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Ebesi Hírlap
2015. június 4-én rendkívüli 

képviselő-testületi ülés kereté-
ben elfogadta a képviselő-testü-
let a leendő bentlakásos Idősek 
Otthona szociális intézmény ter-
veit. A döntés alapján megindult 
a tervekkel kapcsolatos engedé-
lyeztetési eljárás.

Pályázat benyújtásáról dön-
tött a képviselő-testület, mely 
során ön kor mány zati feladat-
ellátást szolgáló fejlesztések 
valósíthatók meg. Ennek ke-
retében a testület pályázatot 
nyújtott be a Szepes utca fel-
újítására, melynek költsé-
ge 15.314.295,- Ft, valamint 
futókör kialakítására, mely-
nek költsége 16.604.615,- Ft. 

A két projekt összköltsége 
bruttó 31.918.910,- Ft, mely 
fejlesztés megvalósításához 
az önkormányzatnak bruttó 
15.959.455,- Ft önerőt szüksé-
ges biztosítania. A megválto-
zott pályázati rendszerben az 
önerő mértéke a település adó-
erő-képességéhez igazodik, így 
a pályázati kiírásban megjelölt 
10 százalék helyett 50 százalék 
önerőt szükséges biztosítani, 
amennyiben nyer a pályázat.

2015. június 24-én tartotta a 
képviselő-testület a munkaterv 
szerinti közmeghallgatással 

egybekötött ülését, melyen Sza-
bóné Karsai Mária polgármes-
ter asszony tájékoztatást adott 
az előző testületi ülés óta eltelt 

időszakban történt események-
ről. 

Tájékoztatás a település 
folyamatban lévő peres 

ügyeiről
Dr. Budai Ferenc Ebes község 

jogi képviseletével megbízott 
ügyvéd arról adott tájékoztatást, 
hogy jelenleg egy peres eljárás-
ban érintett a település, amely az 
ISPA program keretében meg-
valósított szennyvíztisztítás- és 
szennyvízelvezetés projekttel 
kapcsolatos.

Döntöttek a testület második 
félévi munkatervéről

Elfogadta a képviselő-testület 
a következő félévre vonatkozó 
munkatervét. A munkaterv csak 
az előre tervezhető napirendeket 
tartalmazza, az egyes ülések napi-
rendjei a döntést igénylő aktuális 
témákkal bővülni fognak majd.

Megelőlegező hitel felvételéről 
szavazott a testület

A képviselő-testület korábbi 
ülésén döntött arról, hogy az is-
kola épületére felszerelt napele-
mes rendszer kiépítésére, illetve 
annak átmeneti finanszírozására 
támogatást megelőlegező hitelt 
vesz fel, melynek kapcsán több 
hitelintézet ajánlatát is bekérte. A 
projekt 100 százalékos támoga-
tásból, utófinanszírozással való-
sítható meg. A képviselő-testület 
ehhez kapcsolódóan arról dön-
tött, hogy az OTP Bank Nyrt.-től 
a pályázat támogatásának meg-
előlegezésére 35.437.821,- Ft 
rövid lejáratú hitelt vesz fel. 

Elfogadták az 
Alapszolgáltatási Központ 

2014. évi beszámolóját
A képviselő-testület egyhan-

gúlag elfogadta az Alapszolgál-
tatási Központ beszámolóját az 

XIV. évf. 6. szám • 2015. június

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Tájékoztatjuk a lakossá-
got, hogy a szelektív hul-
ladék elszállítására minden 
hónap második pénteki 
napján kerül sor az alábbiak 
szerint:

–  2015. július 10.
–  2015. augusztus 14.

–  2015. szeptember 11.
–  2015. október 9.
–  2015. november 13.
–  2015. december 11.
Kérjük a lakosságot, hogy 

a szelektív hulladékgyűjtő 
zsákokat ezen időpontokban 
helyezzék ki elszállításra.

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
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intézmény 2014. évben elvégzett 
feladatairól.

Áttekintés a helyi 
adórendszerről

Dr. Hajdu Miklós jegyző a 
napirendi ponthoz kapcsolódóan 
elmondta, hogy a képviselő-tes-
tület előző félévi munkatervé-
ben a júniusi képviselő-testületi 
ülés napirendjeként határozta 
meg az önkormányzati adórend-
szer áttekintését. A korábbi tes-
tületi üléseken több alkalom-
mal is felmerült az adórendszer 
elemzésének szükségessége, 
amely alapját képezheti a jelen-
leg alkalmazott adónemek, illet-
ve adómértékek esetleges mó-
dosításának. A napirendi pont 
további aktualitását indokolja 

az, hogy az elmúlt években 
jelentősen változott az önkor-
mányzatokra vonatkozó jogsza-
bályi környezet, különös tekin-
tettel az önkormányzati rendszer 
finanszírozására. A napirendi 
pont megvitatása során számos 
kérdés merült fel a képviselő-
testület tagjaiban, melyre tekin-
tettel az önkormányzat pénzügyi 
szakemberi további elemzéseket 
készítenek majd.

Döntött a testület a civil 
szervezetek második félévi 

támogatásáról
A beérkező pályázatok vizs-

gálata után arról döntött a 
képviselő-testület, hogy – utó-
lagos elszámolás mellett – a 
második félévben megvalósí-
tandó munkájához az Ebesi Idős  
Emberekért Közalapítványnak 

100.000,- Ft, az Ebesi Sportba-
rátok Közhasznú Egyesületnek 
500.000 Ft, az Ebesi Gyermeke-
kért Alapítványnak 470.000,- Ft, 
az Ebesi Református Templo-
mért Alapítványnak 200.000,- 
Ft, míg a Turizmus Természete-
sen Egyesületnek 100.000,- Ft 
támogatást nyújt az erre a célra 
létrehozott Civil Alapból. Az el-
különített Civil Alapból a civil 
szervezetek támogatását köve-
tően 430.000,- Ft összeg maradt, 
amelyből a múzeum udvarán 
megépített falu kemencéjéhez 
kapcsolódóan egy filagória kerül 
kialakításra.

Út és csapadékvíz elvezető 
épül a Diófa utcán

A képviselő-testület kiemelt 
feladatának tekinti a belterületi 
utak szilárd burkolattal történő 

kiépítését, melyhez kapcsolódó-
an arról döntött a képviselő-tes-
tület, hogy ezen feladata során 
a Diófa utca – mint a települési 
úthálózat egyik gyűjtő útja – út 
és csapadékvíz elvezetését va-
lósítja meg, mely beruházás-
nak az összköltsége várhatóan 
30.000.000,- Ft. 

Pályázati pénzből 
megvalósulhat a Művelődési 

Ház belső falfelületének 
rendbehozatala

Pályázat benyújtásáról dön-
tött a képviselő-testület, mely-
nek keretében megvalósulhat 
a Művelődési Ház belső falfe-
lületeinek javítása és festése. A 
fejlesztés megvalósításához 10 
százalék önerő biztosítása szük-
séges. 

dr. Borku Csilla

Köszönet az önzetlen 
segítségért

A többszörös véradók önzetlen segítségét köszönte meg az 
Arany Oroszlán Étteremben rendezett ünnepségen a Vöröske-
reszt Szervezete, valamint Ebes Községi Önkormányzat. 

1. Szerda Dr. Békési Zoltán

2. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

3. Péntek Dr. Csontos Gyula

4. Szombat Dr. Socol Ilona

5. Vasárnap Dr. Békési Zoltán

6. Hétfő Dr. Socol Ilona

7. Kedd Dr. Békési Zoltán

8. Szerda Dr. Békési Zoltán

9. Csütörtök Dr. Socol Ilona

10. Péntek Dr. Szerze Péter

11. Szombat Dr. Socol Ilona

12. Vasárnap Dr. Szerze Péter

13. Hétfő Dr. Socol Ilona

14. Kedd Dr. Socol Ilona

15. Szerda Dr. Békési Zoltán

16. Csütörtök Dr. Socol Ilona

17. Péntek Dr. Szerze Péter

18. Szombat Dr. Szerze Péter

19. Vasárnap Dr. Békési Zoltán

20. Hétfő Dr. Szerze Péter

21. Kedd Dr. Csontos Gyula

22. Szerda Dr. Csontos Gyula

23. Csütörtök Dr. Szerze Róbert

24. Péntek Dr. Szerze Róbert

25. Szombat Dr. Csontos Gyula

26. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

27. Hétfő Dr. Szerze Róbert

28. Kedd Dr. Szerze Róbert

29. Szerda Dr. Csontos Gyula

30. Csütörtök Dr. Csontos Gyula

31. Péntek Dr. Szerze Róbert

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

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2015. júliius

Tájékoztatás szelektív 
hulladék elszállításáról

(Folytatás az 1. oldalról.)
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Az óvoda immár öt éve szervez 
erdei táborozást a Zempléni 
hegységbe, Pusztafalura. Négy 
napot töltöttünk meg idén is 
jobbnál jobb programokkal. 
Az utazás napján a Zempléni 
Kalandparkban boboztunk és 
libegőztünk, a kilátóból pedig 
megcsodáltuk a páratlan szép-
ségű hegyeket. A következő 
megálló Széphalom volt, ahol 
a Kazinczy Emlékparkban sé-
táltunk. Délután érkeztünk meg 
az Öreg Bence Turistaházba. 
Nagy izgalommal foglaltuk el 
a szállásunkat, majd az ismer-
kedést követően megnyitottuk 
az „erdei óvodát”. Tenyérle-
nyomatokkal festettük meg a 
táborzászlónkat. A második 
napon Öreg Bence szekerével 

bejártuk a falut, majd ebéd után 
ellátogattunk a füzérradványi 
Károlyi Kastély nemrégiben 
felújított csodálatos parkjába, 
majd az erdei kisvasúttal Kő-
kapura utaztunk. Természete-
sen egy tábor akkor az igazi, ha 
tábortüzet rakunk, így este erre 
is sort kerítettünk és „pótvacso-
raként” megsütöttük az otthon-
ról hozott szalonnát, virslit. A 
harmadik napon a Füzéri várat 
hódítottuk meg. Fáradhatat-
lanul kapaszkodtunk felfelé, 
hogy „igazi várat” láthassunk. 
Fentről mesés kilátás tárult 
elénk, mely minden fáradsá-
got elfeledtetett velünk. Ebéd 
után a nagyobb gyerekek bi-
ciklitúrára indultak a szlovákiai 
Izra-tóhoz, a kisebbekkel a ját-

szótéren „pihentük ki” a hegy-
mászás fáradalmait. Az esti 
sötétedéskor kezdetét vette a 
bátorságpróba. Zseblámpával, 
kis csapatokban kellett megke-
resni a hat állomáshelyet, ahol 
feladatokat oldottak meg a gye-
rekek. A sikeres feladatmegol-
dást követően mindenki meg-
kapta jutalmul a „kincset”. Az 
utolsó napon felelevenítettük 
az itt töltött napok eseményeit, 
majd a tábor zárásaként okle-
velet és nyakláncot kapott em-
lékül minden résztvevő. Ebéd 
után vettünk búcsút a tábortól. 
Tokajban egy órácskát hajókáz-
tunk a Bodrogon, majd Nyír-

egyházán sajtburgereztünk. Az 
erdei óvoda – méltón a Bene-
dek Elek Óvoda „Zöld Óvoda” 
címéhez – sikeresen zárult. A 
harminc gyermek, négy óvoda-
pedagógus, öt kísérő szülő az itt 
töltött néhány nap alatt rendkí-
vül jó közösséggé formálódott, 
a jókedv, az egymás segítése 
minden pillanatban jelen volt. 
A programok sokszínűsége 
minden gyermekekben sokáig 
megmarad, szívesen emlék-
szünk vissza egy-egy történés-
re, amely mosolyra fakasztott 
bennünket. 

Czeglédiné Herczeg Ildikó
óvodavezető

Az óvodás gyerekek nagyon 
nyitottak minden iránt, ezért 
úgy gondoltuk, hogy sok más 
tevékenység mellett idén is 
lehetőséget biztosítunk nekik 
a nyári élet kapcsán a játékos 
vízhez szoktatáshoz és úszás 
elsajátításához. A szülők már 
sok-sok éve örömmel veszik 
ezt a kezdeményezést és szí-
vesen engedik gyermekeiket. 
A gyerekek 10 alkalommal 
vehették igénybe a hajdúszo-
boszlói Árpád uszoda tan-
medencéjét. A játékos vízhez 
szoktatás alkalmaival olyan 
mozgásformákat mutattunk 
meg a gyerekeknek, amelyek 
később elősegítik az úszás 
elemeinek elsajátítását. Mint 
tudjuk, a gyerekek mintakö-

vetés útján tanulnak ebben 
az életkorban, ezért a vízben 
együtt végeztük a játékos fel-
adatokat. Együtt lebegtünk 
a vízben, bújtunk a víz alá, 
fújtuk a vizet, kar- és lábmoz-
gásokat tanultunk vagy éppen 
kincseket kellett felhozni a 
medence aljáról. Ezeket a 
feladatokat szívesen végez-
ték a gyerekek és alig várták 
a következő napot, hogy is-
mét az uszodába menjünk. 
Azokkal a gyermekekkel, 
akik már a vízben biztonsá-
gosan lebegtek és siklottak 
Torday Gábor úszóoktató 
foglalkozott. Az eredményes 
„munka”megkoronázásaként 
a 10. napon, birtokba vehet-
tük az Aqua Park új, gyermek 

élmény csúszda világát. Kö-
szönjük a segítséget és a tü-
relmet a buszos bácsiknak és 
az élménnyel teli lehetőséget 

a hajdúszoboszlói uszoda ve-
zetőségének.    

Kovácsné Jóni Andrea 
óvodapedagógus

Idén is gyarapodott óvodásaink vízszerető hada 

„A vízhez szoktatásnak és az úszásnak az egészséges életmódra és az 
élményekre gyakorolt hatása semmi mással nem pótolható.”  (F. I.)

Felejthetetlen napok az Erdei Óvodában
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Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány idén is 46 iskolás 
gyereknek tette élményekkel gazdaggá és emlékezetessé az 
év végét a szokásos jutalomkirándulással.

A borongósan induló napon első utunk az egri várba vezetett, 
ahol egy tanulságos és érdekes tárlatvezetésben volt részünk. 
Az idegenvezető megismertetett bennünket, mind a török, mind 
a magyar sereg hadi tevékenységével, az ostrom részleteivel, 
a várban élők mindennapjaival, miközben még a történelmi és 
irodalmi tudásunkat is próbára tette. Ezután 3D-s filmvetítésen 
a szemünk elé tárult Eger város természeti környezete és 
történelmi múltja is. 

A várból, utunk a Bükk lábánál elterülő festői tájakon 
keresztül Demjénbe vezetett, ahol Magyarország legújabb 
barlangfürdőjébe tölthettük el a délutánt. A csodálatos völgyben 
minden igényt kielégítő fürdő élményben lehetett részünk; 
volt ott kinti- és benti medence, csobogók, dögönyözők. 
Szauna, valamint termálvíz a felnőtteknek, és természetesen 
a csúszdapark minden gyerek legnagyobb örömére. Hamar 
elrepült a nap, színes élményekkel gazdagodva, jó hangulatban 
tértünk haza. Reméljük jövőre veled is találkozunk!

Lánczky Ágnes EGYA kuratóriumi tag

Csobbanás az élményekbe Gyereknap Ebesen

Május utolsó vasárnapján gyermekzsivajtól volt hangos az 
ebesi Művelődési ház környéke. 14 órától vidám programok 
vették kezdetüket, volt kézműveskedés, ugrálóvár, pónicikli, 
arcfestés. Micimackó és barátai is ellátogattak hozzánk, a bu-
dapesti Bánfalvy Stúdió színészeinek előadásban, Sándor Sziszi 
éneke, az ovis mazsorett és iskolai country csoport műsora pedig 
fergeteges hangulatot varázsolt a színpadra. Reméljük, minden 
kicsi és nagy gyermek jól érzete magát ezen a szép vasárnapon.

Köszönjük a rendezvény megvalósulásához nyújtott segít-
séget a Benedek Elek Óvoda és az Alapszolgáltatási Központ 
munkatársainak.  

Eignerné Bartusz Andrea ügyvezető

Ennyit kell teljesíteni, nem többet, nem kevesebbet. Csapatban 
vagy egyénileg, ennyi a feladat. Igen, de ez a kör 220 km. Őrültség-
nek hangzik az egész: 220 km, maximum 10 fős csapattal, 32 órás 
szintidővel. Talán ezért vonz évről évre több embert a rendezvény. 
2015-ben már kilencedszerre történt, hogy erre a két napra ellepték 
a Balaton környékét a futók és a kerékpárosok, hogy leküzdjék ezt 
a kört.

Ehhez a díszes kompániához csatlakozott az idei évben ebesi ba-
ráti társaságunk is, hogy most futva is bevegyük a Balaton északi 
partjának emelkedőit és lejtőit, illetve a déli part néhol már kissé 
unalmasnak tűnő hosszú egyeneseit.

A kört végül 21 óra 22 perc alatt tettük meg, 650 résztvevő csapat 
közül a 327. helyet elnyerve ezzel. 

Résztvevők: Egri Ferenc, Kovács Attila, Léránt Antónia, Misák 
Sándor, Nagy Anita, Nagy-Horváth Mariann, Rácz Ferenc, Szo-
boszlai Boglárka, Szoboszlai Csaba, Szoboszlainé Pellei Szilvia.

Köszönjük az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesületének a 
támogatását. UB-ra fel 2016-ban is!

Léránt Antónia

Ultrabalaton. Csak egy kör

Enyediné Dobai Henriett ebesi 
futótársunk ismét példát muta-
tott mindannyiunk számára, hogy 
az emberi akarat csodákra ké-
pes. A tavalyi 195 km-es Balaton 
Szupermaraton 2. helyezése és a 
Baja-Szekszárd közötti 81 km-
es ultramaraton ezüstérme után 
tudatosan arra készült, hogy tel-

jesítse az Ultrabalatont, vagyis 
körbefussa a „magyar tengert”. 
Zöldhajnalban, amikor a Nap su-
garai még a horizont széleit sem 
simogatják, Heni már úton van. 
Sietni kell, hogy a gyerekek éb-
redése előtt hazaérjen és el tudja 
őket indítani iskolába, munkába 
indulása előtt. Napi 2 órát fut átla-
gosan, hétvégén többet is. Ember-
feletti teljesítményeit, küzdelmeit, 
sikereit és örömeit sokszor nem 
is ismerjük, mert Heni egy vég-
telenül szerény, csendes hölgy. A 
május végi ultrabalatoni versenyt 
sikeresen teljesítette! A 221 km-
es Balaton körüli kört 29 óra alatt 
futotta le, mellyel a 6. legjobb időt 
érte el a hölgyek versenyében. A 
vele készült riport júliusban lesz 
olvasható a Hajrá Futás (HFM) 
online magazinban és a Sportbará-
tok Egyesület honlapján. További 
szép sportsikereket! 

Sós Barnabás

Az állóképesség példaképe
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A második ebesi nyári esték 
program sorozat keretein belül 
került sor a VII. Szent Iván 
Éji Vigadalom megrendezé-
sére. A június 20-ai szombat 
délután négy órakor nyitotta 
kapuit, ahol már a megszo-
kott vidám programokkal 
fogadták az ebesi Széchényi 

Ferenc Tájmúzeum dolgozói 
a látogatókat. Finom slambuc 
illata csalogatta a múzeum 
udvarára érkezőket, és míg 
várták, hogy ropogósra sül-
jön a Hajdúság méltán híres 
étele, addig a gyerekek és 
felnőttek kézműveskedéssel 
és népi játszóházzal múlat-
ták az időt. A családias han-
gulatot még vidámabbá tette 
a nagy sikerű „Nagyanyáink 
süteményei” recept versenyre 
érkezett sütemények vására,  
az édes szájúak legnagyobb 
örömére. Az „Arany habverő” 
díjat idén Gombos Lászlóné 
Erzsike Pirog nevű sütemé-
nyével nyerte el. (A receptet 
a cikk végén közöljük.) Míg 

ropogott a tűzifa a bogrács 
alatt, addig a jelen lévők a 
forró slambuc helyett együtt 
fújták a Piros Rózsa Népdal-
körrel az ismerősen csengő 
népdalokat. Az éjszaka során 
a gyerekek kincskereső bo-
lyongás során ismerkedhettek 
meg a megújult és újra gon-

dolt RetroTár kiállítással, míg 
szüleik – a közeli múlt lassú 
visszaidézésével –, nosz-
talgiázva kerülhettek újra 
közelebb fátyolosodó emlé-
keikhez. Az emlékek ízeit az 
elkészült finom slambuccal 
párosítva ízlelgethették, ami-
nek elkészítését ezúton is kö-
szönjük Tóth Józsi bácsinak 
és családjának. Mindeközben 
Kiss József néptánc tanár se-
gítségével járhattuk az „ördög 
útját”. Majd leszállt az éj. A 
csillagokat kedvelők Zajácz 
György csillagász útmutatása 
alapján tájékozódtak a csilla-
gok rejtélyes ösvényein, míg 
mások a Kissné Varga Edittel 
a szálló parázs és őseink rig-

musába révedve találták meg 
helyüket az esti záró progra-
mok között. Köszönjük a Jupi 
–Mix Kft.-nek és a Reál Pont 
üzletlánc tulajdonosainak, 
hogy évről évre támogatják 
rendezvényünket!

És az elmaradhatatlan mon-
dat: Jövőre, veletek, ugyanitt!

Nem feledve az ígéretem, 
íme a díj nyertes sütemény 
receptje. Jó étvágyat hozzá!

Gombos Lászlóné

Pirog
Hozzávalók:
A tésztához:
50 dkg liszt
3 tojás sárgája
2 dkg élesztő
Csipet só
0,05 1 tej
Töltelék:
0,50 dkg darált hús

0,60 dkg édes káposzta vé-
konyra gyalulva

4 db főtt tojás reszelve

Elkészítése:
Tészta: Fánkszerű tésztát 

készítünk, ha megkelt, ki-
szaggatjuk, mint a fánkot. 
Megtöltjük a következő töl-
telékkel.

Töltelék: A húst puhára pá-
roljuk egy kevés zsiradékon, 
sózzuk, borsozzuk. A káposz-
tát úgy, mint a káposztás koc-
kához kell, megdinszteljük. 
Ha kész mindent összekeve-
rünk.

Pirog: A kiszaggatott fán-
kokat megtöltjük és félbe 
hajtjuk, újra megkelesztjük, 
bő olajban kisütjük, mint a 
fánkot. 

Kovács Sándor
 történész

Úgy gondoljuk, igazán jól érzete magát az, aki szombat esti ki-
kapcsolódásként Arany János klasszikusát A nagyidai cigányok 
című előadását választotta Gál Tamás és Mester András, a Csa-
var Színház művészeinek előadásában. Az Ebesi Nyári Esték 
nyitó rendezvényének ismét az általános iskola díszudvara adott 
otthont. Köszönjük a megvalósításban nyújtott segítséget!

Eignerné Bartusz Andrea

Múzeumok Éjszakája

Nyári színház Ebesen



Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
6

Kinyílik előttük a világ
Nyugdíjasok ismerkedtek a számítógéppel, az internet vilá-

gával a Községi Könyvtárban.  Legtöbbjüket az internetes bön-
gészés és a rokonokkal való kapcsolattartás vonzotta ingyenes 
tanfolyamunkra. A képzés 10 héten át tartott, és alkalmanként 
2 órát vett igénybe. Kezdtük a billentyűzet és az alapok isme-

retétől, szépen lassan odáig, hogy már mindenki magától tudott 
keresgélni, elmenteni dolgokat, chatelni, facebookozni, e-mailt 
küldeni. Az utolsó órán számot is adtak tudásukból diákjaink. 
Ezúton is gratulálunk mindenkinek a sikeres vizsga megírásáért. 
Zárásképpen tartottunk egy kis teadélutánt, ahol felszabadultan 
beszélgettünk az eddig tanultakról, arról hogy ki, mire használja 
a kapott tudást. Úgy gondolom jól zárult a „tanév”. Jó hír! A 
nagy érdeklődésre való tekintettel, szeptemberben újra beül-
hetnek az „iskolapadba” azok, akiknek most nem jutott hely. 

Kaszás Csilla
könyvtárvezető és oktató
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8.a
Osztályfőnökök: Arany Edina, Tóthné Leiter Júlia
Bárczi Martina, Csiha László, Dézsi Ádám Imre, Farkas 
Hanna, Gyányi Viktória, Hajdu Péter, Harsányi Dóra, 
Janik Barnabás, Jenei Tünde, Kálmán Anita, Lakatos-
Tálas Ákos, Magyar Zoltán, Megyaszai Lili, Molnár Péter, 
Pálffy Mária, Pásti Lajos Dávid, Pinczés Illés Dávid, Piskó 
Jenő, Rácz Dorina Petra, Szabados Rebeka, Szántó Luca

8.b
Osztályfőnök: Balogh Éva
Barta Erika, Dien Viktória, Fodor Balázs Attila, Fodor János, Györfi 
Richárd Zoltán, Hadházi Henriett, Halász Martin Gábor, Harsányi 
Diána, Kálmán Norbert, Kelemen Fruzsina, Kovács Kitti, Lakatos 
Brigitta, Márku Daniella, Mona Vivien Liza, Nagy Ferenc, Szarka 
Evelin, Szatmári Klaudia, Szoboszlai Dorina, Szőlősi Réka, Szűcs 
Gabriella Judit, Tóth Sándor, Tokai-Kiss Krisztián, Vágner Zsuzsa

Búcsúznak a nyolcadikosok
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Országos első hely a Tudásbajnokságon

A Szegeden megrendezett Bendegúz Tu-
dásbajnokság országos döntőjében a 6. 
osztályosok angol haladó kategóriájában 
Kiss Zoltán (6.a.) I. helyezést ért el. Felké-
szítője Trefán Gabriella volt.

Játssz és nyerj!
A Play and Win! Országos Angol Nyelvi 
Levelezős versenyen Pálóczi Imre és Er-
dei Zsolt Balázs egyéniben V. helyezést 
értek el Starter kategóriában. Galgóczi 
Zsuzsanna, Szentmiklósi Dorka és Balogh 
Dorottya csapatban, Starter kategóriában 
VI. helyen végeztek. Gyügyei Viktória és 
Salánki Zsolt ugyanebben a kategóriában 
a XIV. helyen végeztek. Felkészítő tanár 
Kathiné Sárkány Noémi volt. Árva Do-
minik és Palcsu Nándor csapatban, Starter 
kategóriában XXX. helyen. Sipos Katalin 
és Sós Anna Kids kategóriában a XVII. 
helyezést érték el. Felkészítőjük Tamássy 
Zoltán volt.

Sikeresen vettük az akadályt a célnyelvi 
mérésen

A két tanítási nyelvű iskolákban idén ismét 
országos célnyelvi mérést tartottak, me-
lyen iskolánk tanulói nagyon jól teljesítet-
tek. Ennek köszönhetően iskolánk a jövő-
ben is folytathatja a kéttannyelvű képzést. 
A célnyelvi mérés eredményei megtekint-
hetők az iskola honlapján.

Barátunk a könyv
A Barátunk a könyv elnevezésű megyei 
olvasónapló pályázaton iskolánk csapata a 
XI. helyezést érte el. A csapattagok: Abai 
Evelin, Kovács Viktória, Kaszás Brigitta 
és Szathmári Dorina 7.a. osztályos tanulók 
voltak. A díjkiosztóra a debreceni Árpád 
Teremben került sor, ahonnan tanulóink 
könyvcsomagokkal tértek haza. Felkészí-
tőjük Tóthné Leiter Júlia volt.

A sport legyen a tiéd!
Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola «A sport legyen a tied!» 
rendezvénysorozat debreceni programján 
hat tanulóval vett részt. A gyerekek meg-
ismerkedhettek különböző sportokkal, 

azokat ki is próbálhatták, és találkozhattak 
híres sportolókkal is.

Jelen volt a repertoárban többek között 
a kosárlabda, röplabda, jégkorcsolyázás, 
judo, ökölvívás, lövészet, vívás, vízilabda, 
kézilabda, tollaslabda. A gyerekek aktívan 
és örömmel próbálgatták a sportágakat a 
lehetőségekkel és gyermekekkel teli sport-
csarnokban. Batta Katalin

Sikerek a megyei atlétikai diákolimpián
A megyei atlétika diákolimpián az 1500 
méteres futás kategóriában Gali Petra II. 
helyezést ért el. A 600 méteres futáson Ta-
kács Tamara VI. helyen végzett. Felkészí-
tőjük Dobos Judit. 

Madarak és Fák Napja az iskolában

A Madarak és Fák Napján idén is izgalmas 
szellemi vetélkedőkön, sport-és váltóver-
senyeken szórakozhattak tanulóink. Az al-
sósok vetélkedőjében az 1-2. osztályosok 
korcsoportjában I. helyen a 2.b., II. helyen 
a 2.a., III. helyen az 1. b., míg IV. helyen 
az 1.a. osztály végzett. A 3-4. osztályosok 
versenyében I. helyen a 4.b., II. helyen a 
4.a., III. helyen a 3.b., míg IV. helyen a 3.a. 
osztály végzett. A felsős osztályok közül 
I. helyen a 6.b., II. helyen a 8.a., Míg III. 
helyen az 5.b. és a 7.b. osztályok végeztek. 
A futóversenyen a leggyorsabbnak a 8.a. 
osztály bizonyult, II. helyen a 6.b., míg III. 
helyen 7.b. osztály végzett.

Köszönjük a programok lebonyolításá-
ban nyújtott segítségét Domokos Gergely-
nek, Pajzosné Király Mariannának és Sós 
Barnabásnak. Köszönjük azoknak a szü-
lőknek, akik főztek az osztályoknak.

Kölyök atlétika versennyel zártuk az 
idei tanévet 

Az alsósok akadályversenyén az 1-2. osz-
tályosok korosztályában I. helyen a 2.b., II. 
helyen a 2.a., III. helyen az 1.a., míg IV. 
helyen az 1.b. osztály csapata végzett. A 
3-4. osztályosok mezőnyében I. lett a 4.b., 
II. helyen végzett a 3.b., III. helyen a 3.a., 
míg IV. helyen a 4.a. osztály csapat vég-
zett. A versenyszám abszolút győztese a 
4.b. osztály csapata lett. A felsősök ifjúsági 
gerelyhajító versenyén I. helyen a 6.a., II. 

helyen a 6.b., III. helyen az 5.a., míg IV. 
helyen az 5.b. osztály csapata végzett. A 
legeredményesebb lány versenyzők Ta-
kács Tamara (6.a.) és Szabó Nikolett (6.b.) 
lettek, akiknek 18 méterre sikerült eldobni 
a gerelyt. A fiúk közül 17 méterre dobta a 
gerelyt és ezzel a legeredményesebb ver-
senyző lett Kovács Krisztofer (6.b.).

Színvonalas gála műsorral készültek 
„művészetiseink”

2015. május 22-én került megrendezésre 
a művészeti iskola Gálaműsora, valamint 
a képzőművészeti kiállítás. A több mint 
két órás műsorban minden művészeti ág 
bemutatkozott és közel száz növendék lé-
pett a világot jelentő deszkákra. Nagy örö-
münkre egyre több vendég, szülő tisztelte 
meg jelenlétével a rendezvényt, így a gye-
rekek jutalma a tapson kívül még két darab 
jégkrém is volt.

A műsorban szereplő diákok felké-
szítői: Dr. Demeter Lajosné – zongora, 
Nánai Zsuzsanna – ütőhangszer, Bálintné 
Bagdi Ibolya- színjáték, Nagy Anita- cite-
ra, Batta Katalin – énekkar, Marosvölgyi 
Ágnes- népi ének, Balogh Tamás-furulya, 
klarinét, Kiss József néptánc. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni Eignerné Bartusz 
Andreának, hogy az idén is a Művelődési 
Ház adott otthont programunknak. Külön 
köszönet a Művelődési Ház dolgozóinak, 
Dremák Krisztinának és Horváth János-
nak, akik segítségünkre voltak az előké-
születekben.

Vigyázz! Kész! Közlekedj!

2015. június 12-én egy nagyszabású, 
megyei szintű rendezvényt szervezett is-
kolánk. Iskolánk tanulói 11 helyszínen 
ismerkedhettek meg a rendőrség, a kataszt-
rófavédelem, a mentők és a polgárőrség 
munkájával.

A program kezdéseként minden tanu-

Iskolai színes hírek
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lónk KRESZ-tesztet töltött ki osztályfőnö-
kök vezetésével.

Ezután az udvaron megkezdődtek az ér-
dekes programok. 

Az 1-2. osztályosoknak szabályossági 
KRESZ-pályát rendeztünk be a nemrég 
elkészült közlekedési parkunkban. Ezután 
ellenőriztethették kerékpárjaikat a Szu-
perbringa program keretében. A megfele-
lő felszereltségű kerékpárokat matricával 
látták el.

Sor került a polgárőrség áldozatvédelmi 
tájékoztatójára, ami az idén kiegészült a 
polgárőrség munkájának megismertetésé-
vel is. A tanulók szívesen próbálták ki a 
kézitelefonokat, a távcsövet, a lámpákat.

A környezetvédelmi helyszín témaköre 
ebben az évben a víz védelme volt. Elsődle-
ges cél az ivóvíz népszerűsítése, a gyerekek 
vízzel kapcsolatos feladatokat oldottak meg, 
majd megtekinthették a 2. osztályos tanulók 
által készített díjnyertes terepasztalt.

Vendégül láttuk a Hajdúszoboszlói 
Tűzoltóság és a Hajdúszoboszlói Men-
tők járműveit, egy tűzoltó és mentőautót. 
Megismerhették a gyerekek a járművek 
berendezéseit és felszállhattak a vezető-
fülkébe, fény- és hangjelzéseket is adhat-
tak le. A tűzoltók segítségével kipróbálták 
a puttonyfecskendő használatát, a mentős 
szakemberek segítségével pedig sérülése-
ket láttak el.

Az iskola épületében két helyszínt alakí-
tottunk ki. A tornateremben lövészeti gya-
korlaton vehettek részt, lézeres puskával 
gyakorolhatták a pontos célzást, majd egy 
segédmotoros szimulátort lehetett kipró-
bálni.

A legnagyobb érdeklődéssel a Hajdúszo-
boszlói Rendőrkapitányság által szervezett 
programokat várták a gyerekek. Lehető-
ség nyílt ujjlenyomatvételre, a különböző 
fegyverek bemutatására, és fel lehetett pró-
bálni a rohamrendőr felszerelést is. Beül-
hettek a kapitányság legújabb rendőrautó-
jába, közelebbről is megismerkedhettek a 
járművekkel. A közlekedési szakemberek 
ügyességi pályát állítottak fel, így a tanu-
lók kipróbálhatták kerékpáros tudásukat is.

A rendezvény tetőpontja a műfüves pá-
lyán megtartott rendőrkutya bemutató volt. 
Megtapasztalhattuk, milyen határozottnak 
kell lenni egy bűnöző elfogásánál a kutyát 
irányító rendőrnek.

A rendezvényt a megyei verseny egészí-
tette ki, négy iskola 9 csapata 6 állomáson 
versenyzett a KRESZ-kupa megszerzésé-
ért. 
Az alsó tagozat eredményei:
1. hely Ebesi Arany János Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. és AMI
2. hely Huszár Gál Gimnázium, Ált. Isk. és 
AMI  Debrecen

3. hely Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű 
Ált. Isk. Hajdúszoboszló
A felső tagozat eredményei:
1.hely  Ebesi Arany János Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. és AMI
2. hely Huszár Gál Gimnázium, Ált. Isk. és 
AMI  Debrecen
2. hely Kövy Sándor Ált. Isk. és AMI Nád-
udvar 1. csapata.
3. hely Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű 
Ált. Isk. Hajdúszoboszló 
4. hely Kövy Sándor Ált. Isk. és AMI Nád-
udvar 3. csapata.
5. hely Kövy Sándor Ált. Isk. és AMI Nád-
udvar 2. csapata.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a 
szervezésben és lebonyolításban részt vevő 
minden intézménynek és szervezetnek, 
többek között dr. Gali Sándornak és rend-
őrcsapatának, Daragics Mihálynak és a haj-
dúszoboszlói tűzoltóegységnek, Gadóczy 
Györgynek és mentőseinek, Pető László 
olimpikon világbajnok sportlövőnek, Ba-
logh Lászlónak és polgárőreinek, Eignerné 
Bartusz Andreának és munkatársainak, az 
Ebesi Gyermekekért Alapítványnak, Erdei 
Andrásnénak és Miklós Leventének a ta-
nyagondnoki busz használatáért, valamint 
az iskola valamennyi dolgozójának a lelkes 
támogatásukért. Zelízi Mária

Gazdálkodj Akkusan!
Negyedik helyezést ért el és ezzel 17.000,- 
Ft-os vásárlási utalványt nyert a 6.b. osz-
tály az AKSD Kft. által szervezett Gaz-
dálkodj Akkusan – Elemgyűjtő versenyen. 
Köszönjük a szülők és a gyűjtésben részt 
vevők segítségét.

Erdei iskolában jártak a 4. és a 7. 
osztályosok

Egy szép meleg májusi hetet töltöttünk el a 
kis csendes, nyugalom szigetén, Bogácson. 
A gyerekek GPS navigációs készülék se-
gítségével fedezték fel Bogácsot, majd 
tájékozódási futáson is részt vettek a ké-
szülék segítségével. Ezt követően Szomo-
lyára gyalogoltunk. A kaptárkövek óriási 
élményt jelentettek a gyerekeknek, majd 
egy fazekasműhely látogatáson is részt vet-
tünk. Visszafelé úton egy nagyon kalandos 
Szafari buszozás részesei lehettünk. Min-
den este szórakoztató programokban volt 

részünk: disco, mozi, karaoke-party. Utol-
só este a hét méltó lezárása volt a bátorság-
próba, amit mindenki hősiesen teljesített. 
Minden gyerek életre szóló élményekkel 
tért haza e „mesés” kis településről.

Ezúton szeretnénk megköszönni Csiha 
Lászlónak, Becskerekiné Szálkai Krisz-
tinának és Sándor Szilviának egész heti 
munkájukat. Dzsudzsák Natália és Orjákné 
Kurczina Zsuzsanna (4. osztályos osztály-
főnökök).

A 7.a. osztály május 26-29-ig Tisza-
földváron volt erdei iskolában. Megis-
merkedhettünk a tiszazugi tájjal, jártunk 
Tiszakürtön az arborétumban, Rákóczi-
falván a Macimúzeumban, illetve stran-
doltunk is. A legjobban a parasztolimpiát 
élvezték a gyerekek, ahol íjászkodásban, 
ostorcsergetésben, fafűrészelésben, gumi-
csizma dobálásban mérhették össze ere-
jüket a csapatok. Kísérő tanárok: Katona 
Erika és Tálas Enikő osztályfőnök voltak.

Megemlékeztünk a Nemzeti 
Összetartozás Napjáról

A 7.a. osztályosok hangulatos műsorával 
emlékeztünk meg a Nemzeti Összetarto-
zás Napjáról. Ezen alkalomból ellátogattak 
hozzánk a Nádudvari Kézműves Iskola 
diákjai, akiknek a segítségével elfeledett 
népi mesterségeket, mint például a kötél-
verés, próbálhattak ki tanulóink, valamint 
felépítettek közösen az udvaron egy jurtát, 
és megismerkedtek az abban folyó élettel. 
A rendezvényen az óvoda nagycsoportosai 
is részt vettek.

Zacher Gábor a függőségekről
Iskolánkba látogatott dr. Zacher Gábor 
toxikológus, aki a függőségekről tartott 
előadást az érdeklődőknek. Az előadó köz-
vetlen stílusával, kötetlenül beszélt az em-
bereket érintő mindennapi problémákról. 

Pedagógusnapi ünneplés
Meghitt műsorral köszönték meg a peda-
gógusok munkáját a Pedagógusnap alkal-
mából rendezett ünnepségen, ahol mind az 
iskola, mind az óvoda pedagógusai részt 
vettek. Ezúton szeretnénk megköszönni a 
megemlékezést az önkormányzatnak, vala-
mint a szülői munkaközösségnek. 

Nyári ügyintézés időpontjai
A nyári szünetben is ügyeletet tartunk, 
melynek időpontjai az alábbiak: július 09., 
július 16., július 23., július 30., augusztus 
06., augusztus 13.

Ügyintézés a fenti napokon 8:00–16:00 
óra között.

Összeállította: 
Szűcs Norbert intézményvezető

és Kása Sándor intézményvezető-helyettes
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Ebesi Hírlap10
A 2014/2015. tanévben az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
és Alapfokú Művészei Iskola ballagásán és tanévzáró ünnepségén jutalomban részesültek

Kitűnők Jelesek (4,71) Egyéb (Kinek? Miért) Művészeti iskola

1.a Árva Szabina, Dávid Tamás, Érckövi Nikoletta, Papp Luca, Pál Roland, 
Piskó Péter, Szombati Kristóf, Szöllősi Lara, Vágner Zoltán

Györfi Nóra, Koós Máté Mi-
lán, Kanyó Dorina Sára, Mol-
nár Maja, Szatmári Hanna

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Beke Béla, Dávid Tamás, Ércköviné Gali Krisztina, Széles Orsolya, Molnárné Kovács Judit, Seres Erika, Szöl-
lősiné Nemes Ágnes szülőknek.

1.b
Borsos Balázs, Gergely Kristóf Gábor, Mészáros Erik, Nagy Zsuzsan-
na, Pálffy Anna Boglárka, Pálóczi Borbála, Tarcza Vivien, Tóth Olivér 
Benjamin 

Egri Kincső, Enyedi Luca, 
Földi Dávid Mihály, Galgóczi 
Mihály, Herman Márton, Ko-
vács Korinna, Kovács Leona, 
Palcsu Hédi, Szabó Dominik, 
Tóth Gergő Tibor

Nagy Zsuzsanna

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Kovácsné Horváth Szilvia, Sándorné Kerekes Szilvia, Szabóné Bisi Anita szülőknek.

2.a Pajzos Polla, Pető Zsófia, Papp Kende, Varga Olimpia

Erdős Fanni, Nagy Bence, 
Nagy Helka, Orosz Fanni, 
Sarkadi Balázs, Sipos Péter, 
Tóth Gergő

Tóth Gergő

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Kissné Pető Judit, Krivács Brigitta, Nagy Lajos, Pajzosné Király Marianna, Zsákainé Tanka Erika szülőknek.

2.b Fodor Enikő Liza, Forgó Viktória, Kanyó Gréta Anna, Kocsis Csaba, Ko-
vács Anna, Makai Botond, Nagy Klaudia Kitti, Tóth Kristóf Máté Szűcs András Forgó Viktória

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Kocsisné Hermeczi Ilona, Nagyné Kovács Mária, Salánki Zsolt és Salánki Zsoltné, Torma Valéria szülőknek.

3.a Balogh Dorottya, Bodnár Lilla, Galgóczi Zsuzsanna, Pálóczi Imre, Pető 
Boglárka, Szentmiklósi Dorka Bárczi Elonita

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Balogh-Barna Boglárka, Biricz Gabriella, Mészáros Istvánné, Nagyné Simon Krisztina, Dr. Négyesi Anna 
szülőknek.

3.b Enyedi Sára, Kovács Alexa, Nagy Márton, Palcsu Nándor, Szűcs Réka 
Zsuzsanna

Fodor Levente, Pintyák Ró-
bert Palcsu Nándor

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Fodorné Szathmári Mónika, Gajdos Imréné, Kis Csaba, Léránt Antónia, Olejár-Hovanyeczné Czuczi Mónika, 
Pintyák Ildikó szülőknek.

4.a Ceglédi Péter, Gyügyei Viktória Edda, Molnár Lili, Piskó Gergő Csiha Rebeka, Farkas Petra, 
Tóth Eszter Doroti Csiha Rebeka

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Becskerekiné Szálkai Krisztina, Gyügyeiné Nagy Krisztina, Molnár László, Salánki Zsoltné, Vargáné Hamza 
Ágnes szülőknek.

4.b
Fodor Tamás Levente, Kása Levente Sándor, Nagy Kristóf, Mészáros 
Nóra, Sipos Katalin, Sós Anna, Szabó Laura Dorina, Szabó Milán, Szűcs 
Krisztina

Misák Alexandra, Szabó Dá-
vid

Nagy Kristóf, Pócsi 
Zoé, Sipos Katalin, 
Sós Anna, 

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Cserepes Ágnes, Huszovics János, Morvainé Szőllősi Szilvia, Sándorné Kerekes Szilvia, Sándor Zsolt szülőknek.

5.a Lajtai Levente
Árva Martina, Janik Viktória, 
Kiss László, Pintyák Vivien, 
Truczkai Sára

Janik Viktória, Kiss 
Csenge

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Erdős Beatrix, Jankóné Montlika Beatrix, Kiss Csabáné, Pállné Kondor Gabriella, Váradi Erzsébet, Veres 
Imréné szülőknek.

5.b Lajtai Tímea Lente Márk, Nagy Gergő, Si-
mon Máté

Hegedűs Levente, Lente 
Márk, Szabó László, (kö-
zösségi munka)

Lente Márk

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Dudik Ágnes, Hegedűsné Lovas Tünde, Lente Mihályné, Váradi Erzsébet, Zsákainé Tanka Erika szülőknek.
6.a Veress Júlia

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Nagy Anita, Nagy Mariann, Nagyné Vezendi Erzsébet szülőknek.

6.b Csorvási Réka, Csízi Ildikó, Nagy Vivien Lili, Szombati Vivien Nyüvedi Nóra, Szoboszlai 
Botond

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Csorvási Sándorné, Németh Adrienn, Szoboszlainé Pellei Szilvia, Szabó Ferenc és Szabó Ferencné szülőknek.

7.a Gali Petra
Fecskán Janka, Kaszás Bri-
gitta, Kiss Gergely, Sós Bar-
nabás

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Csízi Zoltánné szülőnek.
7.b Fazekas Bence

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Kovácsné Erdős Andrea szülőnek.

8.a Megyaszai Lili (nyolc éven át kitűnő), Pásti Lajos Dávid (nyolc éven át 
kitűnő)

Farkas Hanna, Janik Bar-
nabás, Lakatos-Tálas Ákos, 
Molnár Péter , Pálffy Mária, 
Rácz Dorina, Szántó Luca

Farkas Hanna (DÖK ve-
zető), Janik Barnabás 
(DÖK), Megyaszai Lili 
(DÖK), Molnár Péter 
(DÖK), Rácz Dorina 
(DÖK)

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Hancsárik Judit, Farkas Zoltán és Farkas Zoltánné, Molnár László, Ráczné Dajka Edit szülőknek.

8.b
Vágner Zsuzsa (DÖK) 
Tokai-Kiss Krisztián 
(DÖK)

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Fodor Attiláné, Gere Lajosné, Krivács Brigitta, Tokai-Kiss Lászlóné, Vágner Zoltánné szülőknek.
Köszönjük az Ebesi Gyermekekért Alapítvány támogatását, amellyel a jutalomkönyvek megvásárlásához hozzájárult.

Szűcs Norbert intézményvezető
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Egy csodálatos napsütéses reggelen az Ebesi Polgárőr Egye-
sület maroknyi kis csapata elindult Polgárra, hogy részt vegyen 
a Megyei Polgárőr Napon. A hivatalos megnyitó ünnepségen 
nagy büszkeségünkre, Orosz Miklóst, egyesületünk elnökhe-
lyettesét a polgárőr mozgalomban végzett kiemelkedő munkájá-
ért az OPSZ elnöke, dr. Túrós András a „Polgárőr Érdemkereszt” 
ezüst fokozata kitüntetéssel jutalmazta. A nap programjai között 
szerepeltek helyi amatőr együttesek, illetve Liszter Sándor és 
a Vadrózsák szórakoztatták a megye polgárőreit és családjukat. 
A polgári strand kiváló vizében megmártóztunk, finom ebédet 
kaptunk. Az Ebesi Önkormányzat által felajánlott két ajándék-
csomagot is kisorsolták a tombolán. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni Szabóné Karsai Mária polgármester asszonynak a fel-
ajánlást, illetve hogy megtisztelte jelenlétével a csapatunkat. 

Ebesi Polgárőr Egyesület

Szép sikereket értek el gyerekeink a nagyerdei futóverseny má-
sodik fordulójában is. Új versenyzőink is nagyszerűen szerepel-
tek a júniusi forróságban. A debreceni verseny legnagyobb meg-
lepetését serdülő korcsoportos lányaink szerezték, hisz a dobogó 
mindhárom fokára ebesi versenyző állhatott fel. Aranyérmet 
nyertek Egri Kincső és Mészáros Nóra, ezüstérmesek lettek Sós 

Anna és Fodor Szabolcs, bronzérmet vehetett át Szentmiklósi 
Dorka. További értékes pontszerzőink: Fodor Enikő Liza, Egri 
Csenge, Balogh Dorottya, Fodor Tamás, Török Levente, Makai 
Csanád, Makai Botond és Szentmiklósi Kristóf.

Sós Barnabás

Hajrá futás

Megyei Polgárőr Nap

Ebesen 2015. május 21. és június 18. közötti időszakban négy 
bűncselekmény jutott a rendőrség tudomására.

1. 2015. 05. 25-én 13 óra 30 perc körüli időben egy ebesi la-
kos a Rigó utcán az általa vezetett személygépkocsival úgy vett 
részt a közúti közlekedésben, hogy az elindulást megelőzően a 
járműre egy másik járműre kiadott érvénytelen ideiglenes német 
rendszámot helyezett el. A rendőrök az ebesi férfit a helyszínen 
elfogták és előállították a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság-
ra, majd vele szemben egyedi azonosító jel meghamisítása bűn-
tett megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult. 

2. Ismeretlen tettes 2015. 06. 04-én 16 óra és 2015.06.05-én 
06 óra közötti időben a 48101 számú út melletti Csemete kertbe 
a kerítést kivágva behatolt, majd az ott található szerszámtároló 
ajtaját felfeszítette és abból egy Honda WB 20 XT típusú ben-
zinmotoros öntözőszivattyút eltulajdonított. Az ügyben dolog 
elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettének megalapozott 
gyanúja miatt büntetőeljárás indult. 

3. 2015. 06. 14-én 1 óra 30 perc körüli időben egy debreceni 
férfi  a Forrás utcán szóváltásba keveredett egy férfival, akit a 
szóváltás közben bántalmazott. A nyíradonyi sértett a bántalma-
zás következtében az elsődleges orvosi vélemény szerint könnyű 
sérüléseket szenvedett.  Az ügyben súlyos testi sértés bűntett kí-
sérletének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult. 

4. 2015. 06. 17-én 20 óra 25 perckor egy ebesi férfi a Petőfi 
utcán az általa vezetett személygépkocsival úgy vett részt a köz-
úti forgalomban, hogy a vezetés megkezdése előtt szeszesitalt 
fogyasztott. A járművezetővel szemben gépi meghajtású jármű 
vezetésével ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége mi-
att büntetőeljárás indult.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és 
amennyiben az előbbi eseményekkel kapcsolatban bármilyen 
információval rendelkeznek, a bűncselekmények, szabálysér-
tések időpontjában a helyszínen, illetve annak közelében jár-
tak, esetleg látták az elkövetőket, avagy részükre megvételre 
kínálták az eltulajdonított tárgyakat, értesítsék a rendőrséget 
(segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbízottjait, 
avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a 
rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zártan – 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
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 Irodá-
ban az Ebes, Rákóczi utca 6. szám alatt tartanak.

Dr. Gali Sándor r.alezredes, 
kapitányságvezető

Kék hírek

Lakossági hirdetés
Új szolgáltatás! Talpmasszázs, azaz reflexológia! A reflexzóna masz-
százs serkenti a vér és nyirokkeringést, amivel a test öntisztulási ké-
pességét megtöbbszörözhetjük. Mivel erősíti az immunrendszert, így 
az öngyógyító folyamatokat beindítja. Oldja a feszültséget, relaxál és 
kellemes közérzetet ad. A reflexológia világszerte elismert természet-
gyógyászati módszer. Időpont egyeztetés telefon: 06-70/334-5407.
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DR. KOVÁCS BRIGITTA
egyéni ügyvéd

Kedves Ebesi Lakosok!
Tájékoztatom a Tisztelt Ebesi Lakosokat, 
hogy 2015. június 2. napjával megnyitot-
tam ügyvédi praxisomat.

Az ügyvédi irodám címe:
4024 Debrecen, Sumen utca 7. fszt. 2.

Elérhetőségeim:
Tel.: 06-30/2200432
Fax: 06-52/788-649

Email: info@drkovacsbrigitta.hu
Minden kedden 14 óra és 18 óra között,
előre egyeztetett időpontokban ügyfélfoga-
dást tartok a Családsegítő Központban. 
(4211 Ebes, Rákóczi utca 13. szám alatt)

Forduljanak bizalommal hozzám jogi 
ügyeikkel.

Tisztelettel:

Dr. Kovács Brigitta
ügyvéd

Tisztelt Ügyfeleink!
Júliustól az Önök színvonalasabb kiszolgálása ér-

dekében irodát nyitunk!

Helyszín: Új Piac épülete, Ebes Rákóczi u. 6.

Amiben segíthetünk:
– Gépjármű felelősség biztosítás
– Casco
– Lakásbiztosítás
– Vállalkozói vagyon és felelősség biztosítás
– Nyugdíjbiztosítás
– Befektetések
– Mezőgazdasági biztosítások
– Önkéntes nyugdíj és egészségpénztár
– Utasbiztosítás
– FUNDAMENTA
– FHB Bank termékei: hitel, számla

Elérhetőségeink:  
06 30 258-1580 vagy 06 30 819-1037


