ira is. Reméljük, ezt a jó kapcsolatot a továbbiakban is sikerül 
fenntartanunk!

Ebesi Polgárőr Egyesület
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Az Ebesi Gyermekekért Ala-

pítvány 2018. tavaszán 17,8 mil-
lió forintot nyert az egészséges 
életmódot és táplálkozást népsze-
rűsítő tevékenységek megvalósí-
tására. A támogatásból megújul 
az étkezdénk felszerelése, a tan-
konyhánk és az iskolakertünk is.

Projektünk első rendezvénye 
április 21-én volt, ahol egészsé-
ges zöldségeket, gyümölcsöket 
kóstoltak diákjaink, megismer-
kedtek az iskolakert fűszernövé-
nyeivel és kérdőívet töltöttek ki a 
táplálkozási szokásaikról. A kér-
dőív feldolgozása után dietetikus 

munkatársunk egyéni tanácsadás 
keretében segít gyermekeinknek 
– az egész év folyamán – a meg-
felelő étrend kialakításában. 

A program elsődleges célja 
a táplálkozási szemlélet és az 
életmód megváltoztatása, egész-
ségesebbé tétele. Jelen voltunk 
több rendezvényen is: április 
29. Községi Majális, május 7. 
– KRESZ-nap, május 8. – Főző-
verseny és egészségnap. Diák-
jaink nagy kedvvel kóstolgatták 
a számukra eddig ismeretlen fi-
nomságokat (pl.: túrós-gyümöl-
csös kuszkusz). 

Beindult a Menő Menza Ebesen

Szoborkodom, tehát vagyok!Régen hallottunk az Ebesi 
Értéktár tagjáról a – nyolcva-
nadik éve felé araszoló Kádár 
Nagy Lajosról – ennek apropó-
ján szólítottam meg. Az újság-
írás íratlan szabályát átlépve 
tegeződünk, hisz így vagyunk 
ezzel a hétköznapi életben is a 
Művész úrral.

– Érdeklődöm: mi újság van, 
hogy vagy?

– Köszönöm kérdésed jól va-
gyok. Bővebben pedig azt is 
mondhatnám, a kornak megfele-
lően vagyok.

– Mivel foglalkozol mostaná-
ban, hogy telnek napjaid?

– Saját magam által meghatá-
rozott napi programom az adott. 
Tornázom, sétálok, hangos köny-
vet hallgatok. Aztán ha egyedül 
vagyok – ami azért előfordul –, 
úgy morfondírozom az élet nagy 
dolgain. 

Természetesen igyekszem 
László Ákos Grafikus barátom 
intelméhez is tartani magam: 
„Művész ember esetében ne tel-
jen úgy el a nap, hogy ne vegyen 
kezébe, tollat, ecsetet, vagy ép-
pen agyagot!”

 
Felismerés

– Igaz a hír, hogy egy régi vá-
gyad teljesült az elmúlt évben 
azzal, hogy eljutottak alkotásaid 

a Sárrét fővárosába, Püspökla-
dányba is?

– Igen, az elmúlt év nyarán 
meglepetésemre érkezett a fel-
kérés: rendezzünk egy Kádár 
Nagy Lajos életmű kiállítást La-
dányban. Nagyon jól sikerült, bár 
tudod én már nem mertem vállal-
kozni az utazásra.

– Jól tudom – Ebes hírnevét is 
öregbítvén –, újabb híres embe-
rekhez is eljutott egy-egy Kádár 
Nagy Lajos kisplasztika az elmúlt 
évben?

– Igen. Nem kis örömömre Fa 
Nándor hajóskapitány úrnak és 
a Reformáció 500. évfordulójá-
nak tiszteletére pedig Dr. Fekete 
Károly püspök úrnak is adhattam 
egy kisplasztikát ajándékba.

  
Áttörés

– A 2017 évben tovább bővült 
az erkölcsi elismeréseid száma 
is. 

– Valóban így történt. Nem kis 
meglepetésemre megkaptam az 
elmúlt év őszén a Dr. Papp La-
jos Emlékérmet, a Látássérültek 
Észak-alföldi Regionális Egye-
sületétől.

– Alapítványi támogatásodról 
egy pár gondolatot mondanál az 
Ebesi Hírlap olvasóinak?

– A Csiha László fiatal bará-
tom vezette Ebesi Gyermekekért 
Alapítvánnyal példaértékű a kö-

zös munkánk immár harmadik 
éve. Tavaly pedig útjára indítot-
tam egy új Alapítványi támoga-
tást is. Ezzel pedig az a célom, 
hogy a hajdúszoboszlói sporté-
letet, az ott sportoló fiatalokat is 
támogassam.

Mindig együtt
– Titkos vágy, távolabbi célki-

tűzés?
– Természetesen van. Három 

is, mint a mesében. Az első, hogy 
Debrecen nyerje el az Európa 
Kulturális Fővárosa címet. Az-
tán, ha van rá fogadókészség és 
igény, úgy a magam szerény esz-
közeivel szívesen is segítem ezen 
jövőbe mutató kulturális és ide-
genforgalmi projektet. A máso-
dik, hogy kerüljenek megméret-
tetésre alkotásaim a „Lajtán túli” 
országokban is. Harmadikként 
pedig lassan azon is el kell gon-
dolkoznom: hol kellene, lehetne 
egy olyan termet létesíteni, ahol 
alkotásaim állandóan megtekint-
hetők lennének.

– Következő kiállításod hol és 
mikor lesz?

– A MVGYOSZ Centenáriumi 
évének záró rendezvénye lesz az 
én budapesti kiállításom ez év 
őszén. Ahogy szokták mondani, 

nagyon össze kell kapnom ma-
gam, mert ez egy komoly, rangos 
nemzetközi szintű esemény lesz. 
A rendezvény fővédnöke Áder 
János Köztársasági elnök úr. 
Meghívottak pedig többek között 
a Vakok Nemzetközi Szövetsé-
gének Európai és a Világ Szerve-
zetének Elnökei.

– Végül kérdezem, megtudha-
tunk valamit a legújabb Kádár 
Nagy Lajos projektről?

– Ez egy hatalmas dolog az 
életemben, ami rengeteg mun-
kával jár. A Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Országos Szö- 
vetsége, mint már említetem 
idén lesz 100 éves. A Centená-
riumi ünnepség keretében meg-
jelenik ez évben három nyel-
ven – magyar, angol, német és 
természetesen Braille írással, a 
„Szoborkodom, tehát vagyok” 
legújabb Képzőművészeti Al-
bumom.

– Az Album címén túl azért va-
lamit még áruljál már el nekünk, 
ebesieknek?

– Az előszót Dr. Vitéz Fe-
renc író, költő barátom írta, aki 
egyébként kiválasztotta az Al-
bumba kerülő kisplasztikákat is. 
A fotókat pedig Sándor Margó 
fotóművész barátom készítette. A 
könyvajánlót Dr. Nagy Sándor, a 
Magyar Vakok és Gyengénlátók 
Országos Szövetségének Elnö-
ke írta. Az Album címlap fotója 
is meg van: Hiszek benned és a 
Mózes útján. 

– Az Album megjelenése mi-
korra várható?

Már a nyomda felé tart a 
komplett anyag.

Fentieket lejegyezte: 
Dr. Hagymási Zoltán,  

az ebesi krónikás 
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Az Ebesi Hírlap júniusi számának lapzárta 
időpontja 2018. június 21., csütörtök.

Felhívás véradásra
Június 12-én véradást szervezünk a Művelődési Házban, 

13.00–16.30 óra közötti időpontban.
Kérjük, hozza magával a személyes iratait!  

(TAJ szám szükséges)
Mindenkit szeretettel várunk, egy véradással három életet 

lehet megmenteni!
a Védőnők

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
ISSN 2415-9964

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 Médiapartnerünk: www.ebestv.hu 
Tipográfia: Abari Gusztáv  

Nyomda: Center-Print Nyomda Kft., Debrecen. E-mail: info@centerprint.hu

Van már egy biztonságos 
körülmények között használ-
ható szép, 500 méteres salak 
futópályánk, mely mindenki-
nek lehetőséget ad a rendsze-
res sportolásra és a verseny-
zésre is. Vigyázzunk rá! Ha 
megérint és megérzed a futás 
ízét, életed szerves részévé 
válik. Hiányozni fog, ha már 
nem csinálod, pedig ott van 
a lábaidban. Csak el kell in-
dulni. A fizikai és szellemi 
felfrissülés, erőnlétünk és 
egészségünk megerősödése és 
megfiatalodása csak a kezdet. 
Akaraterőnk, állóképességünk 
és keringésünk növelésének 
legolcsóbb és legegyszerűbb 
módja a kocogás-futás. Spor-
tolás közben személyiségünk 
fejlődik és lelki békénk hely-

reáll. Szelídebbek és érzel-
mileg nyitottabbak leszünk 
környezetünkre, a természeti 
szépségek és emberi értékek 
befogadására. Szeretettel 

várjuk továbbra is a gyereke-
ket és felnőtteket kedden és 
pénteken ½ 6-kor, közös fu-
tóedzésünkre. Két nagyszerű 
atlétánk, Mészáros Nóra és 

Ifj. Sós Barnabás megnyerték 
a megyei diákolimpiát, jóval 
az országos szintidőn belül. 
A Muzsla Trail, az Ultraba-
laton és a Wizz Air Debrecen 
Airport futóversenyeken egy-
re több ebesi futónk indult, 
népszerűsítve ezzel is telepü-
lésünket. A debreceni Hajrá 
futás nagyerdei futóverseny 3. 
fordulójában Tóth Amina, Mé-
száros Nóra és Sós Barnabás 
voltak az érem szerzők. Ger-
gelyné Molnár Edit, Mészáros 
Márta, Nyüvediné Mónika, 
Tőzsér Dalma, Tőzsér-Török 
Judit, Tőzsér Dávid, Nyüvedi 
Nándor, Gergely Kristóf Gá-
bor és Tőzsér László értékes 
pontokat gyűjtve hajtanak az 
összetett dobogós helyekért. 

Sós Barnabás

Futni jó!

Körbefutottuk a Balatont
2018. május 12-én hajnalban 

rajtolt el az ebesi „Eleven-ek” 
csapata Balatonaligáról. Csak 

1 kört kellett teljesítenünk, de 
az 221 km volt. A nagy meleg 
ellenére jól helyt álltak a futók, 
és a bringás kísérők is. 20 óra 
7 perc alatt sikerült körbefut-
nunk a „Balcsit”. Kanyó Már-
ton biciklivel tekerte körbe. 

A csapat tagjai: Egri Kincső, 
Nagy Anita, Egri Ferenc, Ger-
gelyné Molnár Edit, Gergely 

Gábor, Magyar-Csorvási Judit, 
Magyar Szabolcs, Pintyák Il-
dikó, Pellei Szilvia, Szoboszlai 
Boglárka, Szoboszlai Botond, 
Egri Csenge, Gergely Kristóf 
Gábor és Kurely Mózes.

Nagy Anita
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Harmati 
AutósiskolaOKÉV: 09-0287-04

www.harmatiautosiskola.hu

Személygépkocsi-vezetői tanfolyamot 
indítunk tantermi és e-learning otthon 

tanulásos képzéssel 

2018. június 5-én kedden 18,00 órakor
Ebesen a Művelődési Házban

Jelentkezni lehet:
A megadott időpontban a helyszínen, vagy

Harmati László iskolavezetőnél a 06-20-988-95-96 
telefonszámon.

e-mailben: harmatilaszloo@gmail.com

Lakossági hirdetés
Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány készítése. Fundamenta, lakáshitel, felújítási hitel. Adorjánné Vali 
Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407.


