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Stabil gazdálkodás jellemezte az első félévet
– összefoglaló a szeptemberi testületi ülésről –

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
Elfogadta a képviselő-testület a 2015. évi 

költségvetési rendelet módosítását
Szeptember 23-án tartotta soron következő ülését 
Ebes Községi Önkormányzat képviselő-testülete. 
A polgármesteri tájékoztató elhangzását követően 
elfogadta a testület a 2015. évi költségvetés módo-
sítását, valamint tájékoztatás hangzott el a költség-
vetés első félévi teljesítéséről A napirendi ponthoz 
kapcsolódóan Szabóné Karsai Mária polgármes-
ter asszony elmondta, hogy a településszintű ön-
kormányzati költségvetési bevételek teljesülése 
a módosított előirányzathoz viszonyítva 59%-os, 
míg a kiadási előirányzatok 42%-a került I. félév 
végéig felhasználásra, ennek oka, hogy a beruhá-
zások teljesítése a második félévben realizálódik. 
Dr. Kovács Brigitta, a Pénzügyi Bizottság elnöke 
elmondta, hogy a stabilitás fenntartása mellett fon-
tos, hogy olyan beruházásokat valósítson meg az 
önkormányzat, amelyeknek a fenntarthatósága a 
jövőben is biztosítható. A napirendi pont megtár-
gyalása után a képviselő-testület elfogadta a 2015. 
évi költségvetési rendelet módosítását, és az I. fél-
éves gazdálkodásról szóló beszámolót.

Az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági 
ingatlanok hasznosításával összegfüggő 

döntések
A képviselő-testület korábbi ülésén döntött arról, 
hogy az önkormányzati tulajdonú, mezőgazdasági 
rendeltetésű földeket saját jogkörben műveli 2015. 
október 16. napjától. A saját gazdálkodás elindí-
tásához és folyamatos végzéséhez kapcsolódóan 
döntött a testület az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatának, valamint az önkormány-
zat törzskönyvi bejegyzésének módosításáról, mely 
az önkormányzat tevékenységi körének bővítése 
miatt szükséges. Döntöttek továbbá azon szerző-
déskötés tárgyában, mely a földek bérmunkával 
történő megművelésére vonatkozik. A mezőgazda-
sági műveléssel kapcsolatos 2015. évi kiadásokra 
5.000.000,- Ft előirányzatot biztosított a testület.

0,2%-kal emelkedik az iparűzési adó 
2016. január 1-jétől

Korábbi ülésein már tárgyalta a testület a helyi adó-
rendszer esetleges átalakítását. Az átalakuló finan-
szírozási rendszerben az önkormányzatnak nyúj-
tott állami támogatás jelentősen csökkent, ezért a 
stabilitás és a jelenlegi fejlődési ütem hosszú távú 
fenntartásához szükséges további forrás bevoná-
sa a település költségvetésének bevételi oldalára 
– mondta el Szabóné Karsai Mária polgármester 
asszony a napirendi ponthoz kapcsolódóan. A te-
lepülésen 2007 óta változatlanul 1,6% az iparűzési 

adó mértéke. Ezen adómérték Hajdú-Bihar megye 
viszonylatában alacsonynak mondható. Mindezek-
re tekintettel szükségessé vált a település adórend-
szerének áttekintése, melynek során megállapítást 
nyert, hogy a többletforrás egyik lehetséges bizto-
sítása a helyi iparűzési adó mértékének növelésével 

érhető el. Az eljárás során megvizsgálták az ön-
kormányzat szakemberei egy új adónem esetleges 
bevezetésének lehetőségét, amelyet azonban a la-
kossági terhek növekedése miatt elvetettek. A helyi 
iparűzési adó 1,6%-ról 1,8%-ra történő emelését a 
képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság támogató 
javaslatára egyhangúlag elfogadta.

Emelkedik a Bursa Hungarica ösztöndíj 
összege 

Ebes Községi Önkormányzat 2011-ben csatlako-
zott először az Oktatási Minisztérium által kiírt 
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz, és azóta 
minden évben támogatja a pályázatot benyújtó szo-
ciálisan rászoruló diákokat. Az Egészségügyi és 
Szociális, valamint a Pénzügyi Bizottságok támo-
gatása mellett a képviselő-testület egyhangúlag el-
fogadta, hogy az ösztöndíj havi összege minimum 
3.000,- Ft, maximum 6.000,- Ft-ra változzon.

Szociális tűzifa pályázat
A Belügyminisztérium erre a fűtési idényre is pá-
lyázatot írt ki az önkormányzatok számára szociális 
célú tüzelőanyag beszerzésére. A pályázat benyúj-
tása és a beszerzéshez kapcsolódó önerő biztosítá-
sát a testület egyhangúlag támogatta. 

Szerződésmódosításra került sor a Magyar 
Telekom Nyrt-vel

Az önkormányzat 1998. május 13-án kötött bér-
leti szerződést a Magyar Telekom Nyrt. társaság 
jogelődjével 17 és fél évre. A bérlő augusztusban 
megkereste az önkormányzatot, és a november-
ben lejáró szerződés meghosszabbítását kérte. 

XIV. évf. 9. szám • 2015. szeptember

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Az Ebesi Hírlap októberi számának lapzárta 
időpontja 2015. október 22., csütörtök.

Ebes Községi Önkormány-
zat 2015. januárban 35,47 mil-
lió forint vissza nem térítendő 
európai uniós támogatást nyert 
a „Fotovoltaikus rendszerek ki-
alakítása” című pályázati konst-
rukcióban az Új Széchenyi Terv 
keretében. A beruházás célja az 
általános iskola energiafogyasz-

tásának részbeni kiváltása volt 
megújuló energiaforrás felhasz-
nálásával működő fotovoltaikus 
rendszer kialakításával. Az építé-
si munkák magukba foglalták az 
50 kW teljesítményű napelemes 
rendszer telepítését, a telepített 
eszközök üzembe helyezéséhez 
szükséges munkák elvégzését, a 
beüzemeléshez és a zavartalan 
üzemszerű működéshez szük-
séges szerelési munkálatok ki-

vitelezését, valamint a telepített 
rendszer beüzemelését. A kivi-
telezés során felszereltek 200 
darab 50 kW összteljesítményű 
napelemet, 3 darab invertert, 
és elvégezték a szükséges biz-
tonságtechnikai méréseket is. 
Az üzembe helyezést követően 
2015. július 29-én megtörtént a 

végleges műszaki átadás-átvétel, 
a 4 napos próbaüzem pedig 2015. 
augusztus 2-án fejeződött be si-
keresen. A napelemes rendszer 
telepítésével az iskola energiafo-
gyasztása éves szinten várhatóan 
83,78%-os kiváltást eredményez, 
így a közfeladat ellátása során 
keletkező energiaköltségeket si-
kerül jelentős mértékben csök-
kenteni a megújuló energiaforrás 
felhasználásának köszönhetően.
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Az egyeztetéseket követően a 
felek a korábbihoz képest jelen-
tősen magasabb, évi 850.000,- 
Ft+ÁFA bérleti díjban állapodtak 
meg 2020. december 31. napjáig. 

Támogatta a testület a 
Polgármesteri Hivatal 
pótmunka elvégzésére 

vonatkozó előterjesztést
A Polgármesteri Hivatal bőví-

tésének II. ütemében elvégzen-
dő pótmunka kapcsán felmerülő 
mintegy 1.500.000,- Ft költsé-

get a képviselők a felhalmozási 
kiadáson belüli előirányzat át-
csoportosításával egyhangúlag 
támogatták. A pótmunka elvég-
zését a lebontott épület födém-
szerkezete indokolja, mivel a 
bontási munkálatok során derült 
ki, hogy az egész épület födém-
szerkezete vasbetonból készült, 
míg a kiviteli tervekben a mun-
ka árazása fafödém tetőszerkezet 
bontására vonatkozott.

A különfélék napirendi pont 
keretében kérelmek elbírálásáról 
döntött a képviselő-testület. 

dr. Borku Csilla

Napelemes rendszer került 
az iskolára

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

2015. október 22-én 16.00 órakor  
a Széchényi Ferenc Tájmúzeum falán elhelyezett 1956-os 

emléktáblánál 
lehetőséget biztosít a koszorúik elhelyezésére.

Kérjük, hogy az ünnepség tervezése érdekében koszorúzási 
szándékaikat a Polgármesteri Hivatalnál jelentsék be szemé-
lyesen vagy telefonon az 565-048-as számon

2015. október 20-án (kedd) 10.00 óráig.
Ebes Községi Önkormányzat 

Hamarosan elkészül  
a Diófa utca út és csapadékvíz 

elvezető árok építése
Az idei útépítési program ke-

retén belül valósul meg a Diófa 
utca út és csapadékvíz elvezeté-
sének kiépítése. 

Az elkészülő út főbb jellem-
zői: 350,0 méter hosszú és 5,0 
m széles tetőszelvényes kiala-
kítású aszfaltozott (terv szerin-
ti rétegrend) útburkolat készül 
0,5-0,5 m zúzottkő padkával. 
Az út csatlakozik a már meg-
lévő aszfaltozott Béke utcai 
útkereszteződéshez, továbbá a 
József Attila utcai útkereszte-
ződéshez. Az elkészülő vízel-
vezetés főbb jellemzői: Az út 
mindkét oldalán végigvezetett 
földmedrű vízelvezető árok ké-
szül. A kapubejárók alatt és az 
út alatti átvezetéseknél beton 
átereszek épülnek tervszerinti 
helyen és méretben. Az átere-
szek lezárása előregyártott be-
ton előfejekkel történik.

A beruházással egy időben 
elkészülnek a kis és nagykapu 
bejárók a következő módon. A 
nagykapu bejárók aszfalt bur-
kolatot kapnak amennyiben a 
beruházás előtt burkoltak vol-
tak. A korábban földes kapu-
bejárók helyreállítása teherbíró 
zúzottkővel történik.

A beruházás befejezésének 
várható időpontja 2015. októ-
ber vége, költsége 24 millió fo-
rint, melyet az Önkormányzat 
saját költségvetéséből finanszí-
roz. A beruházást követően a 
korábbi éveknek megfelelően 
megtörténik a teljes útszakasz 
fásítása.

Elnyertük az Ebes Ipari Park 
címet

Önkormányzatunk pályázott a 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
által kiírt Ipari Park cím elnyeré-
sére. A pályázat sikeres volt, Ebes 
Községi Önkormányzat közigaz-
gatási területén található iparte-
rület elnyerte az Ebes Ipari Park 
címet. A cím elnyeréséhez, va-
lamint önkormányzatunk 2014-
2019-es gazdasági programjához 
kapcsolódva, a jövőbeni terveink 
között szerepel az iparterület to-
vábbi fejlesztése.

A kormány az ipari parkokra 
vonatkozó kormányrendelettel 
biztosítja az ipari parkok haté-
konyabb és versenyképesebb 
működését, szem előtt tartva 
azok foglalkoztatás bővítésre, 
valamint gazdasági növekedésre 
gyakorolt hatását. Várhatóan az 
ipari parkok hatékonyabban hív-
hatják majd le az európai uniós 
forrásokat, hozzájárulva a regio-
nális vállalkozásfejlesztési törek-
vésekhez.

Célunk a cím megszerzésével 
ipari parkunk szolgáltatásainak 
további fejlesztése, ami vonzób-
bá teszi a befektetők számára a 
betelepülést, fejlesztést.

Felhívás!
Tisztelt Ebesiek!
November hónapban átadásra 

kerül a polgármesteri hivatal új 
épülete. Tájékoztatjuk a tisztelt 
lakosságot, hogy az új épületbe 
szívesen fogadjuk azokat a nagy 
növésű virágokat, amelyeket 
már lakásukban elhelyezni nem 
tudnak. Köszönettel,

Szabóné Karsai Mária 
polgármester

Dr. Hajdu Miklós jegyző

Önkormányzati hírek
2015. szeptember

(Folytatás az 1. oldalról.)
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Tájékoztatás az iskolai védőnői 

feladatokról
A szeptemberi iskolakezdéssel megkezdtük az iskolavédőnői munkát is. Az iskola 

egészségügyi rendelet értelmében kötelező tisztasági vizsgálatot végeznünk, (mellyel 
a fejtetvességet szűrjük) szeptember, január és április hónapokban. Ezenfelül csak 
akkor megyünk, ha jelzés érkezik az iskola vagy a szülő részéről. Szeptember hónap-
ban védőoltást kapnak a 7. évfolyamosok: most oltjuk a Hepatitis B első részletét, 
tavasszal (márciusban) fogják majd megkapni a második oltást. A Hepatitis I. oltást 
egy hónap múlva, október végén követi a 7. évfolyamos lányok nem kötelező HPV 
oltásának (méhnyakrák elleni védőoltás) első részlete, ebből a második oltást ápri-
lisban fogják megkapni a gyerekek. Ez egy szabadon választható védőoltás, szülői 
nyilatkozat alapján olthatóak a 7. évfolyamos lányok. A 6. évfolyamosok október 
hónapban kapnak MMR és DiTe védőoltást. 

Ha a védőoltások lezajlottak, elkezdjük a kötelező szűréseket, melyeket minden 
páros osztályban ( 2., 4., 6., 8., évfolyam) végzünk el. Az elmúlt évek gyakorlatát kö-
vetve a védőnői szűréssel kezdünk, ezt követi az orvosi vizsgálat. Először a 8. évfo-
lyamot fogjuk vizsgálni, majd azt követően az alsóbb évfolyamokat. A vizsgálatokról 
a szülők tájékoztatót kapnak majd, melyet szíveskedjenek megőrizni, különöskép-
pen a 8. évfolyamosok, mert ezt az igazolást fogják kérni a továbbtanuláshoz.

Az oltásokról és az évfolyam szűrésekről minden szülőt előre, írásban tájékozta-
tunk. 

a Védőnők

Iskolában, óvodában szeptemberben indul újra az élet. No és 
a művészvilágban?

Kádár Nagy Lajos Holló László-díjas kortárs festőművész 
– aki diákévein már jócskán túl van - most elmondhatja, hogy 
mozgalmas volt a számára szeptemberi hónap.

H. Z.:Megkérlek, hogy mondj néhány szót a két szeptemberi 
kiállításodról?

K. N. L.: Szeptember 7-én a berettyóújfalui Makk Károly 
Filmszínház galériájában volt a „Zsarátfénynél” címmel meg-
rendezett kiállításom és könyvbemutatóm. A kiállítás teltházas 
rendezvény volt. Sokan megtiszteltek jelenlétükkel. Ott volt 
például dr. Vitányi István a térség országgyűlési képviselője, 
valamint Nagy Sándor és Burai István festőművészek, Erdei 
Sándor író és költő. Az igazi meglepetés számomra azonban az 
volt, hogy az eseményt komoly, nagy médiaérdeklődés is követ-
te. Tudod, ehhez én nem vagyok szokva!

H. Z.: Televízió, újság?Milyen volt a sajtóvisszhangja a ren-
dezvényeknek?

 K. N. L.: A helyi televízió riportere külön interjút készített 
velem. Másnap már megjelent a Berettyóújfalui Online újság-
ban a kiállításról készített – festményeimmel illusztrált – egész 
oldalas híranyag. Lányom pedig még a kiállítás napján este 
nyolc órakor hívott Münchenből: Gratulálok Apa, szép volt a 
kiállításod, nagyon büszkék vagyunk Rád! Kell ennél több? Ez 
azért nagyon jól esik egy szülőnek!

H. Z.: A debreceni kiállításod hogyan sikerült? Mondanál 
arról is valamit?

K. N. L.: Ez nem egy klasszikus kiállítás volt, hanem a ne-
gyedik könyvem megjelenése alkalmából szervezett bemutató. 
A könyvbemutató természetesen a művészi pályám ismertetését 
is magába foglalta, csak a hangsúly most nem a festményeken, 
hanem a könyveimen volt. 

H. Z.: Milyen volt a „Zsarátfénynél” című új könyved fogad-
tatása?

K. N. L: Ez egy esszéket és tanulmányokat tartalmazó kö-
tet. Fogadtatására jellemző, hogy amit a bemutatóra vittünk az 
mind elfogyott. Igaz, alábecsültük az érdeklődést és keveset vit-
tünk. Csak hát a dedikálás ezzel a szemmel tudod nem egyszerű 
dolog. 

H. Z.: Hol volt a könyvbemutató?
K. N. L.: A Debrecen DAB Székházban a DAB Klub szer-

vezte. A rendezvény sikere elsősorban Cserép Zsuzsa szervező 
munkáját dicséri. A sikerhez természetesen Bárdosi Ildikó nép-
dalénekes is nagyban  hozzájárult. Aztán meg, mint tudjuk, nem 
minden nap jut el az ember a Magyar Tudományos Akadémia 
Debreceni Székházába.

H. Z: Úgy hallottam, hogy a bemutatón már – már könny 
szökött a szemedbe?

K. N. L.: Igen. A műsor kezdete előtt ugyanis fellépett a pó-
diumra a 8 éves Münchenben élő unokám, Emma, aki most itt 
nyaral Magyarországon. Aztán, mint a felnőttek bejelentette, 
hogy ő most nagypapát szeretné köszönteni a zongorajátéká-
val. Erről én előzetesen nem tudtam semmit. Hát ez egy olyan 
meglepetés volt, amitől bizony elérzékenyül az ember. Utólag 
persze kiderült a turpisság, hogy nejem, a nagymama be volt 
avatva a részletekbe.

H. Z.: A sok munka után gondolom, következik a jól megér-
demelt pihenés?

K. N. L.: No, erről szó sincs! Már most teljes gőzerővel dol-
gozunk az októberi két újabb kiállításunk előkészítésén. Aztán 
lesz egy újabb meglepetés is a művészi pályámon, de ez egy-
előre még titok. 

Fentieket lejegyezte: 
dr. Hagymási Zoltán, az ebesi krónikás  

2015. szeptember 12. napján

Kádár Nagy Lajos kiállítása és könyvbemutatója

„Itt van az 
ősz…”

Hívogató az Idősek 
Klubjába

Rövidülnek a nappalok, hűvösebb az idő, behúzódunk. 
Jön az ősz, jön a tél, minden szépségével együtt, az 
idősek számára is – különösen az egyedül élőket te-
kintve – csendesebb, zárkózottabb időszak következik. 
Az Alapszolgáltatási Központ szeretettel várja nappali 
ellátásába, az Idősek Klubjába azokat a nyugdíjasokat, 
akik társaságra vágynak, szeretnek jókat beszélgetni, 
örömmel részt vesznek szabadidős tevékenységekben 
(kártyázás, társasjáték, fejtörők), közösen megtervezett 
programokon. Az Idősek Klubjában szakképzett gondo-
zónőkkel körülvéve, családias hangulatban tölthetik hét-
köznapjaikat, igényelhetik az Arany Oroszlán Étterem 
által elkészített szociális étkeztetést. Az érdeklődők je-
lentkezését a következő elérhetőségeken várjuk: Idősek 
Klubja, Ebes, Kossuth utca 34. Intézményvezető: Erdei 
Andrásné, Tel.: 52/565-071.
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Idegen nyelvi témahét az iskolában

A TÁMOP 3.1.4. C-14-2015-0072 pályá-
zat keretében, iskolánkban 2015. szeptember 
7-11-e között idegen nyelvi hét került meg-
rendezésre a művészeti iskolások körében, 
de nem zártuk ki ebből azokat az érdeklődő 
tanulókat, akik nem vesznek részt művészeti 
oktatásban.

Az idegen nyelvi munkaközösség kapta 
azt a feladatot, hogy a nyelvi hét programját 
megtervezze, és azt meg is valósítsa.

A program célkitűzéseinek és feladatainak 
meghatározásához figyelembe kellett ven-
nünk, hogy a diákok különböző életkorúak, 
különböző szintű nyelvi tudással rendelkez-
nek, a program kapcsolódjon úgy a nyelvi 
tudáshoz, mint a művészeti tanszak egyes 
specialitásához. Miután a délutáni órákra 
kellett a rendezvényt megvalósítani, nem 
leterhelő, hanem játékos feladatokat kellett 
tervezni, de ugyanakkor a nyelvgyakorlást is 
hozzákapcsoltuk.

Meghatároztuk az 5 nap programjának hí-
vószavát, melyek az alábbiak voltak:

– hétfőn: országismereti játékok
– kedden: kézműves foglalkozás
– szerdán: daltanulás, karaoke
– csütörtökön: angol mozgásos játékok
– pénteken: filmvetítés, angol teadélután
A nyelvi hét legfőbb célja az volt, hogy a 

különböző programokkal törekedjünk arra, 
hogy a diákok minél többet használják az an-
gol nyelvet, minél természetesebb helyzetet, 
környezetet teremtsünk a célnyelv használa-
tához, a diákok élvezzék a szabadabb, kötet-
lenebb együttlétet, bátran kommunikáljanak 
angol nyelven. Ezzel egyben a szókincsük is 
gyarapodhat, a már ismert kifejezéseket is 
feleleveníthetik, illetve a csoport munka adta 
lehetőségekkel is éljünk.

A témaköröket tartalommal megtöltve kü-
lön szerveztük a foglalkozásokat az alsós és 
a felsős csoportokban – kivéve a pénteki na-
pot – a tanulók életkorához és egyben nyelvi 
tudásszintjükhöz igazítva a feladatokat és 
játékokat.

Igyekeztünk érdekes foglalkozásokat 
szervezni. Így a teljesség igénye nélkül csak 
felsorolás szinten: országismereti vetélke-
dők, puzzle játékok, szókereső feladatok, 
zászlók, címerek, grafikák készítése, koron-
gozás, rajzpályázat, angol dalok tanulása, 
klarinéton amerikai country dalok előadása, 
karaoke, mozgásos játékok, sportjátékok, 

filmvetítés, angol teadélutánon megvendé-
gelés. A diákok a teljesítményükért oklevelet 
és meglepetés ajándékot kaptak. Az idegen 
nyelvi munkaközösség tagjain kívül a prog-
ram lebonyolításában egy – egy feladatnál 
besegítőként más pedagógus kollegák is 
részt vettek. 

A szervező pedagógusok arra törekedtek, 
hogy a diákok számára emlékezetes délutá-
nokat szerezzenek, egyúttal más országok 
lakosainak életmódjával, szokásaival is is-
merkedjenek, valamint gyakorolják a nyel-
vet is. Trefán Gabriella – idegen nyelvi 
munkaközösség vezető

Hétpróbáztunk ismét

Szeptember és október hónapokban még 
folytatódik iskolánkban a Teljeskörű iskolai 
egészségfejlesztési program. A gyerekek 
szeptemberben kétszer vehettek részt az iz-
galmas Hétpróba elnevezésű rendezvényen, 
melynek a Medgyessy Ferenc Gimnázium 
adott otthont. Az élményszerű mozgásprog-
ramokon tanulóinknak lehetőség nyílt kü-
lönféle táncok tanulására és különböző 
sportágak megismerésére (ír stepptánc, mo-
dern tánc, néptánc, karate, vívás, grundbir-
kózás, ládamászás). Ezen pályázati program 
keretében egy szép kis gyöngyszemmel gya-
rapodott a fűszernövénykertünk. Beültetésre 
került a fűszerspirál, télálló növényekkel és 
virághagymákkal. Katona Erika

II. helyen végeztünk a rajzpályázaton

A Hortobágyi Nonprofit Zrt. rajzpályá-
zatot hirdetett „Hortobágy a pásztorok és a 
jószágok földje” címmel. Az 5.b osztályosok 
Petőfi Sándor: Az alföld című verséhez ké-
szítettek képregényt. Az osztály valamennyi 
tanulójának keze munkája belekerült a kép-
regénybe, és ezzel a II. helyezést értél el. Be-
lépést nyertek ezzel a Pusztai Állatparkba, 
valamint részt vehetnek a „Tyúkocskázás” 
című foglalkozáson. Felkészítő tanárok: Za-
kar Csilla és Németi Jánosné.

Iskolánk elnyerte az Örökös Ökoiskola 
címet

Iskolánk 2016. január 1-jétől viselheti az 
Örökös Ökoiskola címet. Ezen címet az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának értékelő 
bizottsága adományozza pályázat alapján 
azon intézmények részére, amelyek átgon-
doltan és rendszerszerűen foglalkoznak a 
környezettudatosság, a fenntartható fogyasz-
tás és fejlődés pedagógiájának gyakorlati 
megvalósításával, a környezeti-, és egész-
ségneveléssel. A cím elnyerését tanúsító 
oklevél átadására ünnepélyes keretek között 
kerül majd sor. 

Birtokukba vehették a gyerekek a 
játszóteret

Elkészült az iskola udvarán az a játszótér, 
melyet Fodor Enikő tanulónk nyert intéz-
ményünknek a rajzpályázaton való sikeres 
részvételével. 

Köszönet a segítségért
Ezúton szeretnénk megköszönni az önkor-

mányzat által biztosított 30 köbméter homo-
kot, melyet a két kondiparkban és a távol-
ugráshoz használt gödörben használtunk fel. 
Mindezek mellett köszönjük ezen munkák 
elvégzését is.

Felhívás térítési díjak befizetésére
Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy 

a művészeti iskola térítési díjait 2015. októ-
ber 15. napjáig munkaidőben a titkárságon 
szíveskedjenek befizetni.

Összeállította: 
Szűcs Norbert intézményvezető

Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Iskolai színes hírek
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Az Ebesi Gyermekekért 

Alapítvány hírei

Az Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola és AMI, valamint az Ebesi Gyermekekért Ala-
pítvány kezdeményezésére gyűjtést szerveztünk a rászoruló 
tanulók iskolakezdésének megkönnyítésére. 

Köszönjük Balogh-Barna Boglárka, Lajtai Attila, Polgári 
Lajos és Seres Erika jólelkű adományozók önzetlen segítsé-
gét! 

Az Alapítvány ebben a hónapban vásárolt egy Yamaha típu-
sú elektromos zongorát a művészeti tagozat részére, melyhez 
az önkormányzat 200.000 Ft támogatást nyújtott. Köszönjük 
a segítséget!

Reméljük, hogy az új hangszer hozzá fog járulni az oktatás 
feltételeinek javulásához.

Szeptembertől két számítástechnika teremben párhuzamo-
san folyik az oktatás. Sajnos az új tanterembe még nem érke-
zett meg az interaktív tábla. A hiány pótlására ideiglenes táblát 
állítottunk be, melyet Szabó Ferenc, lelkes szülőnk készített 
– akire már nagyon sokszor számíthattunk- a tábla fóliázására 
szolgáló anyagot pedig a budapesti Nyomdaker Kft. adomá-
nyozta mintegy 20.000 Ft értékben. Köszönjük a segítségüket!

Csiha László
a kuratórium elnöke

Szeptember elsejével egy újabb 
nevelési év vette kezdetét a Be-
nedek Elek óvodában. Az ovi-
nyitogatón – melyre szeptember 
11-én került sor – avattuk fel a 
2015/2016-os nevelési évre újként 
beiratkozott gyermekeket. A 42 
új óvodással együtt valamennyi 
gyermek átbujt a kapun, mely a 
csoportok nevének szimbólumá-
val volt feldíszítve. Ezzel meg-
történt az „avatás”. A csoportok 
bemutatkozásként elénekelték 
a csoport indulójukat. Majd kü-

lönböző játékos feladatokban te-
vékenykedhettek a gyermekek. 
A nyílt rendezvényt süti- és gyü-
mölcsvásár is színesítette, melyet 
ezúton is köszönünk a szülőknek.

Ebben a nevelési évben 165 
gyermek fog járni óvodába:61 
nagycsoportos, 41 középsős és 63 
kiscsoportos gyermek. A gyerme-
kek felvétele folyamatosan törté-
nik 2015. szeptember 1. és 2016. 
augusztus 31. között.

Czeglédiné Herczeg Ildikó 
óvodavezető

Ovinyitogató

Kirándultunk

Az Ebes Kulturális Kft. dolgozói munkahelyi kiránduláson vettek részt 
2015. július 13-án. Vizsoly–Boldogkőváralja–Tokaj nevezetességeit 

tekintették meg. Ezúton is köszönik az Önkormányzatnak a kiránduláshoz 
való hozzájárulását.

Füzéri-Tokaji kirándulás

2015. július 03-án a Füzéri vár és környékén kirándultunk, majd Tokaj-
ban egy hajókiránduláson vettünk részt. Az iskola technikai dolgozói 
nevében köszönjük, hogy lehetőségünk volt erre a kirándulásra, vala-
mint az Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az anyagi 
támogatását.  

Lakossági hirdetés
Új szolgáltatás! Talpmasszázs azaz reflexológia!

A reflexzóna masszázs serkenti a vér- és nyirokkeringést, amivel a 
test öntisztulási képességét megtöbbszörözhetjük. Mivel erősíti az 
immunrendszert, így az öngyógyító folyamatokat beindítja. Oldja 
a feszültséget, relaxál és kellemes közérzetet ad. A reflexológia 
világszerte elismert természetgyógyászati módszer. Időpont 
egyeztetés telefon: 06-70/334-5407.



Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
6

 
 
 

        
 Tisztelt Lakosság! 

 
 
Itt az Ősz, mely mostanában nem a csendes, napsütéses 
időjárást hozza, hanem a viharokat, zivatarokat! 
Ideje végig gondolnunk, hogy meglévő értékeink 
biztonságban vannak?? 
Van-e lakásbiztosítás, s ha van megfelelő védelmet nyújt?? 
Felajánljuk segítségünket, hogy meglévő szerződéseit 
átnézzük, legyenek azok bármelyik Biztosítónál!! 
Új szerződéseknél 15-20 %-os kedvezményt tudunk 
biztosítani! 
Nagy előny, hogy a kárbejelentést itt helyben, az irodában 
tudjuk segíteni! 
Irodánk a Piac épületében, Ebes Rákóczi u. 6/5 alatt 
található! 
Nyitva: naponta 8.00-13.00-ig, szerdán este 18.00 óráig! 
Amiben még segíthetünk: 
- gépjármű biztosítások  - egészség biztosítások 
- gondoskodás gyermekeink   - vállalkozói      
  jövőjéről                                     vagyonbiztosítások 
- Fundamenta nyugdíjbiztosítás - FHB Bank termékei 

 
Segíteni akarunk!! Előzzük meg a bajt, csökkentsük a 

lehetséges károkat!! 
Elérhetőség: 06-30/258-1580 

 
 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ 
Ebes Községi Önkormányzat és az Ebesi Idős Emberekért Alapítvány 

meghív minden kedves érdeklődőt 
2015. október 10-én, szombaton, 14 00 órai kezdettel 
az „Idősek Világnapja Ebesen” című rendezvényére. 
Helyszín: Ebes, Művelődési Ház (Kossuth u. 32-34.) 

PROGRAM: 

14 00 Idősek köszöntése – Vers 

14 05 Szabóné Karsai Mária polgármester asszony ünnepi beszéde 

14 15 Az ebesi Benedek Elek Óvoda óvodásainak műsora 

14 25 Szépkorúak köszöntése, megajándékozása 

14 40 Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási nyelvű 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola drámatagozatos 
tanulóinak műsora 

15 00 Drágán Lajos és Szabó Eszter előadóművészek műsora 

15 40 „A legszebb élményem nagyszüleimmel” rajzverseny 
eredményhirdetése 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Kedves Ebesi Lakosok! 
Vállalom ünnepi beszédek tartását családi 
összejövetelen tartott:  

- házassági évfordulón,  
- névadó ünnepségen, 
- jeles születésnapon. 

Az ünnepi beszédet emlékbe adom az 
ünnepelteknek.  
A részletekkel kapcsolatban várom szeretettel 
megkeresésüket.  

Szabóné Bordán Róza 
4200 Hajdúszoboszló, Luther utca 14. 

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

 

 

 

„Két szerető lélek, hosszú 
évek óta;

Együtt megy az úton, 
egymás mellett szépen. 

Bár a tűz már nem perzsel,
úgy mint akkor régen; 

mégis szépen ragyog, mint 
csillag az égen.”

Szentesi János és
Papp Margit

50-dik házassági év-
fordulójuk alkalmával 
ismét hűséget fogadtak 
egymásnak családjuk és 
szeretteik körében.
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Szeptember 22-én vette át egyesületünk azt a pályázat keretében 
nyert mintegy 6,3 millió forint értékű Suzuki Vitara típusú gépjármű-
vet, amelyet járőrözésünk során használunk majd a jövőben. Polgárőr 
egyesületünk továbbra is kiemelt figyelmet fordít a külterületek, a ta-
nyák biztonságára, a fa- és terménylopások, illegális hulladéklerakás 
megelőzésére, melyben nagy segítségünkre lesz az új járőrgépjármű. 

Az új gépjármű biztonságos elhelyezése érdekében sor került a ga-
rázsunk kibővítésére is, mely munkálatok elvégzésében segítségünkre 
volt Salánki Imre és családja (festés) és Józsa Lajos (bádogos munkák). 
Önzetlen segítségüket ezúton köszönjük!

Ebesi Polgárőr Egyesület

Új autóval vigyázzuk ezentúl 
településünk biztonságát

Ebesen 2015. augusztus 21. és szeptember 17. közötti időszak-
ban egy bűncselekmény jutott a rendőrség tudomására.

Ismeretlen tettes 2015. 9. 2-án 8 és 11 óra közötti időszakban 
a Petőfi utca egyik kertes családi házába besurrant és onnan egy 
arany női pecsétgyűrűt, egy arany női gyűrűt, egy arany nyaklán-
cot és egy pár arany karika fülbevalót eltulajdonított. Az ügyben 
kisebb értékre elkövetett lopás vétségének megalapozott gyanúja 
miatt büntetőeljárás indult.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és 
amennyiben az előbbi eseménnyel kapcsolatban bármilyen in-
formációval rendelkeznek, a bűncselekmény időpontjában a 
helyszínen, illetve annak közelében jártak, esetleg látták a 
cselekményt, értesítsék a r endőrséget (segélyhívószám: 112) 
vagy a település körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az aláb-
bi 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
Szabó Zsolt c. r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510 vagy
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenységirányítási Központ  112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület +36-30/621-6976

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

és 18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az 
Ebes, Rákóczi utca 6. szám alatt tartanak.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2015. szeptember 16-tól 
ismét teljes az Ebes-Hajdúszovát Körzeti Megbízotti Csoport 
létszáma. A betöltetlen körzeti megbízotti munkakörbe Szabó 
Zsolt c. r. törzsőrmester úr került megbízásra. 

Szabó Zsolt c. r. törzsőrmester 
2011. december 01-től teljesít hi-
vatásos rendőri szolgálatot. A Mis-
kolci Rendészeti Szakközépiskolá-
ból történő kibocsátását követően 
a Biharkeresztesi Határrendészeti 
Kirendeltségen látott el határren-
dészeti feladatokat, majd 2014. 
február 01-jén – kérelmére – áthe-
lyezésre került a Hajdúszoboszlói 

Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Közrendvédelmi Alosz-
tály állományába járőr beosztásba. Nőtlen, családjával a telepü-
lésen él.

Megbízásával igyekeztünk megfelelni azon célkitűzésünknek, 
hogy olyan rendőrök teljesítsenek a településen szolgálatot, akik 
a településen laknak, a lakosság részéről bármikor elérhetőek, 
ismerik az itt élők gondjait, problémáit és hatékony együttműkö-
dést tudnak kialakítani az önkormányzattal, annak intézményei-
vel, a település polgárőr egyesületével és a település valamennyi 
lakosával.  

Kérem a lakosságot, hogy segítsék, támogassák az új körzeti 
megbízottat és forduljanak hozzá bizalommal. Szabó c. r. tőrm. 
szolgálati mobiltelefonszáma: 06-30/382-6575.

Dr. Gali Sándor r. ezredes
kapitányságvezető

Kék hírekSegítettünk a biztonságos 
közlekedésben

Az Ebesi Polgárőr Egyesület idén is csatlakozott a „Polgárőrök a 
tanévkezdés biztonságáért” programhoz, amely az iskolások bizton-
ságos tanévkezdését hívatott biztosítani. Az akció során a polgárőrök 
önállóan, illetve a rendőrség állományával szoros együttműködésben, 
bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladatok végrehajtásában 
vesznek részt, településünkön ezen tevékenységbe az ifjú polgárőröket 
is bevontuk. A „Polgárőrök a tanévkezdés biztonságáért” akció kiemelt 
céljai között szerepel többek között az óvodák és iskolák környékén a 
gyermekbalesetek megelőzése, kiemelt figyelemmel a gyalogosátkelő 
helyeken való áthaladásra, valamint a gyermekek sérelmére irányuló 
jogsértő cselekmények megakadályozása. Kint létünk során azt tapasz-
taltuk, hogy a lakosság örömmel fogadja egyesületünk ilyen irányú 
munkáját.

Ebesi Polgárőr Egyesület
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ŐŐSZISZI // TÉLI TÉLI 
GG YEREKYEREK --   

ÉS ÉS 
BABARUHA BABARUHA 

BÖRZEBÖRZE   
  

2015. október 11. (vasárnap)  
9-12 óráig 

 
 
 

Helyszín:Helyszín:   
Ebes, Művelődési ház  

(Kossuth u. 32-34.) 
 
 
 

Minden, ami babákkal és gyerekekkel kapcsolatos:  
ruhák, cipők, játékok, felszerelések. 

 
 
 

További infó: 
Pinczés Marianna  

e-mail: 
pinczmar@gmail.com 

 
A rendezvény ingyenes, 

minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!  

 
J 

1. Csütörtök Dr. Szerze Róbert

2. Péntek Dr. Csontos Gyula

3. Szombat Dr. Szerze Péter

4. Vasárnap Dr. Szerze Róbert

5. Hétfő Dr. Szerze Péter

6. Kedd Dr. Szerze Róbert

7. Szerda Dr. Békési Zoltán

8. Csütörtök Dr. Szerze Róbert

9. Péntek Dr. Csontos Gyula

10. Szombat Dr. Békési Zoltán

11. Vasárnap Dr. Szerze Róbert

12. Hétfő Dr. Szerze Péter

13. Kedd Dr. Szerze Róbert

14. Szerda Dr. Békési Zoltán

15. Csütörtök Dr. Szerze Róbert

16. Péntek Dr. Socol Ilona

17. Szombat Dr. Szerze Péter

18. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

19. Hétfő Dr. Szerze Péter

20. Kedd Dr. Csontos Gyula

21. Szerda Dr. Békési Zoltán

22. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

23. Péntek Dr. Socol Ilona

24. Szombat Dr. Csontos Gyula

25. Vasárnap Dr. Socol Ilona

26. Hétfő Dr. Szerze Péter

27. Kedd Dr. Békési Zoltán

28. Szerda Dr. Csontos Gyula

29. Csütörtök Dr. Socol Ilona

30. Péntek Dr. Socol Ilona

31. Szombat Dr. Békési Zoltán

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

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2015. október
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Az Ebesi Sportbarátok Közhasz-
nú Egyesület 2015. szeptember 
5–6-án rendezte meg immáron he-

tedik alkalommal az „Ebesi Sportbarát Napok” rendezvényt. A 
rendezvény két napja alatt országos, megyei és helyi sportolók 
mérhették össze tudásukat, erőnlétüket a sakk-, röplabda-, fu-
tás-, floorball versenyeinken. 

A szombati napon az VII. Ebesi Őszi Ifjúsági Sakkverse-
nyen mérhették össze az erejüket a sakk szerelmesei. A megye 
számos pontjáról érkezett ifjú sakkozók eredményeikkel büsz-
kén és tapasztalatokkal gazdagodva térhettek haza egy jó ver-
seny után. 

I.  korcsoport végeredmény:1.Vass Boglárka (Debrecen), 2. 
Kovács Máté (Hajdúszoboszló),3. Kovács Gergely (Baj-
nok Sakkiskola) 

II.  korcsoport végeredmény:1. Sós Barnabás (Ebes), Herka 
Dominik (Hajdúszoboszló), Radácsi Márton (Debrece-
ni Sakkiskola). Legjobb leány játékos: Szabó Natália 
(DSBK), legjobb Ebesi játékos: Piskó Péter (Ebes).

Délután 15-órakkor kezdődő III. Utcai Floorball Utcai Baj-
nokságon kilenc csapat mérte össze játéktudását sajnos az idő-
járás miatt nem az aszfalton, hanem a tornaterem pályáján két 
korcsoportban. Kemény küzdelmek után alakultak ki a végered-
ménynek: 

I. korcsoport: 1. helyezett: Bárdos, 2. helyezett: Lángszórós 
Nyuszik, 3. helyezett: Farkasok.

II. korcsoport: 1. helyezett: IDSK-Debrecen, 2. helyezett: 
DEAC-Debrecen, 3. helyezett: Floorballábasok-Debrecen, 4. 
helyezett: Kutyaütők –Ebes-Debrecen, 5. helyezett: Én nem tu-
dom- Ebes 6. helyezett: Mi - Ebes.

 

Színvonalas szervezés, családias hangulat és közösségépítő 
verseny egy csodálatos környezetben. Így értékelték a sportolók 

és szurkolók a szeptember 6-án vasárnap megrendezésre került 
V. Sebes utcai futóversenyt. Sok ismerős, visszatérő futó és 
sok új versenyző mérte össze gyorsaságát a különböző korosz-
tályokban 400 métertől 4200 méterig a megye számos pontjáról 
érkeztek versenyzők, akik korcsoportjukban az első hely meg-
szerzését tűzték ki célul.

A V. Amatőr Röplabda Torna az eső áztatta homokos pá-
lya helyett a tornaterem gumipályáján vette kezdetét a röplabda 
szerelmeseivel. A csapatok szoros játszmákban döntöttek a do-
bogós helyezésekről.

I. helyezett: Eötvös DSE -Senior-Debrecen, II. helyezett: 
Ebes-Senior, III. helyezett: Ebes-Junior, IV. helyezett: Debrecen 
Bólyai Általános Iskola.

A sportversenyek közben az éhes sportolókat a Kajatanya 
látta el finom falatokkal és lovagolhattak Ebes legújabb pol-
gárőrén Inkán, a foltos lovon. Összességében egy csodálatos és 
verseny- és élmény dús hétvégét zárhattunk, ahol reményeink 
szerint minden kilátogató jól érezhette magát és megtalálhatta a 
számára legmegfelelőbb versenyt.

Ezúton köszönjük a versenyzőknek és csapatoknak a rész-
vételt és a sportszerű versenyzést, valamint köszönet minden 
önkéntes segítőnek, aki a rendezvény gördülékeny lebonyolítá-
sában segített az egyesületnek, illetve köszönet támogatóinknak 
és együttműködőinknek, valamint médiapartnereinknek: Ebes 
Község Önkormányzata, Ebesi Kulturális Nonprofit Kft., Ebesi 
Polgárőr Egyesület, Családi Kajatanya, Nemzeti Együttműkö-
dési Alap, Decathlon Debrecen, Forrás Áruház – Ebes, Consulo, 
Bálint Cseppek, Rendőrség, Ebesi Arany János Magyar–Angol 
Kéttanításai Nyelvű Általános Iskola és AMI, Ebes TV és Haj-
dú-Bihari Napló.

Kovács-Zelizi Krisztina

Összefoglaló a VII. Ebesi Sportbarát Napok
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Maratonisták

Az augusztusi Szekszárd és Baja között rendezett 81 km-es Korinthosz 
ultra maratoni versenyen, Enyediné Dobai Henriett második helyen vég-
zett korcsoportjában. A szeptember 13-án Budapesten rendezett Wizz Air 
félmaratonon 8 ebesi versenyzőnk indult és mindannyian nagyszerűen fu-
tottak. A 21 km-es távot Szoboszlai Boglárka, Szoboszlainé Pellei Szilvia, 
Varga Tünde, Pintyák Ildikó, Nagy Anett, Szoboszlai Csaba, Misák Sándor 
és Kiss Róbert teljesítették. Sós Barnabás

25 év, 62 vizsga, 16 bukás, 186 
vizsgázó, fegyelem, rend, csalá-
dias hangulat – ez jellemezte a 
Shiroken, azaz a „Fehér Ököl” 
karate szakosztály elmúlt negyed 
évszázadát. Kaszás Lajossal, a 
szakosztály elkötelezett vezetőjé-
vel, mesterével, vagy ahogyan so-
kan ismerik Sensei-jel beszélget-
tünk az elmúlt évtizedekről.

Az első harcművészeti klub meg-
alakítását, ami a mai „Fehér Ököl” 
szakosztály elődje volt, egy a mű-
velődési ház által szervezett ren-
dezvény, nevezetesen egy augusztus 
20-ai bemutató inspirálta, melyen 
pár barátommal, küzdőtársammal 
egy hatalmas sikerű bemutatót tar-
tottunk – kezdi a visszaemlékezést 
Kaszás Lajos. Ennek apropóján 
1991. szeptember 1-jén megalakí-
tottam a Fehér Ököl szakosztály 
elődjét. Nagyon küzdelmes időszak 
volt ez, hiszen semmilyen tárgyi 
eszközzel nem rendelkeztünk, nem 
volt se szőnyegünk, tatamiról meg 
álmodni sem mertünk akkor. Kez-
detben nagyon sokan lelkesedtek a 
harcművészet iránt, hiszen ez egy 
teljesen újszerű dolog volt, Ebesen 
akkoriban csupán focizni lehetett. A 
kezdeti lelkesedés azonban hamar 
alább hagyott az emberekben, de en-
nek ellenére mégis jó kis csapat ko-
vácsolódott össze, amelynek a húzó 
erejét Herman György, Kovács Jó-
zsef, Ruzsa Szilvia, Marosi Sándor 
és Marosi Ottó jelentették. Termé-
szetesen nem szabad elfeledkeznünk 
a segítőkről sem, az akkori művelő-
dési ház igazgatónője, Kimáné Ba-
kos Ilona sokat segített abban, hogy 
különböző fellépésekre eljussunk, 

így felléptünk többek között Dar-
vason, Hajdúsámsonban, Bojton és 
Debrecenben is, ahol közönségdíja-
sok lettünk. A fellépésekért járó tisz-
teletdíj is jól jött a klubnak, hiszen 
ebből tudtunk tárgyi eszközöket, 
szőnyegeket beszerezni az edzések-
hez. Nagyon sokat segített ebben az 
időben a Marosi család, akik szállí-
tottak minket, illetve főzték a ren-
dezvényeinken a finomabbnál-fino-
mabb ételeket. Büszke vagyok arra, 
hogy a nehézségek ellenére is ebből 
a kis csapatból sikerült eljuttatnom 
az egyik tanítványomat, nevezete-
sen Herman Gyurit a zöld övig. A 
kezdő generációból különböző okok 
miatt 6-8 ember maradt, mely a klub 
életében egy rövidebb időszakra 
átmeneti pangást eredményezett, 
amit a második generációs tanít-
ványaimnak sikerült felélesztenie. 
Ebben a csapatban is számos remek 
és tehetséges tanítvány foglalkozott 
elkötelezetten a harcművészettel, 
csakhogy párat említsek, itt edzett 
Herman Mária, Herman József, Ka-
szás Csilla, Fábián Katalin és Ke-
rekes Tamás. Büszkeséggel tölt el, 
hogy itt ismét eljutottak a tanítvá-
nyok a színes övekig, és ami a leg-
nagyobb büszkeséggel tölt el, hogy 
az idősebbik lányom, Csilla mellett 
Kovács József, az Ebesi Sportbará-
tok Közhasznú Egyesület elnöke is 
a zöldövesek táborát gyarapította. 
Természetesen itt is illik megem-
líteni azokat, akik nagyon sokat 
segítettek abban, hogy a klubunk si-
keres legyen, Kimáné Bakos Ilona, 
Herman Józsefné Marica és Herman 
József, aki azóta már nincs köz-
tünk sajnos, munkájuk nélkül nem 

érhettünk volna el ilyen sikereket. 
Természetesen a második generáci-
ós csapatom is idővel kicserélődött, 
és jött az újabb társaság, amit én 
harmadik generációs csapatnak ne-
vezek. A legkeményebb magját al-
kotják a szakosztályunknak jelenleg 
Kovács József, aki pár év kihagyás 
után ismét visszatért hozzánk, és ha 
minden jól alakul, két év múlva akár 
fekete öves fokozatig is eljuthat elő-
ször a tanítványaim közül, valamint 
keményen küzdenek Pinczés Illés, 
Pinczésné Ilona, Szőke Dávid és 
Kanyó Márton. Ezen csoport szer-
ves részét képezte továbbá a Szo-
boszlai család, Sós Barnabás, Szőke 
Imre, Sörlei Arnold és Torma Va-
léria, akik sajnos jelenleg már nem 
folytatják aktívan a harcművészetet, 
de munkájukkal sokat segítettek ne-
künk. A segítőink itt is sokat tettek 
azért, hogy még színvonalasabban 
dolgozhassunk. Ki kell emelnem a 
Szoboszlai családot, akik a tatamik 
bevonásában nagy segítségünkre 
voltak, valamint az Ebesi Sportba-
rátok Közhasznú Egyesületet, akik 
megalakulásuk óta szívügyüknek te-
kintik a szakosztály tevékenységét. 

Büszke vagyok arra, hogy mun-
kám elismeréseként a 2014. évben 
megkaptam az Ebes Községi Ön-
kormányzat képviselő-testülete által 
adományozott Pro Villa (Ebes Köz-
ségért) kitüntetés arany fokozatát, 
valamint idén augusztusban 5 danos 
karate mester lettem, valamint az 
is nagy örömmel tölt el, hogy idén 

már másodszor vettünk részt a Ka-
rate Maraton elnevezésű országos 
rendezvényen, mellyel mind a szak-
osztályunk, mind az egyesületünk, 
mind pedig Ebes hírnevét öregbí-
tettük.

Azt gondolom, hogy az elmúlt 25 
év nem telt el nyomtalanul sem az 
én, sem azoknak az embereknek az 
életében, akik valamilyen formában 
megismerkedtek az általam képvi-
selt harcművészettel. Mindannyian 
együtt formálódunk, formálódtunk 
az edzéseken, együtt sírtunk, de 
együtt is nevettünk. Az a munka, 
amit az elmúlt években a kis társasá-
gokba, vagy ahogyan én nevezem a 
generációkba belefektettem, megté-
rült, hiszen a felmerülő nehézségek 
ellenére soha nem adtam fel, és nem 
csupán jó tanítványokat kaptam a 
sorstól, hanem nagyszerű barátokat 
is, melyért nagyon hálás vagyok. 

dr. Borku Csilla

Nem csupán tanítványok, barátok is
– egy születésnap margójára, interjú Kaszás Lajossal –

Évek óta szép eredményeket 
érnek el futóink a hajdúszobosz-
lói Aquafutáson, melyet augusz-
tus utolsó hétvégéjén rendeztek a 
szoboszlói reptéren. A több száz fős 
mezőnyben hat versenyzőnk is do-
bogós helyezést ért el. Korcsoport-
jukban bronzérmesek lettek Egri 

Csenge és Sós Anna 1000 méteren, 
ezüstérmet nyertek Enyediné Dobai 
Henriett 10 km-en és ifj. Sós Barna-
bás 2 km-en. Aranyérmes lett Sós 
Barnabás 3km-en.

A Hajrá futás utolsó, 4. forduló-
jában is örülhettünk gyermekeink 
teljesítményének. Első helyen vég-
zett Egri Kincső, második lett Fodor 
Szabolcs és Szentmiklósi Dorka, 
harmadik helyen pedig Fodor Nor-
bert ért célba.

A Hajrá futás 4 fordulójának ösz-

szetett bajnokai lettek Egri Kincső 
és Mészáros Nóra, Ezüstérmesek 
Fodor Szabolcs és Sós Anna, har-
madik helyezett lett Fodor Norbert.

Sós Barnabás

Nyár végi futósikerek



Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
12

www.harmatiautosiskola.hu

Személygépkocsi-vezetői 
tanfolyam indul

2015. október 6-án kedden
18,00 órától 

Ebesen a Művelődési Házban

Harmati 
Autósiskola

Jelentkezni lehet:
A megadott időpontban a Művelődési Házban, vagy

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

e-mailben: harmatilaszloo@gmail.com

OKÉV: 09-0287-04

 
 
 
 

        
                   DR. KOVÁCS BRIGITTA ÜGYVÉD 

Kedves Ebesi Lakosok! 
 
Minden kedden 14 óra és 18 óra között, előre egyeztetett 
időpontokban ügyfélfogadást tartok a Családsegítő 
Központban. (4211 Ebes, Rákóczi utca 13. szám alatt). 
Gazdasági társaságok alapítása, cégmódosítások, 
végelszámolás, civil szervezetekkel kapcsolatos hatósági 
ügyek, ingatlan adás-vétel, ingatlan viták rendezése, 
családjogi és öröklési ügyek stb. 
Elérhetőségeim: Tel.: 06-30/2200432; Fax: 06-52/788-649; 
 Email: info@drkovacsbrigitta.hu 

Forduljanak bizalommal hozzám jogi ügyeikkel! 
Tisztelettel:  Dr. Kovács Brigitta Ügyvéd 
 

§ 

Kedves Látogatóink,
a Községi Könyvtár és Széchényi 

Ferenc Tájmúzeum 
2015. október 24-én 

(szombaton)

ZÁRVA tart!
Megértésüket köszönjük!


