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Az emberi kapcsolatok a legfontosabbak az életünkben
– interjú Portörő János volt tanácselnök-polgármesterrel –

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
1990. szeptember 30-án volt 

a rendszerváltást követő új ön-
kormányzati választások első 
fordulója. Eltelt több mint 25 
év, és joggal tehetjük fel a kér-
dést: eredményesen telt-e el 
az elmúlt időszak. 1990-ben, 
a rendszerváltozás pillanatá-
ban a politikai és gazdasági 
reform része volt, hogy a he-
lyi döntéshozatal, irányítás, 
önkormányzás lehetősége is 
megteremtődjön. 25 évvel ez-
előtt óriási feladatot, de egy-
ben ehhez hasonló mértékű 
döntési szabadságot is kaptak 
az önkormányzatok, a képvi-
selő-testületek és a település-
vezetők. 

Ebesen a változás időszaká-
ban akkor már 19 éve Portörő 
János látta el a településvezetői 
feladatokat. A demokratikus 
önkormányzati választásokon 
elsöprő fölénnyel, 77 százalé-
kos többséggel a háta mögött 
kezdett neki a polgármesteri 
feladatoknak, természetesen 
a tanácstagokat felváltó, az 
ebesiek által megválasztott ak-
kori képviselő-testülettel. 

Portörő Jánossal beszélget-
tünk az alázatos munkáról, küz-
delemről, mely azt a 24 évet 
jellemezte, melyet Ebes község 
tanácselnökeként, majd polgár-
mestereként végzett. 

Portörő János 1960-ban fiatal 
tanítóként nagy reményekkel 
érkezett az akkori tanyavilág 
iskolájába, hogy ott a földhöz 
és munkához szokott gyereke-
ket megismertesse a számok 
és a betűk világával. A fiatal-
embert hamar megszerették 
a tanyasi emberek, erejükhöz 
mérten segítették őt minden-
ben. Hamar megmutatkozott, 
hogy tud az emberek nyelvén 
beszélni, véleményét nem rej-
tette véka alá, ezért az akkori 
tanácselnök, Bíró János fel-
kérte, hogy a Görbe Balogh 
kúriához újonnan hozzáépített 

művelődési ház igazgatását lás-
sa el, ezáltal formálja az ebesi 
közösségi életet, szervezzen az 
itt élő embereknek megfelelő 
szórakozási lehetőséget, azaz 
az akkori kornak megfelelő-
en kulturális seregszemléket 
szervezett. 1968-ban azonban, 
mivel hiányát érezte a tanítás-
nak, visszatért a katedrára egé-
szen 1971-ig. A közügyek iránt 
érdeklődő Portörő Jánosnak 
azonban az, hogy nagyon nyi-
tott volt az emberekre, az őket 
foglalkoztató kérdésekre és 
problémákra, egyenes utat je-
lentett a tanácsházára, bár mint 
fogalmaz édesapja óvva intet-
te ettől. 1971. március 15-én 
mindenféle szülői aggodalom 
ellenére mégis kinevezték Ebes 
tanácselnökének az akkor 34 
éves fiatalembert. Még ugyan-
ebben az évben született meg a 
harmadik tanácstörvény (1971. 
évi I. törvény), mely újrasza-
bályozta a tanácsok jogállását, 
szerepét és a tanácsi szervezet 
hatáskörét. Ez a változtatás azt 
jelentette, hogy a tanácsok mun-
kájában a korábbinál jóval na-
gyobb szerepet kellett kapnia az 
önkormányzati jellegnek, amely 
a tanácsok növekvő önállóságát 
és öntevékenységét célozta. Ez 
természetesen azzal járt együtt, 
hogy a helyi igényeket figye-
lembe vevő tanácstestületi dön-

tésekhez a szükséges gazdasági 
eszközöket is biztosítani kellett. 
Ezért a tanácsok szabadabb kezet 
kaptak a tervezésben, az anyagi 
eszközök felhasználásában. Aho-
gyan Portörő János fogalmaz, a 
korábbiakkal ellentétben a tele-
pülésvezetőknek a kötelességen 
túl konkrét feladatokat is meg-
fogalmazott az új törvény, és mi-
vel roppant kíváncsi volt, hogy 
milyen tennivalói keletkeztek az 
új szabályozás által, ezért szinte 
rongyosra olvasta a jogszabályt. 
Egy mondat belőle különösen 
megragadta a figyelmét, mégpe-
dig az, hogy „a tanácselnök poli-
tikai feladatot lát el.” Már akkor 
tudta, hogy számára ez nem azt 
jelenti, hogy zászlóval a kezében 
meneteljen és hangzatos jelmon-
datokat skandáljon, hanem azt, 
hogy az ebesi emberek igényeit 
figyelembe véve, élhető községet 
működtessen. Ezért mindent el-
követett, ha kellett szembement 
az akkori vezetéssel is. Az új ta-
nácstörvény egyfajta lendületet 
adott a jövőre nézve, így épült 
fel Ebesen a gyógyszertár, a 
négy tantermes iskola, valamint 
az óvoda, kialakításra került a 
víz-, gáz- és telefonhálózat, jár-
dák épültek, melyek mind-mind 
az itt élők kényelmét szolgálták. 
Mindez persze nem valósulhatott 
volna meg összefogás és együtt-
működés nélkül. Persze a sikerek 
mellett mindig akadtak kudarcok 
is, melyeket felvállalva és azok-
ból tanulva tovább kellett foly-
tatni a munkát. Mint mondja, az 
1990-es évekre megnövekedett a 
lakossági igény és ezzel együtt 
a tanácselnökök felelőssége is. 
A rendszerváltás beköszönté-
vel a központosított irányítás 
megszűnt, a gyeplő teljesen az 
önkormányzatok kezébe került. 
Az Alkotmány rögzítette, hogy 
az önkormányzáshoz való jog a 
települések választópolgárainak 
kollektív joga, önálló tulajdoni 
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(Folytatás a 2. oldalon.)
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Az Ebesi Hírlap februári számának lapzárta 
időpontja 2016. február 18., csütörtök.

Döntött a testület: nem emelkednek az önkormányzati 
intézményekben az étkezési térítés díjai

– összeállítás a képviselő-testület decemberi üléséről –
2015. december 16-án tar-

totta évzáró ülését a képvise-
lő-testület, melyen nyílt ülés 
keretében tizenhárom, zárt ülés 
keretében pedig három napi-
rendi pontot tárgyaltak. Az ülé-
sen elfogadott főbb döntéseket 
az alábbi összeállításunk tartal-
mazza. 

A képviselő-testület döntése 
értelmében 2016. január 01-jétől 
2020. december 31-ig továbbra is 
Erdei Andrásné látja el az Alap-
szolgáltatási Központ intézmény-

vezetői teendőit. Döntött továbbá 
Pajzosné Király Mariannának, az 
Ebesi Községgondnokság Kft. 
vezetőjének 2019. december 31. 
napjáig történő megbízásáról. 

A képviselők által tett kiegészí-
tésekkel együtt elfogadta a testü-
let a 2016. év első félévi munka-
tervére vonatkozó előterjesztést. 
A törvényi előírásokkal össz-
hangban megalkották az átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendeletet. 

Döntött a testület arról, hogy 
nem emelkednek az önkormány-

zat által fenntartott intézmények-
ben alkalmazott étkezési térítési 
díjak. Erre tekintettel idén január 
1-jétől ugyanannyit kell fizetni az 
étkezésért az óvodában, az iskolá-
ban és az Alapszolgáltatási Köz-
pontban, mint a tavalyi évben.

Megtárgyalta a képviselő-tes-
tület az Ebes Települési Értéktár 
Bizottság és az Ebes Arculata 
Bizottság előterjesztését, mely 
településünk helyi sajátosságaira 
tekintettel fogalmazza meg javas-
latait. Ezen bizottságok munkájá-

ról bővebben a következő lapszá-
mainkban olvashatnak majd. 

Az Ebes Iparterület bekötő út-
jának karbantartásáról döntött a 
képviselő-testület, mely munká-
latok elvégzésére 500 ezer forint 
összeget fordítanak.

Zárt ülésen tárgyalta a képvise-
lő-testület az első lakáshoz jutók 
támogatására irányuló napirendi 
pontot, valamint beszámolót hall-
hattak a 2015. évi adóztatásról és 
az adóbevételek alakulásáról. 

dr. Borku Csilla

Felhívjuk a gépjárműadó, 
iparűzési adó, építményadó 
hátralékkal rendelkező adó-
zók figyelmét, hogy a Képvi-
selő-testület döntése alapján 
a Polgármesteri Hivatal 2016. 
évi kiemelt feladata a fennálló 
adótartozások behajtása, illetve 
végrehajtása. 

A helyi adótartozások be-

hajtása, a végrehajtási eljárás 
megindítása és lefolytatása, az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény (Art.) 146. § (1) 
bekezdésében foglaltak alap-
ján, az illetékes önkormányza-
ti adóhatóság feladata, illetve 
bírósági végrehajtó, továbbá 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) útján is foganatosítható. 

Az adóhatóságnak az alábbi 
lehetőségek állnak a rendelke-
zésére az adóhátralékok behaj-
tása tekintetében:

•  Gépjárműadó esetén az egy 
évi adótételt meghaladó 
tartozás tekintetében a gép-
jármű forgalomból történő 
kivonatása,

•  fizetési számlára kibocsátott 
inkasszálás,

•  munkabérből, nyugdíjból 
történő letiltás,

•  a 10.000 forintot meghaladó 
adótartozás esetén a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatalhoz 
történő átjelentés a végre-
hajtás lefolytatására,

•  ingó-, ingatlan végrehajtás 
(lefoglalás, árverés),

•  gazdasági társaságok ese-
tében felszámolási eljárás 
kezdeményezése.

Tájékoztatjuk továbbá a lakos-

ságot a jövőben fölmerülő esetle-
ges problémák elkerülése végett, 
hogy amennyiben a gépjármű 
tulajdonjogában bekövetkezett 
változást az átruházó korábbi tu-
lajdonos legkésőbb az átruházás 
évének utolsó napjától számított 
15 napon belül bejelentette, ak-
kor a szerződés megkötésének 
időpontját követő év első napjától 
nem minősül adóalanynak. Te-
hát év közben forgalomban lévő 
gépjármű értékesítése esetén az 
adó megfizetése december 31-ig 
az eladót terheli és következő év 
január 1-jétől nem tekinthető adó-
alanynak.

Kérjük, azokat az adóalanyo-
kat, akik adófizetési kötelezett-
ségüknek nem tettek eleget, a 
tartozásukat mielőbb rendezni 
szíveskedjenek, hogy a végre-
hajtási eljárást elkerülhessék!

Dr. Hajdu Miklós jegyző

Felhívás adótartozások végrehajtásával kapcsolatban!

formaként jelölte meg az önkormányzati tu-
lajdont, biztosította az önkéntes feladatválla-
lást, az azt lehetővé tevő saját bevételeket, a 
helyi közügyek intézésében való közvetlen 
állampolgári részvétel jogi kereteit, garanci-
áit. A települési önkormányzatok széleskörű 
autonómiával, önállósággal rendelkeztek, az 
akkori Alkotmány megjelölte az önkormány-
zatok alapjogait és meghatározta azok védel-
mét, a feladatellátásban, a gazdálkodásban 
alkotmányosan védett önállóság érvényesült. 
A települési önkormányzatok széles feladat-
körrel és ehhez szükségszerűen társuló átfo-
gó felelősséggel rendelkeztek. A települések 
önállóvá válása jelentős helyi energiákat 

szabadított fel, ami megmutatkozott a helyi 
társadalom aktivizálódásában, a helyi civil 
szervezetek számának és a helyi közéletben 
való részvétel igényének növekedésében is. 
Ebesen mindez úgy jelentkezett, hogy az ad-
dig 40 fővel működő tanácsot felváltotta a 11 
főből álló képviselő-testület, és egyre több 
civil kezdeményezés jelent meg a települé-
sen. Portörő János szerint teljesen mindegy 
milyen rendszerben élik mindennapjaikat az 
emberek, a legfontosabb szerepe úgyis min-
dig az emberi kapcsolatoknak van. Meg kell 
békülni a világgal és el kell fogadni, hogy 
minden úgy van jól, ahogyan van, segíteni, 
terelgetni természetesen kell a különböző 

folyamatokat, de erőszakosan beleavatkozni 
nem szükséges, hiszen a néptől nincs böl-
csebb. Munkája során mindig azt tartotta 
szem előtt, hogy okoskodni soha sem szabad, 
hanem a cél elérése érdekében kell okosnak 
és alázatosnak lenni. Beszélgetésünk végén 
elmondja, nagyon megtisztelő számára, hogy 
24 éven keresztül bizalmat szavaztak neki az 
itteni emberek, és munkájával szolgálhatta 
őket. Bár Nagylétáról származik, ami na-
gyon fontos számára, hiszen csodálatos gyer-
mekéveket töltött ott, mégis Ebes az a hely, 
ahol otthon van, ahonnan nem kívánkozik el 
sehová.

dr. Borku Csilla

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
Köszönetünket fejezzük ki Lécz Józsefné Ebes, Béke u. 20. és 
Nagy Éva Ebes, Ifjúság u. 8. szám alatti lakosoknak, hogy fel-
ajánlották községünknek, valamint önkormányzati intézménye-
inknek a karácsonyfákat. Köszönjük Kádár László (Monostorerdő 
Bt.) vállalkozónak a karácsonyfa felállításához és feldíszítéséhez 
nyújtott önzetlen segítségét.

*  *  *  *  *
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni Szilágyi István vál-
lalkozónak, aki a falu karácsonyfáját térítésmentesen szállította 
és felállította, továbbá az iparterületen lévő önkormányzati szán-
tó területen felhagyott beton alaptestek elbontásáról, befogadóba 
történő elszállításáról gondoskodott. A bontást követően a terep 
rendezését is elvégezte.

Szabóné Karsai Mária polgármester
Dr. Hajdu Miklós jegyző
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
Fecskeházban megüresedő garzonla-
kás újbóli bérbeadása érdekében az 
önkormányzat az alábbi pályázatot 
írja ki:

A pályázat benyújtásának feltételei:

1. 35 év alatti életkor, 
2.  a pályázóknak nincs önálló ingatlantu-

lajdonuk,
3.  házastársi vagy élettársi kapcsolatban 

élnek, 
4.  kereső tevékenységet végeznek, vagy 

valamely felsőfokú oktatási intézmény 
nappali tagozatos hallgatói.

5.  További feltétel elő ta ka ré kos sági szer-

ződés kötése, kivéve, ha a leendő bérlő 
felsőfokú oktatási intézmény nappali 
tagozatos hallgatója.

A garzonházban a bérleti idő egy bérlő 
esetében maximum 5 év lehet, 5 év után a 
garzonházat el kell hagyni.

Házastársak, élettársak pályázatot 
együttesen nyújthatnak be, és nyertes 
pályázat esetén a lakás bérlőtársi jogvi-
szonyban kerül részükre bérbeadásra.

A Képviselő-testület a szerződés meg-
kötésekor a megállapított havi lakbér öt-
szörösének megfelelő óvadék fizetését 
köti ki a lakás rendeltetésszerű használat-
ra alkalmas állapotban történő visszaadá-
sának biztosítékául.

A garzonlakás bérlőjének személyéről 
– az Egészségügyi- és Szociális Bizott-
ság javaslatának figyelembevételével – a 
Képviselő-testület dönt.

Az elbírálás szempontjai között a Kép-
viselő-testület figyelembe veszi a helyben 
lakást, a családtagok létszámát, a kiskorú 
gyermekek számát és a pályázó, illetve a 
vele egy háztartásban élő együtt költöző 
családtagjainak jövedelmét.

A pályázat benyújtásának (beérkezési) 
ideje: 2016. február10. (szerda) 17.30.
A pályázatot postai úton, vagy szemé-
lyesen kell benyújtani a Polgármeste-
ri Hivatalhoz (Ebes, Széchenyi tér 1. 
szám)  

A kezed életet menthet!
Az ebesi Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat felnőtt újraélesztés 
– oktatást szervez a lakosság szá-
mára, ahol gyakorló mentőtisz-
tek segítségével bárki elsajátít-
hatja az újraélesztés technikáját.
Helyszín:  Család- és Gyermek-

jóléti Szolgálat  
Ebes, Rákóczi u. 13. 
(Tel.: 52/788-495)

Időpont:  2016. február 15. hétfő, 17:00 óra
„Újraélesztéskor csak egy dolgot lehet rosszul csinálni: ha el sem 

kezdjük!”
A részvétel ingyenes!

Pályázati felhívás Fecskeházi lakásra

Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága
4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1.  

Tel.: 52/503-310, 52/485-749; Fax: 52/485-689
E-mail: info@hbmagrarkamara.hu; hajdubihar@nak.hu; www.nak.hu

A falugazdász ügyfélfogadási rendje
Ügyfélfogadás helye Ügyfélfogadás ideje

Debrecen 4032 Debrecen, Tessedik 
Sámuel u. 1.

Hétfő:  8:00-16:00 
Kedd:  8:00-16:00 
Csütörtök: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-14:00

Ebes 4211 Ebes, Széchenyi tér 1. 
(Polgármesteri Hivatal) Szerda:  8:00-16:00

EBÉDIDŐ: 12:00 – 12:30
Kelemen János falugazdász

telefon: 30/336-6925

1. Hétfő Dr. Szerze Róbert

2. Kedd Dr. Szerze Péter

3. Szerda Dr. Csontos Gyula

4. Csütörtök Dr. Szerze Péter

5. Péntek Dr. Békési Zoltán

6. Szombat Dr. Szerze Péter

7. Vasárnap Dr. Békési Zoltán

8. Hétfő Dr. Szerze Róbert

9. Kedd Dr. Szerze Péter

10. Szerda Dr. Szerze Róbert

11. Csütörtök Dr. Szerze Péter

12. Péntek Dr. Csontos Gyula

13. Szombat Dr. Csontos Gyula

14. Vasárnap Dr. Békési Zoltán

15. Hétfő Dr. Szerze Róbert

16. Kedd Dr. Szerze Péter

17. Szerda Dr. Szerze Róbert

18. Csütörtök Dr. Socol Ilona

19. Péntek Dr. Szerze Péter

20. Szombat Dr. Socol Ilona

21. Vasárnap Dr. Szerze Róbert

22. Hétfő Dr. Socol Ilona

23. Kedd Dr., Socol Ilona

24. Szerda Dr. Socol Ilona

25. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

26. Péntek Dr. Csontos Gyula

27. Szombat Dr. Socol Ilona

28. Vasárnap Dr. Szerze Róbert

29. Hétfő Dr. Socol Ilona

Telefon: 06-30/698-0043

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2016. február

Zöldség – gyümölcs bolt átköltözik februártól a TSZ udvar-
ba a volt virág bolt helyére. Mindenkit várok sok szeretettel: 
Nagy Tünde

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejt-
hetetlen halottunk 

Hermann Miklósné 
Hamza Irén (Inci) 

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, vi-
rágot helyeztek és mélységes bánatunkban rész-
véttel osztoztak. 

A gyászoló család 

Lakossági hirdetés
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I. helyen a kincskeresésben

2016. január 20-án iskolánk egy negyedik 
osztályos csapata részt vett a Hajdúszo-
boszló városi KINCSKERESŐ vetélkedőn. 
Ehhez Balázs Ágnes Lufi és Szamóca című 
regényét kellett elolvasnunk. Minden apró 
részletre kiterjedően átbeszéltük, majd még 
egyszer átolvastuk a történetet. Jól éreztük 
magunkat az izgalmas feladatok megoldása 
közben. Munkánk eredményes volt, hiszen a 
11 csapatból 1. helyezést sikerült elérnünk. 
A lányok nagyon boldogok voltak mikor 
mindannyian átvehették az írónő soroza-
tának következő kötetét. Csapatunk tagjai: 
Balogh Dorottya, Galgóczi Zsuzsanna, Pető 
Boglárka és Szentmiklósi Dorka 4. a. osz-
tályos tanulók. Felkészítő tanítójuk Nagy 
Anita.

Megyei angol, humán és versmondó 
versenyeken jártunk a Lilla téri 

iskolában

A debreceni Lilla téri iskola adott otthont a 
megyei angol nyelvi versenynek, melyen a 
6. évfolyamosok versenyében a 8. helyen 
Lajtai Tímea, a 7. helyen Nagy Gergő, míg 
a 4. helyen Árva Martina végzett. A 7. évfo-
lyamosok közül az előkelő 1. helyet Nagy 
Vivien Lili szerezte meg. A 8. évfolyamo-
sok mezőnyében a 6. helyet Beke Béla, a 3. 
helyet pedig Vágner Bálint tudhatja magá-
énak. Felkészítő tanárok: Csiháné Pálinkás 
Krisztina és Trefán Gabriella voltak. A me-
gyei humán csapatversenyen 4. helyen Abai 
Evelin, Csízi Hajnalka és Misák Veronika 
végeztek a 8.a osztályból. A képzeletbeli 
dobogó 2. fokára Fecskán Janka, Gali Petra 
és Kaszás Brigitta 8.a osztályos tanulók áll-
hattak fel. A lányokat Németi Jánosné készí-
tette fel a versenyre. A megyei versmondó 
versenyen is szépen szerepeltek tanítványa-
ink. Németi Jánosné és Subáné Kiss Gyön-
gyi tanárnők felkészítésével az 5. évfolya-
mosoknak meghirdetett versenyben Sipos 
Katalinnak sikert megszereznie a 3. helyet, 
míg a 7-8. évfolyamosok közül Gali Petra és 
Kiss Zoltán is az 1. helyen végeztek. Bálint-
né Bagdi Ibolya 

Előkelő helyezéseket zsebeltünk be a 
Kazinczy iskola versenyein is

A megyei szépolvasási versenyen Szöllősi 
Lara 2.a osztályos tanulónk a 2. helyet sze-

rezte meg Bálintné Bagdi Ibolya tanárnő 
felkészítésével. A megyei úszóverseny 3. 
helyezettje Makai Botond 3.b osztályos ta-
nuló lett. Bálintné Bagdi Ibolya

Robotok küzdelme

December 19-én házi robotszumó bajnok-
ságot rendeztünk, ahol öt csapat mérte ösz-
sze robotépítési- és programozási tudását. A 
párviadalokat a napközisek lelkes buzdítása 
kísérte. Végül a Káb-Elek csapat robotja 
győzedelmeskedett. Csapattagok: Sós Bar-
nabás és Kiss Gergely. A verseny lebonyo-
lításában Horváth Margit és Szabó István 
mentoraink segítettek. A National Instru-
ments jóvoltából minden versenyző kapott 
ajándékot. Kissné Lantos Éva

Tankerületi versenyen nyertek 
grafikáink

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Bár-
dos Lajos Általános Iskola rajzversenyt hir-
detett, melynek témája Szabó Lőrinc: Mada-
rak című verséhez kapcsolódóan illusztráció 
készítése volt. Iskolánkat Sipos Katalin 
(5.b), Tóth Eszter (5.a), Janik Viktória (6.a), 
Bodnár Zsófia (8.b) és Csorvási Réka (7.b) 
képviselte. A gyönyörű grafikák közül Zsó-
fi munkája I., Réka rajza pedig II. helyen 
végzett. Felkészítő tanár: Komócsinné Soós 
Judit.

Együtt szavaltuk a Himnuszt

1989 óta ünnepeljük a Magyar Kultúra 
Napját annak emlékére, hogy Kölcsey Fe-
renc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a 
Himnusz kéziratát. A hagyomány és kul-
túra ápolására és erősítésére három évvel 
ezelőtt indult az „Együtt szaval a nemzet” 
című kezdeményezés, melyhez iskolánk is 

kapcsolódott. A programban 7. és 8. évfo-
lyamos diákjaink vettek részt és több ezer 
gyermekkel egy időben, Jordán Tamás 
vezénylésével, együtt szavalták Kölcsey: 
Himnuszának első versszakát, majd Petőfi 
Sándor: Nemzeti dal című költeményét (se-
gítő és felkészítő tanárok: Fézerné Kaszás 
Mária, Németi Jánosné, Subáné Kiss Gyön-
gyi, Csiha László). Az eseményről készült 
felvétel megtekinthető iskolánk facebook-os 
oldalán. Subáné Kiss Gyöngyi

Karácsonyi koncerttel vártuk az 
ünnepeket

2015. december 17-én a diákjaink, de cem ber 
18-án a lakosság tekinthette meg iskolánk 
hagyományos karácsony koncertjét a Refor-
mátus templomban. Összesen 85 tanulónk 
szerepelt a színvonalas műsorban, teljesít-
ményükért igazgatói dicséretben részesül-
tek. A 3. osztályosok Betlehemes műsorának 
felkészítői: Galgóczi Éva és Zelízi Mária 
tanító nénik, a zenei tanszakosok felkészítő 
tanárai: Dr. Demeter Lajosné, Nánai Zsu-
zsanna, Batta Katalin és Balogh Tamás vol-
tak. A műsorban közreműködött továbbá Fo-
dor Barbara tanárnő és Jakab Attila tanár úr 
is. Ezúton szeretnénk megköszönni Bukáné 
Zakar Zsuzsa nagytiszteletű lelkész asszony-
nak, hogy ismét a Református templomban 
ünnepelhettünk. Bálintné Bagdi Ibolya 

A kézműves szakkör is készülődött az 
Adventre

Advent időszakában már hagyománnyá 
vált nálunk, hogy valamilyen ünnepi díszt 
készítünk. Idén a választásunk egy ajtóko-
pogtatóra esett, melyhez a kellékeket Kircsi 
Ferenc népi iparművész kosárfonó biztosí-
totta. Ezt követően a szorgos kezek munká-
ja nyomán számos karácsonyi dísz készült, 
melyeket a december 14–18. közötti idő-

Iskolai színes hírek
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ADJA vagy HAGYJA? 
NE HAGYJA 

elveszni adója 1%-át! 

ADJA 
inkább az ebesi gyerekeknek! 
Kérjük, támogassa adója 1%-ával az 
Ebesi Gyermekekért Alapítványt! 

Adószámunk: 18544718-1-09 
Alapítványunk több mint húsz éve dolgozik az 
ebesi gyerekek érdekében, ez alatt közel 10 
millió forinttal járult hozzá az iskolai élet 
javításához: 

 Több mint 800 gyereket vittünk kirándulni, 
az ország legszebb tájaira. 

 Számítógépeket, TV-t, fénymásolót, kerámia, 
égetőkemencét, Yamaha CLP-320 típusú 
elektromos zongorát, szemléltető és 
kézműves eszközöket, könyveket és 
játékokat vettünk. 

 Kosárlabda palánkot, kondi-parkot, mobil 
közlekedési tanpályát, LURKÓ-KUCKÓT, 
strandröplabda pályát és tankonyhát, 
építettünk, és sok-sok feladat vár még ránk. 

A 2016-os évben az iskola udvarán fedett 
kerékpártároló kialakítását támogatjuk.  

Ahhoz, hogy terveinket meg tudjuk valósítani, 
pályázatokon veszünk részt, illetve szívesen 
fogadjuk cégek és magánszemélyek 
hozzájárulásait. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
minden kedves partnerünknek és segítőnknek! 

Akik továbbra is támogatni szeretnék az Ebesi 
Gyermekekért Alapítványt, kérjük, felajánlásaikat 

fizessék a következő számlaszámára: 

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet 
59900036-11014234 

Előre is köszönjük! 
KÉSZÍTETTE: KOZMA BENEDEK  •  RAJZOLTA: KOCSIS CSABA 3. B 

szakban a karácsonyi vásár keretében kí-
náltuk az érdeklődőknek. Ezúton szeretném 
megköszönni azoknak, akik fáradságot nem 
ismerve valamilyen módon segítették azt, 
hogy feledhetetlen karácsonyt varázsoljunk 
az otthonokba. Kádárné Domán Gyöngyi

Színházban jártunk

Az Ifjúsági bérlet tulajdonosai a Szerelmi 
bájital című vígoperát, míg a Mesebérlete-

sek az Egerek című darabot nézték meg a 
Csokonai Színház előadásában. 

Tájékozató az Erzsébet táborról

Iskolánk idén is pályázni kíván arra, hogy a 
rászoruló gyermekeknek nyári élményeket 
biztosítson az Erzsébet tábor keretein belül. 
Idén a táborozásra a 4. és a 7. osztályosok 
jelentkezését várjuk az osztályfőnököknél 
február 4–7. között.

Itt a farsang, áll a bál 

Az idei alsós farsangi mulatság 2016. febru-
ár 12-én, 14.30 órától kerül megrendezésre 
az iskolában. A felsősök február 26-án 16.00 
órától a Művelődési Házban búcsúztatják a 
telet. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Összeállította: Szűcs Norbert 
intézményvezető

Kása Sándor intézményvezető-helyettes 

Újabb támogatások érkeztek 
az iskolabál kapcsán a kerékpár-
tároló építésére: 10.000,- Ft-ot 
ajánlott fel az Ebesi Mezőgaz-
dasági Szövetkezet, valamint 
Dzsudzsák Balázs 200.000,- Ft-
ot adományozott e célra. 

Köszönjük a támogatásukat! 
Ezúton szeretném megköszön-

ni a bálon fellépett szereplők 
szolgálatait: Bartók Boglárka 
– Rácz Boglárka énekeseknek, 
a Forgórózsa Néptánc Együt-
tesnek – felkészítő Kiss József, 
a dráma tagozatosoknak – fel-
készítő Bagdiné Bálint Ibolya, 
a Szülői Munkaközösség lelkes 
fellépőinek.

Január 22-én Kádár Nagy La-
jos ebesi festőművész megalapí-
totta az Év Képzőművészeti Ta-
nulója-díjat, melynek keretében 
évente 50.000,- Ft-ot ajánl fel az 
iskola képzőművészeti tagozata 
számára. A legjobb munkával 
pályázó tanuló az évzárón ve-
heti át a 10.000,- Ft értékű díját, 
a fennmaradó 40.000,- Ft-ból a 
Képzőművészeti tagozat javára 
eszközöket vásárolunk.

A Művész Úr a díj odaítélésé-
nek és kiosztásának lebonyolítá-
sához segítségül hívta az Alapít-
ványt. A megtisztelő felkérést a 
kuratórium örömmel elfogadta. 

Az alapítványi felajánlás nyitott, 
így ahhoz a továbbiakban bárki 
csatlakozhat.

A kuratórium január 20-ai ülé-
sén arról határozott, hogy a jö-
vőben támogatja iskolánk azon 
tanulóit, akik komplex középfokú 
nyelvvizsgát szereznek. A támo-
gatás mértéke a vizsgadíj 50%-a, 
feltétele a bizonyítvány bemuta-
tása, és az EGYA nevére kiállított 
számla.

Elsőként azon három tanu-
ló (Beke Béla, Csízi Hajnalka, 
Vágner Bálint) részesült ebben 
a támogatásban, akik januárban 
kapták kézhez nyelvvizsga bi-
zonyítványukat. Igazán büszkék 
vagyunk rájuk és reméljük sok 
diákunk követi még a példáju-
kat!

Lassan elérkezik az adóbe-
vallások ideje. Szeretnénk meg-
köszönni a tavalyi év 1%-os 
felajánlásait, és az idén is kérni 
szeretnénk szíves támogatásu-
kat! Adószámunk: 18544718-1-
09.

Az 1%-ról rendelkező nyilat-
kozat letölthető a www.egya.net 
honlapról, valamint átvehető az 
iskola titkárságán.

Támogatásukat köszönjük!
Csiha László

EGYA, kuratóriumi elnök

Az Ebesi Gyermekekért 
Alapítvány hírei januárban

Köszönetnyilvánítás
Az Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat családsegítő munka-
társai köszönetet mondanak a 
karácsonyi adománygyűjtő ak-
ció során tett felajánlásokét azon 
kedves ebesi lakosoknak, akik 
csomagjaikat eljuttatva hozzánk, 
számos helyi család karácsonyi 
ünnepét tették kedvesebbé és bő-
ségesebbé!

Köszönetet mondunk továbbá a 
Sziget ABC és a Református Egy-
házközség jóvoltából felajánlott 
nagyobb mennyiségű tartós élel-
miszer adományért!

Az Ebesi Polgárőr Egyesület segítségével 60 család számára jutta-
tunk el ajándékcsomagokat. 

Ezen kívül 30 gyermek vehetett át ajándékcsomagot a Kék Lova-
gok Rendészeti Motoros Klub/Egyesület jóvoltából. Köszönjük fel-
ajánlásukat a gyerekek nevében is!
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A tavalyi év is bővelkedett eseményekben, programokban és ter-
mészetesen tovább építettük, szépítettük településünket. Követ-
kezzen néhány életkép a 2015. évből a teljesség igénye nélkül.

Képes Krónika 2015.

Új gépjárművel járőröznek a polgárőrök, melyet pályázat útján nyertek

Pályázati forrásból napelemeket helyeztek el az iskolán.  
A projekt összköltsége 35,4 millió Ft, mely 100%-ban pályázati forrásból 

valósult meg

Novemberben átadták a Polgármesteri Hivatal új épületét

A család, a nevelés fontosságáról tartottak szakmai napot  
településünkön

Nosztalgikus hangulatban telt az Alapszolgáltatási Központ 30 éves 
fennállásának alkalmából rendezett ünnepség

Március 15-én  elismerések átadására került sor. Kitüntetésben 
részesültek – Zelízi Krisztina,  Benei Péter, Sós Barnabás, Kovács József és 

Képes DiánaA Zene Világnapján 80. születésnapja alkalmából állami elismerést vett át 
Prepuk János, örökös iskolaigazgató
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Telt házas volt az ötödik Ebes Község Bálja

A báli szezont a község bálja nyitotta 
meg január 23-án, melyre nagy örömünkre 
minden jegy elkelt. A közönséget Kaczor 
Feri előadóművész és Badacsonyi Róbert 
ír sztepp táncos és csoportja szórakoztatta. 

Bodó Sándor országgyűlési képviselő és 
felesége már harmadik alkalommal mula-
tott velünk, de az idei jubileumi bált meg-
tisztelte jelenlétével Pajna Zoltán a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat elnöke és 
felesége is. Az elmúlt években az óvoda, 
az iskola, a védőnői szolgálat részesült a 
bál bevételéből. Az idén az Ebesi Kultu-
rális Közhasznú Nonprofit Kft. szervezé-

sében nyáron megvalósuló tábort támogat-
juk, melyen reményeink szerint így még 
több olyan gyermek tud majd résztvenni, 
akiknek más kikapcsolódási lehetőség 
nem, vagy nehézkesen adódna. Köszönjük 
a süteményeket, a tombolához felajánlott 
ajándéktárgyakat, szolgáltatásokat, az ala-
pítvány bankszámlájára érkezett támoga-
tásokat.

Támogatóink voltak: Curver Magyar-
ország Kft., Elitte Fehérnemű – Szépség 
és Elegancia ‘97. Bt., Nyírber Kft., Rezes 
Imréné, Jama Szépségszalon, Nagy Sán-
dorné, Juhász János, dr. Okváth László, 

Szoboszló Coop Kft., Rák Mihály, Benei 
Péter, Kádár Nagy Lajos, Oláhné Vágner 
Zita, Csízi Sándor, Délibáb Hotel Hajdú-
szoboszló, V-Nagy Bt., Arany Oroszlán 
Zrt., Deczki Tamás, Cívis Clean Kft., 
Balázs és Vecsey Építésziroda Kft., Meal 
Trade Kft., Pálffyné Harsányi Mária, Haj-
du István, Jetta Virágüzlet, Hungarospa 
Zrt., Adó-Center Kft., dr. Kovács Brigitta, 
Vágner Bálint, Paripa csárda, Ebesi Szá-
zas, Bodó Sándor, Pajna Zoltán, Balaton-
szárszó Önkormányzata, Tóth Károly. 

Rózsahegyiné Juhász Éva  
a kuratórium elnöke
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Advent negyedik vasárnapján 
a keresztény hagyományoknak 
megfelelően az Ebesi Református 
Templomban is meggyújtottuk 
a negyedik gyertyát. Négy égő 

gyertya egyszerre szimbolizálta 
a Remény – Béke – Hit – Szeret 
üzenetét. Templomunkban ez al-
kalommal családi istentiszteletre 
gyülekeztünk egybe. A hittanos 
gyerekek egy népes csoportja ké-
szült megmutatni azon szép éne-
keket, verseket, melyeket lelkesen 
megtanultak. Szülők, nagyszülők, 
barátok népes tábora is meghall-
gathatta, a gyülekezeti tagokkal 
együtt a hittanos gyerekek által 
előadott, szívből jövő adventi ver-
ses, zenés üzenetet. Óvodás, vagy 
akár alsó tagozatos gyerekként ki-
állni az Isten házában másfélszáz 
felnőtt ember elé és úgy előadni 

egy – egy művészeti produkciót, 
az már önmagában sem kis telje-
sítmény! A gyerekeket azonban 
ez láthatóan nem zavarta. Felké-
szítő tanáraik segítségével nagyon 

bensőséges, meghitt hangulatot 
tudtak felidézni a bemutatott éne-
kekkel, versekkel, furulya és zon-
gora szólóval. Volt, aki angyalru-
hában énekelte, mondta az ünnepi 
üzenetet. A templomban ritkán 
szokás tapsolni, de most méltán 
lettek megtapsolva az ifjú művé-
szek! Köszönet az ebesi Családi 
Istentisztelet meghitt hangulatá-
ért, az elhangzott lelki táplálékért, 
és azon apró adventi figyelmessé-
gért, melyet felnőttek és gyerekek 
egyaránt kaptak az istentisztelet 
befejeztével.

Dr. Hagymási Zoltán
gyülekezeti tag

Családi istentisztelet a 
református templomban

Életmű kiállítás nyílt 
a múzeumban

A Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból Kádár Nagy Lajos Holló Lász-
ló-díjas festőművész alkotásaiból 
nyílt kiállítás a múzeumban Síkban 
és térben címmel. A kiállításon a 
festmények mellett kisplasztikák is 
helyet kaptak, melyek február 29-ig 
tekinthetők meg. A rendezvényen 
a művész úr elmondta, hogy egy 
ezen alkalomból „az év képzőmű-
vészeti tanulója” elnevezésű díjat 
hozza létre a tehetséges diákok tá-
mogatására. 

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 közérze-
tet ad. A reflexológia világszerte elismert természetgyógyászati módszer. 
Masszázs időpontok: szerda: 10.00–14.00 óráig, csütörtök: 14.00–18.00 
óra között. Előzetes időpont egyeztetés a 06/70-334-5407 telefonon.

A Titkok Könyvtára
Hogy miről szól a játék?

1. Találd meg a nyomokat és fejtsd meg  
a rejtvényeket

2. Gyere rá, hogy ki a gyilkos, és...
3. ... juss ki a szobából!

A szabadulós játékok meghódították egész Európát,  
egy igazi hús-vér kaland kicsiknek és nagyoknak! 

Izgalmas céges csapatépítő tréning, egy remek baráti, vagy épp 
családi program! 

Ezt mindenképp érdemes kipróbálnod!
A csapatok előzetes bejelentkezés alapján tudnak játszani.

Bejelentkezés:  
Február 1-től – Hétfőtől–péntekig: 8.00 és 17.00 óra között a  

20/404-8044 számon, vagy személyesen a Községi Könyvtárban.
Játék időpontja: Minden pénteken 18.00-20.00-ig
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Ebesen 2015. december 2–2016. január 20. közötti időszakban három bűn-
cselekmény jutott a rendőrség tudomására.

Két ittas vezetővel szemben is intézkedtek a körzeti megbízottak. Egyikü-
ket, egy helyi lakost, akit a kollégáim 2015. december 22-én 22 óra 27 perckor 
Ebes, Szepes utcán vontak intézkedés alá. A sofőrrel szemben alkalmazott al-
koholszondás ellenőrzés pozitív értéket mutatott, ezért őt további mintavétel 
céljából a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságra előállították.

A másik gépjárművezetővel szemben 2016. január 7-én hajnali 1 órakor 
intézkedett a körzeti megbízott, Ebes területén a 4-es számú főúton. Az alko-
holszondás ellenőrzés eredménye alapján a kollégám megállapította, a sofőr 
úgy közlekedett járművével, hogy a vezetés megkezdése előtt feltehetően sze-
szesitalt fogyasztott. Ezért őt is további mintavételre előállították a rendőrka-
pitányságra. Mindkét esetben a járművezetők vezetői engedélye a helyszínen 
elvételre került. 

A lakosság segítségét kérem egy kisebb értékre dolog elleni erőszakkal el-
követett lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt indított eljárásban. Isme-
retlen tettes 2016. január 3-án 0 óra 7 perc körül időben az Ebes, Alkotmány 
utca egyik családi házába betört. Az ismeretlen elkövető a kazánház ajtaját 
befeszítve bement a lakásba majd a szobában a ruhásszekrénybe csavarozott 
páncélszekrényt kitépte és eltulajdonította. A páncélszekrényben készpénz és 
személyes iratok voltak. 

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját, és amennyiben az 
előbbi eseménnyel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, a bűn-
cselekmény időpontjában a helyszínen, illetve annak közelében jártak, esetleg 
látták a cselekményt, 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
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, Széchenyi u. 1. 
szám alatt tartanak. 

Karácsony Béla r. százados, sajtószóvivő

Kék hírek

Megtartotta évzáró 
közgyűlését a polgárőrség

Az Ebesi Polgárőr Egyesület 2015. december 28-án tartotta évzá-
ró közgyűlését, melyen beszámoló hangzott el az egyesület éves 
munkájáról, pénzügyi gazdálkodásáról, valamint az egyesület elnö-
ke, Balogh László ismertette a jövőben megvalósítandó terveket. A 
közgyűlésen részt vett Szabóné Karsai Mária polgármester asszony, 
valamint dr. Gali Sándor rendőr ezredes, a hajdúszoboszlói Rendőr-
kapitányság vezetője is.

Ebesi Polgárőr Egyesület

 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság 

Rendészeti Osztály 
Közrendvédelmi Alosztály 

 
 

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK FOGADÓÓRÁI: 
 

VASS SZABOLCS  r. főtörzsőrmester 
 

Elérhetőség: 06-30/382-6581 

Fogadóóra: minden hónap első hét szerda 16.00-18.00 óra között 

Helye: Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatti KMB iroda épülete 

Működési körzete. Ebes-Hajdúszovát települések közigazgatási területe 

 
SÁGI JÓZSEF r. főtörzsőrmester 

 
Elérhetőség: 06-70/430-1354 

Fogadóóra: minden hónap második hét szerda 16.00-18.00 óra között 

Helye: Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatti KMB iroda épülete 

Működési körzete. Ebes-Hajdúszovát települések közigazgatási területe 

 
SZABÓ ZSOLT c. r. törzsőrmester 

 
Elérhetőség: 06-30/382-6575 

Fogadóóra: minden hónap harmadik hét szerda 16.00-18.00 óra között 

Helye: Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatti KMB iroda épülete 

Működési körzete. Ebes-Hajdúszovát települések közigazgatási területe 
 

RENDŐRKAPITÁNYSÁG ELÉRHETŐSÉGEI: 
 

112 SEGÉLYHÍVÓ 
107 SEGÉLYHÍVÓ 

06-52/558-510,  06-70/492-0652 
 

e-mail cím: ugyelet.hajduszoboszlork@hajdu.police.hu 
 

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 4. 
Telefon: (06 52) 558-510, Bm: (32) 56-20; Fax: (06 52) 558-512, Bm: (32) 56-21 

E-mail: HorgosiA@hajdu.police.hu 

Nagyváradon jártunk

2015. december 20-án ismét színházlátogatást szerveztünk Nagyvárad-
ra, a Szigligeti Színházba. Turi Brigitta, a magyar Teátrum közönség-
szervezőjének javaslatára Csiki Gergely „Buborékok” című előadásu-
kat választottuk ki, amelyet Novák Eszter állított színpadra. Az ebesi 
színházkedvelő csoportnak nagyon tetszett a darab, egyszerűen le vol-
tunk nyűgözve. Az előadás előtt Selyem János helytörténész vezetésé-
vel meglátogattuk a nagyváradi várat, és ízelítőt kaphattunk abból is, 
hogy hogyan készülnek az ünnepre „Pece parti Párizs lakói”. 

Balogh László szervező
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Január derekán került sor az idei év első gyalogtúrájára. Madárete-
tőkkel és csemegékkel felszerelkezve indultunk el, hogy a táplá-
lékszegény, fagyos téli napokon, gondoskodjunk hasznos barátaink 
táplálásáról. A Református és Katolikus templomkertben, a Szent 
István parkban, az Áfor útján, a Nagyparkban és a Temető környé-
kén, valamint a Kisparkban helyeztünk ki madáretetőket eleségek-
kel ellátva. Időnként, a tavasz beköszöntéig igyekszünk feltölteni a 
lefogyasztott etetőket, de örömmel vesszük, ha egy családi gyalog-
túra kapcsán a kedves lakosok is tudnak ebben segíteni.

Sós Barnabás 

Madáretető gyalogtúra

HASZNÁLTRUHA-VÁSÁR!
Tájékoztatunk minden kedves érdeklődőt, 

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

Művelődési ház Ebes 
2016. február 12. (péntek)

9.00–13.00 óráig

A Református templomban rövid köszöntő és az adventi gyer-
tyák meggyújtása után a megbocsátásról, a család összetartó 
erejéről, különösen a testvérek közötti szeretet fontosságáról 
beszéltünk. A gyertyák fényoszlopai mögött, a templomkertből 
beszivárgó fények is beköszöntek az ablakokból, különös és 
megnyugtató árnyékokat vetve a falakra. A sejtelmes, remény-
teli csendben egyházi és karácsonyi dalokat hallgattunk. A meg-
hitt találkozás után elindultunk a temetőbe, ahol mécsesek meg-
gyújtásával emlékeztünk elhunyt szeretteinkre. Túránkat tovább 
folytattuk Ebes utcáin, majd a Sportház nagytermében egy kis 
pihenőt tartva csemegéztünk. A jó hangulatú beszélgetések után 
utunk végállomásához, a Katolikus templomba zarándokoltunk. 
Tóvizi Erika köszöntője után Gárdonyi Gézától olvasott fel egy 
gyönyörű karácsonyi történetet. A mélyen szántó gondolatok 
után ünnepi énekeket és dalokat hallgatva csendesedtünk el, 
majd áldott ünnepeket kívánva elbúcsúztunk egymástól.

Sós Barnabás

Küzdelmes mérkőzések 
a floorball diákolimpián

2015 decemberében is megrendezésre került a kispályás floorball 
diákolimpia, melyre négy tanulóval (Görög Gábor, Szabó Mi-
lán, Kocsis Csaba, Makai Botond) nevezett az ebesi Arany János 
Általános Iskola. A Miskolcon megrendezésre került országos 
elődöntőben a kilenc csapatból a hatodik helyezést értük el. A 
küzdelmekben a csapat mind a négy tagja derekasan helytállt, 
minden tudásukat beleadva igyekeztek minél szebb helyezést 
elérni. Ezúttal is gratulálunk a fiúknak és további sikereket kí-
vánunk nekik.

Makai Zsolt
ESBE floorball szakosztályvezető

Internet / számítógép használata
1-15. percig   50,- Ft
16-30. percig 100,- Ft
31-45. percig 150,- Ft
46-60. percig 200,- Ft

Nyomtatás, fénymásolás
Fekete-fehér (A/4-es méret):
− csak szöveges dokumentum: 20,-
− szöveges dokumentum képpel: 30,-
− képek, fotók:  150,-

Színes (A/4-es méret):
− csak szöveges dokumentum: 30,-
− szöveges dokumentum képpel: 
 50,- (pl.: önéletrajz)
− képek, fotók:        300,-

Fekete-fehér (A/3-as méret):
− csak szöveges dokumentum: 50,-
− szöveges dokumentum képpel: 
 80,-

− képek, fotók:       300,-

Színes (A/3-as méret):
− szöveges dokumentum képpel:
 100,-
− képek, fotók:  600,- 

FAX küldése  500,- Ft/ oldal, 
minden további oldal  150,- Ft
Laminálás   300,- Ft/ oldal
Scannelés    50,- Ft/ oldal

Spirálozás A/4-es méretben
(átlátszó előlap, fehér karton 
hátlap, műanyag spirál)
Spirálozás 1-25 lapig 250,- Ft
Spirálozás 26-60 lapig 300,- Ft
Spirálozás 61-100 lapig 350,- Ft
Spirálozás 101-125 lapig 400,- Ft
Spirálozás 126-160 lapig 450,- Ft
Spirálozás 161-200 lapig 500,- Ft
Spirálozás 200-250 lapig 550,- Ft

Tájékoztatjuk a kedves könyvtárlátogatókat és 
internet használókat, hogy díjszabási tételeink 

2016. február 1-től a következőképpen változnak

Szeretet karácsonyi falutúra
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Fürge lábak

2016 első futóversenyén, a januári debreceni Oxigén kupán is elin-
dult néhány versenyzőnk, akiket a kemény fagy sem riasztott vissza 
a megmérettetéstől. A gyönyörű havas táj és az ebesi sikerek hamar 
feledtették az embert próbáló időjárási körülményeket. Korcsoportjuk-
ban aranyérmesek lettek: Egri Kincső, Biricz Gabriella, Lugosi Imréné, 
Enyediné Dobai Henriett és Sós Barnabás. Ezüstérmet szerzett Nagy 
Anita és Sós Barnabás. Harmadik helyen ért célba Sós Anna. További 
pontszerzőink: Szentmiklósi Dorka, Mészáros Nóra, Enyedi Sára és 
Egri Ferenc. 

Sós Barnabás 

Sakkra fel…  
mert mindig kell egy jó lépés

A 2015-ös évet egyesüle-
tünk sakk szakosztálya a me-
gye első osztályban és megye 
másodosztályban is sikeresen 
zárta. A megye első osztály 
nehéz és küzdelmes sakk csa-
táit helytállással teljesítették 
sakkozóink. A sikeres út első 
lépése ez az év volt, hiszen 
most alapoztuk meg szereplésünket a legfelső megyei osztályban, in-
nen következik a sakkozóink még intenzívebb edzése és oktatása, vala-
mint a játékórák növelése. Az elmúlt években ifjúsági és felnőtt sakko-
zóink a megye legtöbb rapid és FIDE versenyein, megyei és országos 
diákolimpián képviselték településünket és egyesületünket. Bárhol is 
jártunk mindenhol a sakkozás fantasztikus légköre és sportbarát sakko-
zók fogadtak minket. Törvényszerűnek éreztük, hogy ezt a szeretetet, 
befogadást nekünk is viszonoznunk kell. Az Ebesi Őszi ifjúsági ver-
seny jó lehetőség volt erre, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy 
mára a megye egyik legnépszerűbb versenyévé nőtte ki magát.

Az iskolai utánpótlás nevelés idén a második évébe lépett, ahol meg-
marad egy igazán jól fejleszthető csapat, akik közül többen a pénteki 
edzésre is járnak már, ahol Tokai István nyújt nagy segítséget az ifjú 
sakkpalánták nevelésében, oktatásában. 

Mára a szakosztályban tizenöt sakkozó nebuló fejleszti tudását a sak-
kal, az ügyesebbek lehetőséget kapnak a megyei másodosztályban és a 
megyei diákolimpián, valamit ifjúsági versenyeken is. A cél az, hogy 
újabb ifjú tehetségeket fedezzünk fel és indítsuk el a sakk csodálatos 
útján.  

Az idei év első megmérettetését, a Megyei Diákolimpia területi se-
lejtezőit, több ifjúsági sakkozónk is sikerrel teljesítette, így ők a február 
6-án megrendezésre kerülő debreceni döntőben képviselhetik Ebest. A 
döntőbe jutottak: Pajzos Albert, Görög Gábor, Salánki Zsolt, Herman 
Balázs, Magyar Krisztián, Sós Barnabás 

Legyünk büszkék Ebes sakkozóira és szurkoljunk nekik a jövőbeli 
sakk sikerekért!

Kovács József
Ebesi Sportbarátok

Sakk Szakosztály, szakosztályvezető

Az Ebesi Sportbarátok Fehér 
Ököl karate szakosztálya a tava-
lyi évben is folytatta az edzést, 
szokásunkhoz híven mindig ki-
csit keményebben, mint az az-
előtti évben. Eléggé eseménydús 
szezont búcsúztattunk az évzá-
ró ünnepségen: a dojo idén már 
másodjára vett részt a Karate 
Maratonon, ahol már többen is a 
teljes maratonra vállalkoztak, ahol 
30.000 technikát hajtottunk végre. 
Bemutatót tartottunk a május 1-jei 
községi majálison, Sensei Kaszás 
Lajos megkapta az 5. dan (mester) 
fokozatát, alázatos munkájára, 
valamint a dojo fennállásának 25. 

évfordulójára tekintettel. Kitartó 
munkáját nagyon köszönjük neki. 
Az év utolsó edzésén, az évzáró 
előtt megtartottuk a vizsgákat, 
ahol két növendék adott számot a 
tudásáról: Kovács József 1. kyu-ra 
(így őt csak egy vizsga választja 
el a mesterfokozattól), illetve Ka-
nyó Márton 8. kyu-ra (sárga öv) 
vizsgázott. Ezek után elbúcsúztat-
tuk az évet, és lelkiekben már az 
ünnepek utáni erőnléti edzésekre 
készültünk. 

Kanyó Márton
Ebesi Sportbarátok Egyesület

Fehér Ököl Karate Szakosztály

Összefoglaló a karate 
szakosztály 2015. évéről

Meridián klub Ebesen!

Csütörtöki napokon 1500 órától meridián tornát tartunk az Idősek 
Klubjában. Jótékony hatással van az immunrendszerre, mozgásszer-
vi, belgyógyászati, érrendszeri betegségben szenvedőknek is ajánlott. 
A torna könnyen elvégezhető gyakorlatokból áll, kényelmes öltözet-
ben, jó hangulatban, kellemes társaságban folyik. Csatlakozzanak bát-
ran! A részvétel ingyenes.

Alapszolgáltatási Központ, Ebes, Kossuth u. 34. Tel.: 52/565-071
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Nagy Mihály és felesége 
Petrika Rozália 

Szeretteik körében ünnepelték 
házasságkötésük 60. 

évfordulóját. 
Szeretettel köszöntik Őket 

gyermekeik, unokáik, 
dédunokájuk. 

 
 

Kedves Ebesiek! 
 

Egy ház körül mindig van mit csinálni.  
A Lakástakarék segítségével könnyebben 

tudja bővíteni, korszerűsíteni, illetve 
helyreállítani meglévő ingatlanát. 

 

- Lakástakarék szerződéskötés 
-Támogatott és Piaci 

kamatozású lakáshitelek 
- Családok otthonteremtési 

kedvezménye (CSOK) 
 

ÜGYINTÉZÉS:  

Szűcs-Obsitos Tünde 
értékesítési partner 

 30/606-4004 

www.harmatiautosiskola.hu

Az új évben is a tavalyi áron !
Személygépkocsi-vezetői 

tanfolyamot  indítunk
2016. február 2-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
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