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 Ingyenes kiadvány
Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap

2015. január 28-án, illetve 
február 18-án tartotta soron 
következő üléseit a képvise-
lő testület. A januári ülésen 
nyílt ülés keretében kilenc, 
míg zárt ülésen két napirendi 
pontot tárgyaltak. A februári 
ülésen nyílt ülésen tizenegy, 
míg zárt ülés keretében há-
rom napirendi pontot vitat-
tak 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. 

Március elsejétől új helyi 
szabályozás lép életbe az ön-
kormányzati tulajdonú lakások-
ra vonatkozóan. E szerint az ön-
kormányzat tulajdonában álló 
fecskeházi lakások költségelvű 
díjaként 23.000 Ft-ot, míg piaci 
díjként 28.000 Ft-ot szükséges 
havonta fizetni a bérlőknek. A 
kertes családi házak bérleti díjai 
is emelkednek. Erre tekintettel 
a családi házak szociális alapú 
díja 30.000 Ft, míg a piaci díja 
45.000 Ft havonta. 

Létrehozta a képviselő-tes-
tület az Ebesi Települési Ér-
téktár Bizottságot, mely Ebes 
arculatának kialakítására vo-
natkozó feladatok ellátásra 

alakult. A bizottság tagjai: dr. 
Kovács Brigitta, Tóvizi Eri-
ka, Eignerné Bartusz Andrea, 
Zelizi Krisztina és Portörő Já-
nos.

Tájékoztató hangzott el a 
szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásról szóló törvény 
2015. március 01-jétől bekö-
vetkező, az önkormányzati 
feladatellátást érintő változá-
sokról. Az e terülten bekövet-
kező változásokról dr. Hajdu 
Miklós jegyző adott tájékozta-
tást lapunknak, melyet a 2–3. 
oldalon olvashatnak

Februári ülésén tárgyalta és 
elfogadta a képviselő-testület 
az önkormányzat 2015. évi 
költségvetését. A költségvetés 
kialakításáról Szabóné Karsai 
Mária polgármester asszony 
beszélt lapunknak. Az inter-

jút a 2–3. oldalon olvashat-
ják. 5 százalékos díjemelésről 
döntött a képviselő-testület a 
közterület használati díjak, va-
lamint az önkormányzat tulaj-
donában álló üzlethelyiségek 
bérleti díjainak tekintetében. 
A módosított díjak március 
01-jétől lépnek hatályba. 

Dr. Kovács Brigitta az Ebes 
Arculata Ad-hoc bizottság 
elnöke beszámolt a bizott-
ság 2014. évi munkájáról. 
Elmondta, hogy a bizottság a 
tizenkilenc rövid távú céljai 
közül tízet megvalósított.

Nyílt képviselő-testületi ülé-
sen Szabóné Karsai Mária pol-
gármester asszony ismertette 
a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtását. 

Összeállította: 
 dr. Borku Csilla

XIV. évf. 2. szám • 2015. február

Tisztelt Ebesi Kutyatartók!
Az állatvédelemről szóló törvény előírja, hogy 
minden településen háromévente eb összeírást 
kell tartani.

Az összeírás elvégzése érdekében készí-
tettünk egy adatlapot, amely jelen Ebesi Hír-
lapban került elhelyezésre. Kérjük, hogy az 
adatlapot kitölteni és azt vagy az Ebesi Pol-

gármesteri Hivatalba, vagy a Községi Piacon 
lévő Frakk állateledel boltba visszajuttatni szí-
veskedjenek legkésőbb 2015. március 20.-ig.

Amennyiben bármilyen kérdés az összeírás-
sal felmerül készséggel állunk rendelkezésre a 
Polgármesteri Hivatalban személyesen, vagy 
telefonon az 565-048-os telefonszámon.

Dr. Hajdu Miklós jegyző

Felhívás eb összeírással kapcsolatban
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Februári ülésén tárgyalta a 
képviselő-testület a 2015. évi 
költségvetését, melynek ter-
vezésénél figyelemmel kellett 
lenniük az állami támogatás 
jelentős átalakulására is. A 
kialakult és elfogadott idei 
évi költségvetésről Szabóné 
Karsai Mária polgármester 
asszonyt kérdeztük.

Mint köztudott az önkor-
mányzat kötelező feladataihoz 
kapcsolódó állami támogatás 
rendszere átalakult. Hogyan 
érinti ez a változás az önkor-
mányzatunkat?

Szabóné Karsai Mária: A 
képviselő-testület a 2015. feb-
ruár 18-ai ülésén elfogadta az 
önkormányzat 2015. évi költ-
ségvetését. Az elfogadást meg-
előzően a Pénzügyi Bizottság 
többször ülésezett, hiszen eb-
ben az évben a korábbi évek-
hez képest nehezebben alakult 
ki a végleges költségvetés. 
Ennek legfőbb oka az Ebesnek 
járó állami támogatás jelentős 
csökkenése. A jelenlegi sza-
bályozás szerint a kormányzat 
megvizsgálja az adott telepü-
lésen a lakosságszámhoz vi-
szonyítva az iparűzési adóból 

befolyt bevételt. Amennyiben 
az egy lakosra eső iparűzési 
adó bevétel eléri a törvény-
ben meghatározott összeget, a 
település nem kap támogatást 
egyes kötelező feladataihoz, 
azokat a befolyt adóbevételből 
kell finanszíroznia. 

A szabályokból adódóan 
Ebestől közel 100 millió forint 
került elvonásra, így saját be-
vételből kell az önkormányzati 
hivatalt működtetni, a telepü-
lésüzemeltetést (közvilágí-
tás, parkok, közutak, temető 
fenntartása) biztosítani, egyéb 
önkormányzati feladatokat el-
látni, iskolát üzemeltetni és a 

szociális ellátásokat fizetni. A 
változások miatt az adóbevé-
telünk 90%-át az előbbiekben 
felsorolt feladatokra kell fordí-
tanunk.

A fentiek tükrében hogyan 
alakult ki az idei költségvetés? 
Milyen magvalósítandó fel-
adatokra tartalmaz előirány-
zatot a büdzsé?

A költségvetés főösszege 
730.045.000 Ft, mely összeg-
nek közel 70%-a település és 
az önkormányzati intézmé-
nyek működtetését biztosítja 
a tervezet szerint. A források 
30%-át, több mint 200 millió 
forintot beruházási kiadások-

ra tervezünk fordítani. Ennek 
az évnek kiemelt beruházása 
a polgármesteri hivatal építé-
se, de tartalmaz a költségvetés 
előirányzatot úttervekre, az 
idősek bennlakásos otthonának 
és a szolgáltatóház tervezésére, 
a napelemes rendszer kiépíté-
sére az iskolánál, informati-
kai és óvodai tárgyi eszközök 
beszerzésére. 2015. évben is 
fontos feladat a pályázati lehe-
tőségek figyelemmel kísérése, 
hogy ezáltal is növelni tudjuk 
a fejlesztésekre fordítható for-
rásokat.

A jelentős átalakításokra te-
kintettel mit tart legfontosabb-
nak a képviselő-testület az idei 
gazdasági évben?

A nehézségek ellenére to-
vábbra is a legfontosabb cél-
kitűzés az intézményhálózat, a 
településüzemeltetés változat-
lan szinten való működtetése, 
a község fejlődését elősegítő, 
a lakosságot szolgáló fejlesz-
tések megvalósítása. Ehhez 
azonban – mint ahogy eddig 
is – takarékos, ésszerű gazdál-
kodásra van szükség, az önkor-
mányzat folyamatos pénzügyi 
egyensúlyának, stabilitásának 
fenntartása mellett. 

Továbbra is fontos lakosságot szolgáló fejlesztések megvalósítása

Jelentős változások lépnek életbe 
március elsejétől a szociális ellátások-
ra vonatkozó szabályozás tekintetében 
mely ezzel összefüggésben az önkor-

mányzatok feladatkörét is gyökeresen 
átalakítja a jövőben. Az életbe lépő 
változásokról dr. Hajdu Miklós jegyző 
adott tájékoztatást lapunknak.

– Milyen konkrét változások várhatók 
a szociális ellátások területén?

– A szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(a továbbiakban: Szt.) 2015. március 
01-jétől rendkívül jelentős változásokat 
ír elő az önkormányzat feladatkörére vo-
natkozóan.

Elsőként említhető, hogy az aktív ko-
rúak ellátásával kapcsolatos feladatok 
március 1-jétől a Hajdúszoboszlói Járási 
Kormányhivatal hatáskörébe kerülnek 
át. A Polgármesteri Hivatal jelenleg ál-
lítja össze az iratokat az átadás-átvétel 
lebonyolításához. 

Maga az aktív korú ellátás is módosul. 
Megmarad a foglalkozatást helyettesítő 
támogatás, de megszűnik a rendszeres 
szociális segély. Akik idáig rendszeres 
szociális segélyben részesültek azok a 
továbbiakban – amennyiben a törvényi 
feltételeknek megfelelnek – vagy a fog-
lalkoztatást helyettesítő támogatotti kör-
be kerülhetnek át, vagy egy új ellátásban 

Átalakul a szociális ellátások rendszere március elsejétől

Az új polgármesteri hivatal látványterve
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részesülhetnek, amelynek az elnevezése 
egészségkárosodási és gyermekfelügye-
leti támogatás. Az ezzel kapcsolatos 
felülvizsgálatot a Polgármesteri Hiva-
talnak legkésőbb február 28-ig le kell 
folytatnia a törvény rendelkezése alap-
ján.

A törvénymódosítás következtében 
megszűnik a lakásfenntartási támoga-
tás és a méltányossági közgyógyellátás. 
Ezen utóbbi ellátás esetében a korábban 
megállapított ellátások az eredetileg 
megállapított határidőig folyósításra ke-
rülnek.

– Hogyan alakul át az önkormányzati 
ellátások köre?

– A képviselő-testület a február 18-i 
ülésén tárgyalta és fogadta el a módosí-
tott önkormányzati szociális ellátásokat. 
A törvény erre vonatkozóan kimondja, 
hogy az önkormányzati ellátások kiegé-
szítő jellegűek, a legtöbb törvényben 
szabályozott ellátást március elseje után, 
az állam a Járási Kormányhivatalokon 
keresztül biztosítja. Az önkormányzatok 
egy esetben kötelesek támogatást nyúj-
tani akkor, ha a kérelmező létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került, vagy ha időszakosan vagy tartó-
san létfenntartási gonddal küzd.

Természetesen az önkormányzatunk 
a fenti eseten túlmenően is támogatást 
kíván nyújtani a rászorulóknak, ezért 
nem csak ez az egy ellátási forma ke-
rült bele a helyi rendeletünkbe. Az ön-
kormányzat Egészségügyi és Szociális 
bizottsága több alkalommal is tárgyalta 
a kialakítandó szabályozással kapcso-
latos kérdéseket. A bizottsági üléseken 
alapelvként fogalmazódott meg, hogy 
a jelenlegi önkormányzati ellátási for-
mákból kell kiindulni és azt továbbfej-
lesztve, átalakítva kell az új rendszert 
kidolgozni. A rendszer kialakításánál 
természetesen figyelemmel kellett lenni 
a költségvetési korlátokra is.

– Milyen konkrét önkormányzati el-
látásokban részesülhetnek a rászoru-
lók?

– A képviselő-testület az alábbi támo-
gatási formákat állapította meg:

1.  Rendkívüli települési támogatás
2.  Rendkívüli azonnali települési tá-

mogatás

3.  Gyermekszületéshez kapcsolódó te-
lepülési támogatás

4.  Temetési települési támogatás
5.  Gyógyszerköltségekhez kapcsolódó 

települési támogatás
Az ellátások igénybe vételének rész-

letes feltételeit önkormányzati rendelet 
tartalmazza, amely megtalálható a www.
ebes.hu honlapon, de érdeklődni lehet 
természetesen személyesen vagy telefo-
non a Polgármesteri Hivatalban is az új 
ellátásokról.

– Hol zajlik majd a járási hivatal által 
biztosított ellátások ügyintézése?

– Tárgyalásokat folytattunk dr. Györ-
gyi Zoltán Úrral a Hajdúszoboszlói Járá-
si Hivatal vezetőjével és megállapodtunk 
abban, hogy a megszokott Ebes Rákóczi 
út 13. szám alatti épületben (Családsegí-
tő Szolgálat) teljes munkaidős járási hi-
vatali dolgozó fog az ebesi lakosok szá-
mára rendelkezésre állni. Arra is ígéretet 
kaptunk Hivatalvezető Úrtól, hogy a 
teljes munkaidős kolléga mellett heti két 
napon további egy kormánytisztviselő az 
aktív korú ellátással kapcsolatos ügyeket 
fogja intézni. 

Tisztelt Ebesiek!
A Hajdú-Bihari Napló 2015. január 
26-i számában újságcikk jelent meg ’A 
„kormányfa” miatt elégedetlenkednek’ 
címmel. 

A cikkben két ebesi lakos nyilatkozik 
az önkormányzat által biztosított szoci-
ális tűzifával kapcsolatban.

A megjelenést követően az Önkor-
mányzathoz számos megkeresés ér-
kezett, amelyek mindegyike felhá-
borodásnak adott hangot, illetve az 
újságcikkben nyilatkozó két ebesi lakos 
által elmondottakat kérdőjelezték meg. 

A kialakult helyzet miatt hivatalos 
megkereséssel élt Önkormányzatunk a 
Hajdú-Bihari Napló kiadója és főszer-
kesztője felé. 

A teljes tájékoztatás érdekében az 
elküldött levelet az alábbiakban közzé-
tesszük:

„Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Az alábbiak tárgyában keresem meg Önt.
Településünk közvéleményében, Ebes 
Községi Önkormányzat Képviselő-testü-
letének tagjaiban, továbbá személy sze-
rint bennem is nagy felháborodást váltott 
ki a Hajdú-Bihari Napló 2015. január 
26-i számában megjelent, Szabó Zsolt 
László által írt ’A „kormányfa” miatt elé-
gedetlenek’ című cikkük.

Álláspontunk szerint az Önök által 

megjelentetett cikk, illetve az adott mé-
diatartalom elkészültének körülményei 
nem felelnek meg a sajtószabadságról és 
a médiatartalmak alapvető szabályairól 
szóló 2010. évi CIV. törvényben foglal-
taknak.

A hivatkozott törvény 10. §-a előírja, 
hogy 

„Mindenkinek joga van arra, hogy 
megfelelően tájékoztassák a helyi, az 
országos és az európai közélet ügyeiről, 
valamint Magyarország polgárai és a ma-
gyar nemzet tagjai számára jelentőséggel 
bíró eseményekről. A médiarendszer egé-
szének feladata a hiteles, gyors, pontos 
tájékoztatás ezen ügyekről és események-
ről.

Hajdú-Bihari Napló cikke összesen két 
személy panaszával foglalkozik a szoci-
ális tűzifa támogatással kapcsolatban és 
azt a látszatot kelti, mintha önkormányza-
tunk önkényesen nem, vagy nem megfele-
lő mértékben biztosított volna támogatást 
a cikkben szereplő személyeknek. Külön 
és ezúton is felhívnám a figyelmét arra 
a körülményre, hogy településünkön 257 
kérelem érkezett be szociális tűzifa támo-
gatással kapcsolatban. 

Az Önök újságírója az adatok ismere-
tében sem tett semmit annak érdekében, 
hogy a tűzifa támogatással kapcsolatos 
tényeket, információkat teljes körűen és 

hitelesen feltárja; többek között továb-
bi érintett személyek meghallgatásával, 
amely álláspontunk szerint a kérelmezők 
fentebb említett nagy számára tekintettel 
elengedhetetlen lett volna. 

Az újságíró a témával kapcsolatos 
jogi szabályozókról sem ír egyetlen sort, 
amely – véleményünk szerint – szintén 
feltétele lett volna az ezen ügyekről való 
hiteles és pontos tájékoztatásnak. 

Az a tény pedig, hogy a Hajdú-Bihari 
Napló újságírója nem kereste fel az ön-
kormányzat illetékeseit és tájékozódott 
személyesen az ügyről többek között azért 
sem elfogadható számunkra, mert Önkor-
mányzatunk évek óta előfizetője a lapjuk-
nak és talán elvárható lett volna az újság-
író részéről egy személyes megkeresés, 
interjúkészítés az illetékesekkel.

A fentiek alapján kérem, hogy a cikk 
elkészültének a körülményeit szívesked-
jen kivizsgálni és az üggyel kapcsolatos 
álláspontjáról lehetőleg rövid határidőn 
belül tájékoztatni.

A válaszuk ismeretében önkormányza-
tunk teljes képet kíván adni az ügyről a 
helyi lapban valamennyi ebesi lakos ré-
szére, valamint ennek alapján tud a kép-
viselő-testület dönteni további esetleges 
jogi lépések megtételével kapcsolatban is. 

Szabóné Karsai Mária
polgármester”

A megkeresésre 2015. február 20-ig 
semmilyen választ nem kaptunk.

Tájékoztatás



Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
4

A lomtalanítás menete: 
A korábbi lomtalanítások mintájára, az ingatlanok elé kell ki-
helyezni a lomot, melyet csütörtöki napon a Fő utca – Rákóczi 
utcától Debrecen felé eső utcákból, az Újsorról, Sárgasorról és 
a Horváth tanyából, míg pénteki napon a Fő utca – Rákóczi ut-
cától Hajdúszoboszló felé eső utcákból gyűjtenek be. A Fő utca 
– Rákóczi utca vonalon mindkét nap elszállítják a kihelyezett 
lomot. 
A lomnak minősülő tárgyakat a gyűjtési útvonal mellé kell ki-
helyezni, úgy hogy az a begyűjtő gépjárművel megközelíthető 
legyen és a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadályozza. 
Az apróbb kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban kell ki-
helyezni. A hulladékok kihelyezésének időpontja a lomtalanítás 
napon legkésőbb reggel 600-ig, de lehetőség szerint előző nap 
este. 
Lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok: 
Az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok, melyek 
nem helyezhetőek el a tároló edényzetben, illetve a rendsze-
res hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, 
elektronikai készülékek, nagyobb kartondobozok, rongy bezsá-
kolva). 

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

2015. március 15-i

községi ünnepségen lehetőséget biztosít a koszorúik elhelye-
zésére. Kérjük, hogy az ünnepség tervezése érdekében ko-
szorúzási szándékaikat a Polgármesteri Hivatalnál jelentsék 
be személyesen vagy telefonon az 565-048-as számon

2015. március 10-én 10 óráig.
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Második helyen végeztünk az 
informatika versenyen 

A debreceni Euro Szakiskolában megtar-
tott EURO-INFO informatikai alkalmazói 
csapatversenyen a Tokai-Kiss Krisztián 
(8.b.) és Tóth Sándor (8.b.) páros II. helye-
zést ért el. Felkészítő tanár: Csiha László.

Jól szerepeltek a sakkozók a 
diákolimpián

A Hajdúszoboszlón megrendezett sakk 
területi diákolimpián sakkozóink ki-
emelkedő teljesítményt nyújtottak, mely 
megmérettetésről az első három helyezett 

továbbjutott a megyei versenyre. Korcso-
portjukban I. helyezést értek el Magyar 
Krisztián (7.b.), Kovács Mátyás (7.b.), II. 
helyen végeztek Hermann Balázs (7.b.), 
Piskó Gergő (IV.a.), III. helyen végeztek 
Salánki Zsolt (IV.a.), Pajzos Albert (II.a.), 
míg IV. helyen Piskó Péter (I.a.) végzett. A 
február 7-én Debrecenben rendezett sakk 
megyei diákolimpián Sós Barnabás (7.a.) 
zsinórban hatodszor lett megyei bajnok. 
VI. helyen Magyar Krisztián (7.b.) és Ko-
vács Mátyás (7.b.) végeztek. A sakkver-
senyekre Kovács József az ESBE elnöke 
készítette fel a gyerekeket.

Szoros volt a verseny a fizika versenyen
A XXV. Öveges József Kárpát-meden-
cei Fizika Verseny házi fordulóján szo-
ros küzdelemben I. helyen Morvai Milán 
(7.a.), II. helyen Vágner Bálint (7.a.), míg 
III. helyen Beke Béla (7.a.) végzett. Fel-
készítő tanár Szűcs Norbert.

85 százalékos részvételi arány a szülői 
értekezleten

A januárban megtartott szülői értekezlete-
ken 85 százalékos volt a részvételi arány. 
Ezúton szeretnénk megköszönni az aktív 
részvételt és érdeklődést a szülők részéről.

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: III. 11., III. 18. és III. 
25. A közös kakaózás, azaz a KAKAÓ 
PARTYRA IV. 11-én kerül sor. Szeretettel 
várjuk az érdeklődőket!

Színházban voltunk

130 gyermek és 22 pedagógus tekintette 
meg a Toldi rendhagyó módú színpadi fel-
dolgozása, illetve mindenkit elvarázsolt a 
sokak által közkedvelt Padlás című mu-
sical. A feledhetetlen színházi látogatást 
Fézerné Kaszás Mária szervezte. 

Ingyenes gyógytestnevelés indul
A Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszol-
gálat szervezésében – megfelelő létszám 
esetén – ingyenes gyógytestnevelési fog-
lalkozást indítunk előreláthatólag 2015 
tavaszától. A gyógytestnevelés foglalkozá-
son való részvétel feltétele orvosi javaslat, 
ezért az érintettek keressék fel háziorvo-
sukat, vagy kérjék szakorvos segítségét. 

Iskolai színes hírek

Lomtalanítás
Az Ebesi Községgondnokság Kft. értesíti a lakosságot, hogy a DHK Kft. a tavaszi lomtalanítást 

2015. március 26–27-én 700 – 1400 óra közötti időszakban végzi.
Lomtalanítás során nem helyezhető ki: 
Kommunális hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, gépjár-
mű gumi, akkumulátor, veszélyes hulladéknak minősülő anyag, 
vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során 
veszélyezteti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egész-
ségét. 

Pajzosné Király Marianna ügyvezető
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A foglalkozásokra jelentkezni orvosi ja-
vaslat birtokában Kása Sándornál lehet. 

Jégen csúsztunk 

Batta Katalin és Fodor Barbara szervezé-
sében önfeledt pillanatokat élhetett át az a 
20 alsós gyermek, akik a Debreceni Jég-
csarnokban korcsolyáztak. 

Népszerű volt a házi népdaléneklési 
verseny 

Népes közönség előtt mintegy negyven 
gyermek, köztük több fiú is részt vett a 
népdaléneklési versenyen. Az első osztá-
lyosok közül I. helyen: Beke Lilla (1.a.) 
és Palcsu Hédi (1.b.), II. helyen Papp 
Luca (1.a.) és Koós Máté (1.a.), III. he-
lyen Tóth Olivér (1.b.) és Borsos Balázs 
(1.b.) végeztek. Különdíjat Kocsis Rebe-
ka (1.b.) kapott. A második osztályosok 
közül I. helyen Fodor Enikő (2.b.), II. 
helyen Pajzos Polla (2.a.), míg III. he-
lyen Kun Viktória (2.a.) és Tóth Kristóf 
(2.b.) végeztek. A harmadik és negyedik 
osztályosok megmérettetésében I. helyen 

Sipos Kata (4.b.) és Fodor Tamás (4.b.), 
II. helyen Tóth Eszter (4.a.) és Pető Bog-
lárka (3.a.), III. helyen pedig Sándor Szil-
via (4.b.) végzett. Különdíjas lett Eszenyi 
István (3.b.). Csoportos kategóriában I. 
helyen a Kovács Alexa–Enyedi Sára (3.b.) 
páros, II. helyen a Nagy Klaudia–Kanyó 
Gréta–Kovács Anna (2.b.) trió, míg III. 
helyen a Karsai Erika–Szűcs Réka (3.b.) 
páros végzett. Felkészítő tanárok: Batta 
Katalin és Kiss József. 

Dobogós helyen végzett Kocsis Csaba a 
diákolimpián

A hajdú-bihar megyei diákolimpia úszás 
döntőjében Kocsis Csaba (2.b.) 50 méter 
mellen III. helyen, míg 50 méter gyor-
son X. helyen végzett. Csabi élete első 
 versenyén nagyszerűen teljesített, hiszen 
64 résztvevő iskola 443 versenyzője kö-
zül szerzete meg az előkelő helyezéseket.

Várunk mindenkit a Hóvirág túrára
Március 22-én a korábbi hagyományok-
nak megfelelően ismét ellátogatunk az 
Aggteleki Nemzeti Parkba. Jelentkezés és 
bővebb felvilágosítás Katona Erikánál.

Rendhagyó történelem óra a moziban 
Tálas Enikő és Tóthné Leiter Júlia szer-
vezésében a 7-8. osztályosok rendhagyó 
módon ismerkedhettek meg a II. világ-

háború eseményeivel. A harminc tanuló 
a Kódjátszma című nagysikerű mozifilm 
segítségével nyerhetett bepillantást a XX. 
század egyik legborzalmasabb időszakába. 

Tájékoztató a hit- és erkölcstan 
oktatásról

A leendő elsősök, valamint a következő 
tanévben hit- és erkölcstan oktatásban ré-
szesülő gyermekek szülei számára 2015. 
03. 11-én, szerdán 17.00 órától tájékoz-
tatást tartunk, melyre várunk mindenkit 
szeretettel.

Itt a farsang, áll a bál

Február 20-án tartottuk az alsósok farsangi 
mulatságát, mely alkalommal zsúfolásig 
megtelt a művelődési ház. A rendezvény 
a jó hangulat és a mulatozás jegyében 
zajlott. Ezúton szeretnénk megköszönni 
a negyedik osztályosok, valamint szülei 
segítő közreműködését. Külön köszönet 
a két osztályfőnöknek: Orjákné Kurczina 
Zsuzsának és Dzsudzsák Natáliának. 

Összeállította: 
Szűcs Norbert intézményvezető, 

Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Fotó: ifj. Jakab Attila
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Több, mint 10 éve hagyomány, hogy a Benedek Elek Óvo-
da minden év februárjában megrendezi jótékonysági bálját. A 
helyszínt az Arany Oroszlán biztosította számunkra, köszönöm 
magas minőségű munkájukat.

A bált az óvodapedagógusok és a műsorban résztvevő óvo-
dások közös tánca nyitotta. Majd a KMVMKK mazsorettjeinek 
mutatós táncai szórakoztatták a közönséget. Természetesen óvo-
dánk mazsorett csoportjai aratták a legnagyobb sikert, akik na-
gyon bátran helyt álltak a népes közönség előtt.

A bőséges svédasztalos vacsora kínálatában mindenki meg-
találta a számára megfelelő ételeket. A süteményvariáció fino-
mabbnál finomabb desszertekből állt, melyet a szülők, óvodánk 
dolgozói készítettek.  A nagyon jó hangulatról Jónás Kálmán 
– Bodnár Attila zenészek gondoskodtak.

Köszönöm a meghívott vendégeinknek, szülőknek, dolgozók-
nak a bálon való részvétel mellett, hogy pénzbeli támogatással 
is segítették a kitűzött cél megvalósulását. Külön köszönöm a 
Kurucz Farm Kft-nek az 50 000 forintos támogatást.

A cél közös, az óvodás gyermekek érdekeit szolgálja. Példás 
összefogással 426 850 forintot „táncoltunk” össze, melyből ud-
vari játékot szeretnénk vásárolni.

Köszönjük a rengeteg értékes tombola felajánlást: CURVER 
Magyarország Zrt., Matusz Imre (Öreg Bence), Arany Orosz-
lán Zrt., Hungarospa Zrt., Meal-Trade Kft., Kabai Hajnalka, 
Sajt-Kalmár Kft., Hajdúsági Sütödék Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., 
Természetes Gyógytermékek, Monosker, Ebesi 100-as, Vágner 
2001 Bt., Universal Kultúrcikk Kft., AKSD Kft., Hajdúszobosz-
lói Városgazdálkodási Zrt., Jama Szépségszalon, Kiss & Kiss 
Cukrászda, Frakk Kisállat Falatozó, Örvendi László,  Nyíregy-
házi Vadaspark, Vojtina Bábszínház, RIÓ Játszóház, Jégcsar-
nok, Ruci butik, Családi Kajatanya, Mezeiné Megyaszai Móni-
ka, ebesi vállalkozók, magánszemélyek.

Éjfélkor került sor a vándorváza átadására, melyet Kovács 
Gábor és Szilvia adott át Salánki Zsoltnak és Anikónak. Az 
óvoda nevelőtestülete a hosszú évek során nyújtott segítségü-
kért, nevelésközpontú támogatásukért ítélte a családnak a szép 
Zsolnay vázát. A szülői közösség véleménye alapján különdíj-
ban részesült Krivácsné Dóró Zsuzsa őszinte, segítő szándékú 
szülői helytállásáért, a szülői közösségben végzett kiemelkedő 
munkájáért. Mindkettőjüknek gratulálunk.

Majd az óvodapedagógusok meglepetésműsora következett. 
A „boszorkányok” újra megmutatták leleményességüket, pro-
dukciójukkal fokozták az egyébként is rendkívüli jó hangulatot, 
mely hajnalig tartott.

Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető

Tavasz projekt hét az óvodában
Az óvodai nyílt napokra 2015. március 16–18-ig 8.00–12.00 óra 
között kerül sor. (rendezvénynaptártól eltérően)

Ideje: Helye: Óvodapedagógusok:

2015. 03. 16. hétfő csiga  
csoport

Leiter Márta
Jakab Erzsébet

2015. 03. 16. hétfő manó  
csoport

Oláhné Kalapos Edit
Truczkainé Kovács Edit

2015. 03. 17. kedd pillangó 
csoport

Nagy Imréné
Krivácsné Dóró Zsuzsa

2015. 03. 17. kedd napocska 
csoport

Darnainé Végvári Ilona
Szőllősiné Nemes Ágnes

2015. 03. 18. szerda cica  
csoport

Nagyné Sáfrány Katalin
Nagy Sándorné

2015. 03. 18. szerda katica 
csoport

Kocsis Andrea
Kovácsné Jóni Andrea

A fent megjelölt nyílt napokra csak és kizárólag a jelenleg 
óvodai jogviszonyban álló gyermekek szüleit várjuk! A nyílt 
napokra meghívást kapnak az általános iskola tanítói is. 
Az óvodai csoportok tanulási-tevékenységi folyamatának 
megfigyelését követően szülői értekezletre kerül sor.

A Benedek Elek Óvoda „Tavasznyitogató” rendezvényére 
2015 március 20-án 9.00–11.30 órakor kerül sor, melyre 
szeretettel várjuk leendő óvodásainkat és az érdeklődő szülőket.

Czeglédiné Herczeg Ildikó  óvodavezető

Télbúcsúztató

Jól mulattunk az ovibálban

Elbúcsúztatták a telet az óvodások



Ebesi Hírlap

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

7

Jogosítványt extra kedvezménnyel !

Ismerjék meg Autósiskolánk kedvezményrendszerét!
Megér egy próbálkozást!

www.harmatiautosiskola.hu

Személygépkocsi-vezetői tanfolyamot 
indítunk 

Ebesen a Művelődési Házban

2015. március 3.-án kedden 18,00 órakor

Harmati  Autósiskola

Jelentkezni lehet a helyszínen a Művelődési Házban, 
vagy 

Harmati Lászlónál a 06-20-988-95-96 telefonszámon
e-mailben: harmatilaszloo@gmail.com

OKÉV: 09-0287-04

„Manó népség mulatni ment” 
– Farsang a Zenebölcsiben

Vidám farsangot tartottak babák, anyukák, apukák részére a 
Hangbújócska Zenebölcsi foglalkozásán a Művelődési Házban 
2015. 02. 09-én hétfőn 9 órától. A babák örömmel vettek részt a 
dalos játékokban, majd a kedvenc buborékfújó és egy kis cseme-
ge is előkerült részükre. A szerencsések tombola ajándéknak is 
örülhettek. Reméljük, sikeresen űzték el a telet mókás gyermek-
dalaikkal, mondókáikkal.

Szeretettel várunk minden kicsit és nagyot márciusban is a Mű-
velődési házban. 

A foglalkozások időpontja megváltozott: március 09., március 
23., március 30., 9.00 órai kezdés.

Nagyné Lövei Lilla 
zenepedagógus – foglalkozás vezető
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Szarvas Józsefné (Kati néni)
élt 76 évet

Elment a dalos ajkú Kató néni. Elment és itt hagyott mindent. A dalos pacsirta elhagyta földi 
fészkét.

Már nincs szüksége semmire és senkire. Nincs számadása semmivel és senkivel és már nem 
ad többé senkinek semmiféle gondot, mert ami vele történt, mindent megoldott.

Itt hagyta a dolgos, szorgos munkával töltött éveket, évtizedeket. Itt hagyott kötődéseket, 
kedves, drága emlékeket, édesanyai örömöket. Itt hagyta a napfényes és árnyékos eseményeket, 
reményeket, álmokat, virágokat, boldogság forrásokat.

Itt hagyta szeretteit, a családot, munkatársait. Itt hagyta örömének, sikerének forrását az általa 
létrejött népdalkört. Sok emlék marad utána. Beszélünk majd róla. Vissza-vissza hívjuk, hogy 
mondja el milyen a kitartó, szorgalmas ember.

Emlékét nem földelik el. Az embert túléli a cselekedete, élteti emléke! Téged is Kató néni!
Tiszta szívvel ápolta a kultúrát, elvárta, hogy a közönség hangján szóljon a népdal.
Művelte a földet, együtt kelt a pacsirta dalával, hogy meglegyen a mindennapi kenyér gyermekeinek.
Nem ismert lehetetlent, melyhez párosult kemény igazságérzete, szókimondása akkor is, ha ezért sokszor bántották, meg-

alázták. Ő sohasem panaszkodott. Sohasem pörlekedett a világgal. Nem mutatta ki, hogy fáj a lelke. Pedig nagyon fájt neki. 
Nem kapott rá gyógyírt. A lelki fájdalma győzedelmeskedett a teste felett.

Szegény volt a sorsa, de gazdag volt a lelke, nemes volt a szíve. Megtanulta a költőtől „Akinek szép a lelkében az ének az 
hallja a mások énekét is szépnek”. Érezte az emberek szeretetét, mert ő is tisztelt és szeretett. Ezért érdemelte ki „Magyaror-
szág Nagyasszonya” címet.

Gazdag örökséget hagyott ránk: szeretetet, tiszteletet, segítő szándékot.
Hiányozni fog nekünk, most úgy érezzük, hogy még valami fontosat akarunk mondani. Azt hittük még találkozni fogunk.
Elhangzott egy élet. Véget ért egy hosszú út, egy gazdag történet.

Portörő János

A Magyar Kultúra napjának alkalmából nyílt 2015. 
január 30-án új időszaki kiállítás a Széchényi Ferenc 
Tájmúzeumban.

A díszmagyar öltözék a nemzeti öntudatot képvisel-
te és képviselheti még ma is a világon. A 18. század-
tól a királyi udvarban, majd a közéletben is viselték, 
„népviselték”.

Számunkra azt jelenti, hogy a magyar népviseletek 
jellegzetes elemeinek ízléses elrendezése egyesül egy-
egy díszmagyar ruhán.

Végleges formáját, míg a magyar nemzet alakítja, 
addig marad fent eme kultúra híres alkotásaiban. Év-
századok alatti formálódásában a mai korokra a hétköz-
napokból szinte eltűnt, csak nagy ritkán, ünnepi alkal-
makkor viseljük. A Tafota Szalonban munkámmal visszanyúlok a ma-

gyarság gyökereihez – szépségeit átörökítem a ma ru-
határába – ebben találom meg inspirációmat nap, mint 
nap. Vásárlóimnak a karakterükhöz, alakjukhoz és ter-
mészetesen az alkalomhoz leginkább illő öltözetet ké-
szítem el. A ruhák nagy gonddal készülnek, gyönyörű 
kelmékből, több szakma kézművesei dolgoznak össze 
egy-egy ruhadarabon. Munkánk nyomán az emléke-
zetekben és a viseletekben is tovább él és elevenedik 
a magyar eszme.” – mondta Finta Sándorné Ildikó, a 
„Büszke gyönyörűség” című kiállításon látható ruhada-
rabok készítője. 

A tárlat március 2-ig látogatható.
Eignerné Bartusz Andrea múzeumvezető

Büszke gyönyörűség – a díszmagyar ünnepe Ebesen
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Kék hírek

Ebesen 2015. január 1. és 
február 19. közötti időszak-
ban egy bűncselekmény ju-
tott a rendőrség tudomására. 

2015. 01. 21-én 18 óra 30 
percet megelőző időben egy 
Gázláng utcai férfi jogosu-
latlanul rácsatlakozott egy 
hosszabbító kábellel a szom-
szédos lakás udvarának hát-
só részében lévő hosszabbító 
kábelre és ezáltal áramot vé-
telezett a sértett tudta és bele-
egyezése nélkül. Az elkövető-
vel szemben lopás vétségének 
megalapozott gyanúja miatt 
büntetőeljárás indult.

Kérjük a lakosságot, hogy 
segítsék a rendőrség munká-
ját, s amennyiben bármilyen 
jogsértésről információval 
rendelkeznek, értesítsék a 
rendőrséget vagy a település 
körzeti megbízottjait, avagy 
polgárőreit az alábbi telefon-
számokon. A bejelentéseket 
a rendőrség bizalmasan – a 
bejelentő adatait zártan – ke-
zeli:
Mészáros József r. ftzls. cso-
portvezető 06-30/382-6565;
Vass Lajos r. tzls. körzeti 
megbízott 06-30/382-6584;
Vass Szabolcs r. főrm. kör-
zeti megbízott 06-30/382-
6581;
Pásti Gyula r. tzls. körzeti 
megbízott 06-70/430-1353;
Sági József r. ftőrm. körzeti 
megbízott 06-70/430-1354;
Hajdúszoboszlói Rendőr-
kapitányság 06-52/558-510;
vagy Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőr-főkapitányság
Tevékenységirányítási Köz-
pont 112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület 
+36-30/621-6976.
Segítségüket köszönjük!

A körzeti megbízottak fo-
gadóórát minden csütör-
tökön 16:00 és 18:00 óra 
közötti időben a Körzeti 
Megbízotti Irodában az Ebes, 
Rákóczi utca 6. szám alatt 
tartanak.

Dr. Gali Sándor 
r. alezredes, kapitányságvezető

Kovács László 30/374-2700

Nőnapi T ákolda
Kedves Gyerekek!

2015. március 4-én, szerdán 
16:00 órától ismét megnyitja 

kapuit a T ákolda!
Szeretettel várunk minden 

kicsit és nagyot, aki szeretné 
kibontakoztatni kreativitását és 
kézügyességét a tavaszköszöntő 

barkácsoláson!

Helyszín: Gyermekjóléti Szolgáltató Ebes, Rákóczi u. 13.

Lakossági 
hirdetés

Tevékenyen a Jövőnkért 
Szociális Szövetkezet szol-
gáltatásai: ingatlan adás vé-
tel, cipőjavítás, késélezés, 
kertek kaszálása, fűnyírás, 
kisebb házkörül végezhető 
munkákat vállalunk. Meg-
rendelésre készítünk rongy-
szőnyegeket is.
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Március 14. szombat du. 4 óra Általános iskola előtt.
Csatlakozzunk mi is az országos programhoz!
Választható távok: 3 km, 5 km, 10 km.
Csatlakozz Te is!
Szervezők:  Sós Barnabás, Sportbarátok Egyesület, Polgárőr 

Egyesület, Rendőrség

Országfutás Ebesen

Március 15. vasárnap du. 5 órakor
Ünnepi tavaszköszöntő

falutúra
Sétálva, kocogva, kerékpárral, görkorival, 
gördeszkával és bármilyen sporteszközzel

Indulás: Március 15. délután 5 órakor: Arany J. Ált. Isk. elől
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, Ebesi Polgárőr Egyesület, Rendőrség

Az Oxigén kupa februári, nagyerdei mezei futóversenyén is 
szépen szerepeltek az ebesi atléták. Egri Kincső és Fodor Sza-
bolcs 1500 méteren győzött, Mészáros Nóra és Fodor Tamás 
2500 méteren nem talált legyőzőre. Felnőtt versenyzőink is 

kitettek magukért. 5 km-en Lugosi Imréné és Sós Barnabás 
is elsők lettek, 10 km-en pedig Enyediné Dobai Henriett és 
Varga Sándor futóink végeztek az élen korcsoportjukban. Lu-
gosi Imre 5000 méteren ezüstérmet szerzett. További értékes 
pontszerzőink: Sós Anna, Fodor Enikő, Gali Petra, Kiss Patrik, 
Fodor Levente, Fodor Barbara Melinda, ifj. Mészáros István, 
Egri Ferenc, Leiter Bálint, Mészáros István és dr. Gali Sándor.

Sós Barnabás 

Egri Kincső negyedik győzelme

Jól kezdődik az év a futóknál
8 aranyérem Debrecenből



Ebesi Hírlap

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

11

Tégy jót, felesleges 
könyveiddel!

Ne dobd ki a megunt könyveid, juttasd el hozzánk, hogy má-
soknak is legyen lehetőségük elolvasni! Az ebesi Gyermekjóléti 
Szolgáltató és Családsegítő Szolgáltatás várja a megunt, már 
nem használt, azonban jó állapotban lévő könyvek felajánlását 
a lakosságtól.  

A felajánlásban elsősorban, meséskönyveket, olvasókönyve-
ket, ifjúsági irodalmat, ismeretterjesztő könyveket és regénye-
ket várunk! 

Könyvgyűjtő akciónkkal szorgalmazni szeretnénk az olva-
sást, a könyv iránti tisztelet kialakítását.

A könyvadományokat a Családsegítő Szolgálat és Gyermek-
jóléti Szolgáltató intézményébe (Rákóczi u. 13. sz., tel.: 52/788-
495) várjuk 2015. március 19-ig. Azon személyektől, akik 
igénylik – előzetes bejelentés alapján – elszállítjuk a felajánlott 
könyveket. A felajánlásokat előre is köszönjük!

Alapszolgáltatási Központ

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

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

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

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2015. március

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
Felelős kiadó: Eignerné Bartusz Andrea Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

 Felelős szerkesztő: Kanyóné dr. Borku Csilla  
E-mail: borkucsilla@gmail.com Szerkesztőség: Ebesi Művelődési Ház  
4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 52/366-136. Mobil: 06-20/251-69-87.  

E-mail: ebeskultkft@gmail.com  
Tipográfia: Abari Gusztáv www.typostudio.hu  

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

NYITVA TARTÁS VÁLTOZÁS!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Kerekes Kft. üzemanyag 

kútja (4211 Ebes, Forrás u. 2.)
nyitva tartási ideje 

2015. március 01-től 
az alábbiak szerint változik:

 H–P: 6:00–22:00
 Szombat: 7:00–15:00
 Vasárnap: Zárva

Részt vettünk  
a Szőllösi Lajos Emléktornán

Az ESBE Labdarúgó szakosztály felnőtt- és ifjúsági csapata 
a minden évben megrendezésre kerülő Szőllösi Lajos Emlék-
tornán vett részt a felkészülés részeként Derecskén. Szakosz-
tályunk egy felnőtt, és egy ifjúsági csapattal képviseltette ma-
gát a teremben megrendezett eseményen. Felnőtt csapatunk 
veretlenül végzett a III. helyen, a gyengébb gólkülönbségének 
köszönhetően azonban nem jutott a döntőbe. A torna felnőtt gól-
királya Kovács Tamás lett. Az ifjúsági csapat is jó játékkal  zárta 
a tornát.

A következő szintre kell lépnünk

Labdarúgó szakosztályunk március 7-én 14 óra 30 perckor 
hazai pályán kezdi meg a 2014/2015-ös bajnokság tavaszi sze-
zonját Nyírábrány csapata ellen. Az ellenfél a tabellán mögöt-
tünk helyezkedik el, az őszi szezonban is velük játszottuk első 
mérkőzésünket, és szép, magabiztos játékkal győzelmet arat-
tunk.

Csapatunk jelenleg a bajnokság VII. helyén áll, de egy jó ta-
vaszi szezonnal akár a bajnokság dobogójára is felállhat.

Erre minden esélyünk megvan, mert több sérült játékosunk 
felépült, és a csapattal kezdte meg a felkészülési időszakot.

Ebesi Sportbarátok

2015. március 28. szombat 9 órakor
Tavaszi nagytakarítás

Gyülekező: 
Művelődési ház előtt: március 28. szombat 9 óra

Örömmel várjuk a civil szervezetek és a lakosság segítségét is.
Szervezők: Ebesi Polgárőr Egyesület, Községgondnokság, 

AKSD, Iskola, Óvoda 
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Ebes Községi Önkormányzat tisztelettel meghívja a község minden lakosát
Magyarország Nemzeti ünnepén 2015. március 15-én, 14.00 órától tartandó

Községi ünnepségre.

„Azokból a kövekbó́l, melyek utunkba gördülnek, 
egy kis ügyességgel lépcsó́t építhetünk”

Gróf Széchenyi István

Ünnepi program
13.30 Térzene
14.00 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

Az ünnepség helyszíne: Széchenyi tér

Társrendezvény
15.45 „Mundérba bújt történelem” – kiállítás megnyitó
a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban.

Mindenkit szeretettel várunk!


