
A TARTALOMBÓL...

Fergeteges Batyus Sportbál
7. oldal

Harmadik helyen végeztek 
röpiseink – 11. oldal

Mazsorettes lányaink sikerei
8. oldal

Iskolai hírek
4-5. oldal

Kiállítás megnyitó a 
múzeumban – 8. oldal

Bár az időjárás nem kedvezett az 
1848/1849-es szabadságharc eseményeire 
emlékezőknek, mivel március 15-én egész 
nap esett az eső, mégis sokan voltak kíván-
csiak az iskolában megrendezett ünnepi 
műsorra.

Ünnepi emlékműsort az Ebesi Arany János 
Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általá-
nos és Alapfokú Művészeti Iskola 7. osztá-
lyos tanulóinak előadásában láthatta az ün-
neplő közönség, melyet a diákok pénteken 
az iskola tanulóinak is bemutattak. Felké-
szítő tanáraik Fézerné Kaszás Mária, Kissné 
Lantos Éva, Subáné Kiss Gyöngyi, valamint 
Kiss József, Balogh Tamás és ifj. Jakab At-
tila voltak. A műsorban közreműködött to-
vábbá Kiss Csenge 6. osztályos tanuló is. A 
tartalmas műsort követően Szabóné Karsai 
Mária polgármester asszony a szabadságharc 
hőseire emlékezve beszédében kiemelte: 
„azon az esős délelőttön megszületett vala-
mi, egy olyan erő, mely megrengette az ak-
kori Pest utcáit. A szabadságot nem arctalan 

tömeg vívta ki. Az egyének, kiknek neveit 
örökre emlékezetünkbe véstük. Ők azok, 
akik a közös célért tenni tudtak és legfőkép-
pen tenni akartak. Személyük teremtették és 
egyben alkották meg a szabadságot. Mind-
ehhez nélkülözhetetlen volt az előbb említett 
erő. Az erő, melyet úgy hívnak: összefogás. 
Erre tanít minket az 1848-as forradalom és 
szabadságharc ünnepe. Éljen bennünk is a 
tudás, hogy összefogva nagy eredménye-
ket érhetünk el. Március 15-e, immár 168 
esztendeje, minden alkalommal a magyar 
nemzet erejére emlékeztet bennünket. Arra, 
hogy közös hittel és akarattal, közös célok 
megfogalmazásával és közös cselekvéssel 
bármire képesek vagyunk. Mindez igaz egy 
vidéki település lakóira is, hiszen Ebes a mi 
szűkebb értelemben vett hazánk. Mindannyi-
an, akik itt vagyunk, egy békében élő, fejlő-
dő Ebest akarunk. Egy olyan települést, ahol 
rend és biztonság van, ahol jó élni, ahová jó 
hazatérni, amit büszkén mutathatunk meg az 
ide látogatóknak. Céljaink eléréséhez elen-
gedhetetlenül szükséges, hogy teljesüljön a 
márciusi ifjak 12 pontjának örökérvényű kí-
vánsága, miszerint: legyen béke, szabadság 
és egyetértés! Ez bizony még most is aktuá-
lis, mert mi itt Ebesen is ezt szeretnénk, ezért 
dolgozunk nap, mint nap. Nyugalom legyen 
közvetlen környezetünkben, hogy egyetér-
tésben tegyük meg a tőlünk telhető legtöbbet 
szeretett községünkért.”

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
XV. évf. 3. szám • 2016. március

(Folytatás a 2. oldalon.)

„Ha a jelent a múltból fakadó tudással éljük, 
nem kell félnünk a jövőtől!”  

– megemlékezés a hősökről –
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Az ünnepi beszédet követően a kitün-
tető címek és emléklapok átadására ke-
rült sor. 

Vranyecz Artúr, a debreceni Csoko-
nai Nemzeti Színház színművészének 
szavalatát követően a Szózattal zárult a 
megemlékezés, majd az emlékezés virá-
gait helyezte el az önkormányzat és in-
tézményei, a civil szervezetek, az egyhá-
zak, az intézmények, a pártok képviselői 
a Széchenyi szobor előtt.

A községi ünnepség társrendezvénye-
ként az ebesi Széchényi Ferenc Tájmú-
zeumban a „Hajdúk a Nagy háborúban” 
című kiállítás megnyitójára került sor, 
melyről bővebben lapunk 8. oldalán ol-
vashatnak. Nemzeti ünnepünk március 
15-e alkalmából elismerések átadására 
került sor. 

Domokos Gergely a Pro Villa (Ebes 
Községért) díj arany fokozatú kitünte-
tettje:

Domokos Gergely munkájával, segítő-
készségével nagyban hozzájárult és mai 
napig hozzájárul a település virágosításá-
hoz, fásításához. Évtizedek óta önzetle-
nül, a települést járva szakszerűen besegít 
a közterületeken lévő virágok, fák gondo-
zásában, az általa felajánlott cserjék, virá-
gok díszítik a település parkjait. Országos 
jelentőségű szaktudását önzetlenül Ebes 
fejlődése érdekében kamatoztatja. A köz-
ség közéletében példaértékűen, aktívan 
részt vesz. Nagy hangsúlyt fektet a kör-
nyezet megismertetésére és védelmére. 
Hosszú idő óta segíti a gyermekek kör-
nyezettudatos nevelését, különös tekin-
tettel a Madarak és fák napja megszer-
vezésében való közreműködésére. Aktív 
részvételével és szaktudásával hozzájárul 
a Tiszta, virágos lakóház mozgalom mű-
ködéséhez. Őshonos fafajták védelme 
érdekében több szakcikke jelent meg szá-
mos folyóiratban. Domokos Gergely tár-
sadalmi munkái és emberi tulajdonságai 
értéket képviselnek a település életében.

Kádár Nagy Lajos a Pro Villa (Ebes 
Községért) díj arany fokozatú kitünte-
tettje:

A tíz éve településünkön élő Kádár 
Nagy Lajos kortárs festőművész, rend-
kívül aktív művész. A saját maga által 
definiált művészeti stílus, amiben dol-
gozik, organikus absztrakció. Harminc 
kiállítás, háromszáz festmény és száz-
ötven kisplasztika fémjelzi a művészeti 
munkásságát, melyet 2012-ben Holló 
László-díjjal ismert el a művészeti szak-
ma. Emberi nagyságát, kvalitását az is 
bizonyítja, hogy mivel látását elveszítet-
te, nem festhetett tovább, így elkezdett 
76 évesen a szobrászattal foglalkozni. 
Mindannyiunk számára példaértékű le-
het az, hogy megmutatta, kitartással, 
akaraterővel és egy stabil családi hát-
térrel a legnehezebb dolgokon is úrrá 
lehet lenni. Ebes községhez való hűsé-
gét, kötődését mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy hat alkalommal is rendezett 

kiállítást településünkön, melyek közül 
is kiemelkedik a 2016. évi Kádár Nagy 
Lajos Életmű Kiállítás. Ezen kiállításon 
tett felajánlása is példaértékű, hisz éven-
te ötvenezer forinttal támogatja iskolánk 
képzőművészeti tanszakát úgy, hogy 
létrehozta az Év képzőművészeti tanuló-
ja-díjat, bizonyítva ezzel szellemiségét, 
értékrendjét és Ebes községhez való kö-
tődését.

Ebes Község Önkormányzat képvise-
lő-testülete célul tűzte ki, a településen 
élő és huzamosabb időn keresztül ki-
magasló tanulmányi-, vagy művészeti-, 
vagy tudományos-, vagy sport ered-
ményt elérő fiatalokat az „Ebes Ifjú 
Tálentuma”-díjjal erkölcsileg és anya-
gilag jutalmazza minden évben. Ez a díj 
elismerés az átlagon felüli tehetségnek, 
teljesítménynek, amellyel a díjazott fia-
talok hozzájárulnak nemcsak iskolájuk, 
hanem Ebes község hírnevének öregbí-
téséhez. 

Kiss Csenge az Ebes Ifjú Tálentuma-
díj kitüntetettje:

Csenge egészen kicsi kora óta közös-

ségi ember, jólelkű, segítőkész, megbíz-
ható, szorgalmas. Tanulmányi eredmé-
nye kitűnő, jeles. Harmadik osztályos 
kora óta osztálytitkár. Az idei tanévben 
a Diákönkormányzat vezető-helyettese. 
Második éve az iskolarádió szerkesztő-
je, műsorvezetője. Széles az érdeklődé-
si köre, színes egyéniség. Tehetsége a 
zene, éneklés, színjátszás terén már alsó 
tagozatos korában megmutatkozott, az-
óta rendszeres, állandó fellépője az is-
kolai valamint a községi rendezvények-
nek. Hangjában gyönyörködhettünk 
például az Idősek napján, a Majálison, 
a Községi Bálon, valamint a Polgárőr-
bálon is. 2011 óta képviseli iskolánkat, 
községünket megyei, regionális illetve 
országos versenyeken kiváló eredmé-
nyekkel, így például a Csapókerti me-
gyei népdaléneklési versenyeken, ahol 
egymást követő években is többször 
különdíjat illetve első helyezést ért el. 
A Csillagokra Lépsz művészeti feszti-
válon, Mikepércsen különdíjas lett. A 
Babszem Jankó Országos Baptista me-
semondó versenyen megkapta Téglás 
város különdíját 2012-ben és 2013-ban 
is. A Weöres Sándor színjátszó fesztivá-
lon arany, illetve bronz minősítéseket 
szerzett. A Csapókerti Megyei angol 
Prózamondó verseny II. helyezettje 
lett, míg a kistérségi angol prózamondó 
versenyen, Hajdúszoboszlón első he-
lyezést ért el. Az Uzonyi Pál emlékére 
szervezett versmondó versenyen első 
helyezést ért el. Mind a 2014-es, mind 
a 2015-ös években a Hajdúszoboszlói 
Tankerület népdaléneklési versenyen 
első lett. 2015-ben a Csapókerti megyei 
versenyen a legjobb alakításért megkap-
ta az Aranycsepp díjat. Ezen sikereinek 
köszönhetően nemcsak iskolánkat, de 
településünk hírnevét is öregbítette.

Megyaszai Lili az Ebes Ifjú Tá len tu-
ma-díj kitüntetettje:

Nyolc évig kiválóan teljesített az ál-
talános iskolában. Minden évben kitűnő 
bizonyítványt szerzett és szinte minden 
tantárgyból dicséretet érdemelt. Társai 
előtt példaértékű a szorgalma, szerénysé-
ge, mindig derűs, mosolygós lénye, ked-
vessége. Nagyszerű csapatjátékos szám-
talan versenyen rajta is múlott a csapat 
sikere. Négy évig tagja volt iskolánk ko-
sárlabda – csapatának, az edzője és csa-
pattársai is minden helyzetben számít-
hattak rá. A Diákönkormányzat oszlopos 
tagja volt, három évig vezette az ügyele-
ti bizottságot. Minden iskolai műsorban 
aktívan részt vett, osztályfőnökének sok 
segítséget nyújtott a szervezésben. Az is-
kolai házi versenyeken minden évben az 
első három helyezett között volt. Több 
városi és megyei versenyen vett részt, 
melyeken iskolánk és Ebes jó hírét is 
erősítette. A Játékos angol nyelvi vetél-
kedőkön II. helyezést elért csapat tagja 

(Folytatás az 1. oldalról.)
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volt. A Zrínyi Ilona megyei matematika 
csapatverseny VIII. helyezett csapat tag-
jaként szerepelt. A Kistérségi Angol Fel-
adatmegoldó versenyen a két tannyelvű 
7-8. osztályosok csoportjában V. helye-
zett lett. A hajdúszoboszlói Kincskereső 
irodalmi vetélkedőn III. helyezett csapat 
tagja volt. A Játssz és nyerj! – németül 
országos levelezős versenyen III. helye-
zést elért páros tagja volt. Az Országos 
német nyelvű könyvolvasó versenyen 
IX. helyezést ért el. A hajdúszoboszlói 
kosárlabda bajnokságon, a IV. helyen 
végzett csapat tagja volt. A Bólyai ma-
tematikai csapatverseny megyei fordu-
lóján, a VIII. helyen végzett csapat tag-
jaként vett részt a versenyen. Angolból 
megszerezte a középfokú nyelvvizsgát. 
Jelenleg a Fazekas Mihály Gimnázium 
tanulója.

Pásti Lajos az Ebes Ifjú Tálentuma-
díj kitüntetettje:

Lali nyolc évig kiválóan teljesített 
az általános iskolában, minden évben 
kitűnő bizonyítványt szerzett és a leg-
több tantárgyból dicséretet érdemelt ki. 

Társai előtt is példaértékű a szorgalma, 
kreativitása, sajátos humora. Kiváló csa-
patjátékos, a versenyeken mindig hozzá-
járult csapata sikeréhez, de egyéni ver-
senyekben is higgadtan, megfontoltan 
szerepelt és tudásának köszönhetően jó 
helyezéseket ért el. Minden iskolai mű-
sorban oszlopos tagként, aktívan részt 
vett. A művészeti iskola tanulója és alsós 
kora óta szereplője azon rendezvények-
nek, ahol az ütő tanszak fellép. Ezeken a 
fellépéseken elnyerte tanárai, társai és a 
falu lakóinak csodálatát zenei tehetségé-
vel, egyedi előadásmódjával. Az iskolai 

házi versenyeken minden évben az első 
három helyezett között volt. Több vá-
rosi és megyei versenyen vett részt, ahol 
öregbítette nemcsak iskolánk, de tele-
pülésünk jó hírét is. A Hajdúszobosz-
lón rendezett Informatika Alkalmazói 
Tanulmányi Verseny Kisiskolásoknak 
elnevezésű megmérettetésen második 
helyezett lett. A Zrínyi Ilona megyei ma-
tematika csapatverseny VIII. helyezett 
csapat tagja, egyéniben pedig kiemelke-
dő helyezést ért el, ahol több száz induló 
közül a XV. helyezést érte el. A Megyei 
Bolyai János Matematika versenyen 
egyéniben V. lett. Az Alkalmazói Infor-
matika versenyen Hajdúszoboszlón a 7. 
osztályosok között a II. helyen végzett. 
Ballagásakor Arany-díjban részesült. Je-
lenleg a Mechwart András Gépipari és 
Informatikai Szakközépiskola tanulója.

Összeállította:
 dr. Borku Csilla

A rendezvényről készült felvétel 
megtekinthethető a www.ebestv.hu 

oldalon.

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

2016. április 14–15-én 700 – 1400 óra  közötti időszakban végzi.
A lomtalanítás menete: 
A korábbi lomtalanítások mintájára, az ingatlanok elé kell kihelyezni a 
lomot, melyet csütörtöki napon a Fő utca – Rákóczi utcától Debrecen 
felé eső utcákból, az Újsorról, Sárgasorról és a Horváth tanyából, míg 
pénteki napon a Fő utca – Rákóczi utcától Hajdúszoboszló felé eső 
utcákból gyűjtenek be. A Fő utca – Rákóczi utca vonalon mindkét nap 
elszállítják a kihelyezett lomot. 

A lomnak minősülő tárgyakat a gyűjtési útvonal mellé kell kihelyez-
ni, úgy hogy az a begyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen és a 
gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadályozza. Az apróbb kisméretű 
hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni. A hulladékok kihe-
lyezésének időpontja a lomtalanítás napon legkésőbb reggel 700-ig, de 

lehetőség szerint előző nap este. 
Lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok: 
Az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok, melyek nem 
helyezhetőek el a tároló edényzetben, a rendszeres hulladékszállítás 
alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, elektronikai készülékek, na-
gyobb kartondobozok, rongy bezsákolva). 
Lomtalanítás során nem helyezhető ki: 
Kommunális hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, gépjármű gumi, 
akkumulátor, veszélyes hulladéknak minősülő anyag, vegyszerek és 
minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a be-
gyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét. 

Veszélyes- és elektronikai hulladékgyűjtés
Értesítjük a lakosságot, hogy az Ebesi Községgondnokság Kft. az AKSD Városgazdálkodási Kft. közreműködésével veszélyes- és elektronikai 

hulladékgyűjtést végez 
2016. április 16-án 800-tól 1600-ig 

Ebes Rákóczi 12. sz. alatti telephelyen (régi TSZ udvar). 

A gyűjtési nap során a veszélyes hulladékok begyűjtését az AKSD Kft. 
szakembere koordinálja. 

A lakossági forrásból származó veszélyes hulladékok begyűjtésére 
hulladéktípusok szerint elkülönítve van lehetőség.

A lakosság a használt sütőolajat PET palackban adhatja le a gyűjtés 
során. 

Kérjük fokozottan figyeljenek a sütőolaj és fáradt olaj beszállításá-
nál, hogy a palack, kanna cseppmentesen zárjon, kizárva a környezet-
szennyezés lehetőségét.

A gyűjtés során a lakosság által átadható veszélyes hulladékok faj-
tái:
•  szerves oldószerek, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó fes-

ték- vagy lakk-hulladékok,
•  veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner,
•  nikkel-kadmium elemek,

•  hajtógázas palack,
•  fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok,
•  fáradt olaj,
•  savas ólomakkumulátorok,
•  használt sütőolaj (nem veszélyes hulladék)

Az elektronikai hulladékgyűjtés során minden, valaha árammal 
működő elektronikai berendezés leadható, ugyanakkor fontos, hogy 
elektronikai hulladékként csak egész állapotú és „megbontatlan” be-
rendezéseket áll módunkban átvenni.

A meghirdetett veszélyes- és elektronikai hulladékgyűjtés a módosí-
tott 18/2015 (VI.30.) Ör. rendeletben foglaltak szerint Ebes közigazga-
tási területére terjed ki, ezért a hulladék(ok) begyűjtésére lakcímkártya 
felmutatásával van lehetőség.

Ebesi Községgondnokság Kft.
4211 Ebes Széchenyi tér 1.

06-52-366-992
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Siker a Thököly angol versenyen

A Thököly Kistérségi Angol Feladatmegol-
dó verseny 5-6. osztályosok kategóriájában 
II. helyen Árva Martina és Lajtai Tímea 
végeztek. A 7-8. osztályosok versenyében 
I. helyen Kiss Zoltán végzett. További szép 
eredményeket értek el: Kása Levente, Gyü-
gyei Viktória, Beke Béla, Nagy Vivien Lili 
és Morvai Milán. Felkészítő tanárok: Trefán 
Gabriella, Csiháné Pálinkás Krisztina, 
Szulyák Anita és Négyesiné Takács Szilvia.

Számos helyezést zsebeltek be énekeseink

A Nádudvaron megrendezésre került Arany-
hangszál ének versenyen Gali Petra, Kiss 
Csenge és Fodor Enikő Liza arany minősí-
téssel térhetett haza. Ezüst minősítéssel ju-
talmazták Forgó Viktóriát, az Enyedi Sára 
– Kovács Alexa párost, valamint a Kanyó 
Grétából, Nagy Klaudiából, Fodor Enikőből 
és Kovács Annából álló csapatot. 

A Hajdúszoboszlón megrendezett tan-
kerületi népdaléneklési versenyen az alsó-
sok mezőnyében Fodor Enikő Liza a II., az 
Enyedi Luca – Kovács Alexa páros szintén 
a II. helyen végzett. A felsősök versenyében 
Kiss Csenge a képzeletbeli dobogó legma-
gasabb fokára állhatott fel. 

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetün-
ket az utazáshoz nyújtott önkormányzati és 
szülői segítségért. Felkészítő tanárok: Kiss 
József és Jakab Attila.

Részt veszünk az Öveges Programban

A hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázi-
um partnerintézményeként részt veszünk az 
Öveges programban. Iskolánkból idén négy 
tanulócsoport ismerkedhet meg a természet-
tudományok alapjaival korszerű laborató-
riumi körülmények között. Az érdekes kí-
sérletek mindenkit elvarázsoltak, hatékony 

módja ez a természettudományok népszerű-
sítésének. Katona Erika

Panni zongora játékával varázsolta el a 
közönséget

A debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti 
Szakközépiskolában megrendezett Regi-
onális Zongora Szakmai Napon Sós Anna 
képviselte iskolánkat a tehetséges zongora 
növendékek között. Felkészítője: Dr. Deme-
ter Lajosné Iringó néni.

Sikeres matematika verseny

A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen isko-
lánkat 29 tanuló képviselte. Legeredménye-
sebben szerepeltek: Pálóczi Imre 4.a. (31. 
helyezés a 347-ből); Kiss Zoltán 7.a. (24. 
helyezés a 271-ből). Csapatban a 7. évfo-
lyamosok a 7. helyezést érték el. Csapatta-
gok: Kiss Zoltán, Nagy Vivien Lili és Palcsu 
Zalán. Felkészítő tanárok: Fodor Barbara, 
Csiha László, Kissné Lantos Éva.

Sikeres rajzversenyek

A debreceni Hunyadi János Általános Is-
kola által szervezett Mátyás királyról szóló 
mesékhez készítendő rajzpályázaton Fodor 
Enikő Liza (3.b.) II. helyezést ért el. Ered-
ményesen képviselte továbbá iskolánkat 
Szentmiklósi Dorka (4.a.), Pető Boglárka 

(4.a.) és Nagy Márton (4.b.) is. Felkészítő 
tanárok: Horváth Éva, Papp Éva és Tamássy 
Zoltán.

A Harmónia Egyesület Aprólépés elne-
vezésű országos rajzpályázatán Janik Vik-
tória (6.a.) alkotása bekerült a legjobb 12 
pályamunka közé, melyek egy 2016. évi 
naptárban szerepelnek. Felkészítő tanár: 
Komócsinné Soós Judit.

Arany Napok – névadónkra emlékeztünk

A március első hetében megrendezésre ke-
rülő Arany Napok keretében az 5. évfolya-
mosok Tóthné Leiter Júlia és Németi János-
né felkészítésével Arany János által írt mű-
veket mutattak be. Ezen az ünnepi héten  a 
hagyományoknak megfelelően számos ver-
senyen mérhették össze tanulóink tudásukat, 
ügyességüket. Idén is népszerű volt a mese-
mondó verseny az 1-2. évfolyamosoknál. I. 
helyen Fodor Szabolcs (1.b.) és Palcsu Hédi 
(2.b.), II. helyen Györfi Nóra (2.a.), míg III. 
helyen Érckövi Nikoletta (2.a.) végzett. 

A szépíró versenyre sokan készültek egy 
Arany János vers lemásolásával. A legszeb-
ben író diákoknak az 1. osztályosok közül 
Kovács Viktória (1.b.), a 2. és 3. osztályosok 
közül Kovács Anna (3.b.), a felsősök közül 
pedig Mészáros Nóra (5.b) és Lente Márk 
(6.b) bizonyultak. 

A Kazinczy szép kiejtési és olvasó verse-
nyen a 3. évfolyamon I. helyen Fodor Enikő 
Liza (3.b.), II. helyen Kovács Anna (3.b.) és 
Pető Zsófia (3.a.), míg III. helyen Nagy Kla-
udia Kitti (3.b.) végzett. A 4. évfolyamon 
I. helyen Balogh Dorottya (4.a.), II. helyen 
Pálóczi Imre (4.a.), míg III. helyen Galgóczi 
Zsuzsanna (4.a.) végzett. Az 5-6. évfolya-
mon I. helyen Mészáros Nóra (5.b.) és Árva 
Martina (6.a.), II. helyen Truczkai Sára (6.a.), 
míg III. helyen Tóth Eszter (5.a.) végeztek. A 
7-8. évfolyamon I. helyen Gali Petra (8.a.), 
II. helyen Kiss Zoltán (7.a.) és Csiszár Vik-
tória (7.b.),míg III. helyen Csizi Ildikó (7.b.) 

Iskolai színes hírek

A debreceni Cambridge Nyelv-
iskola és Nyelvvizsgaközpont 
alap- és középfokú próbanyelv-
vizsgát hirdet 2016. április 29-én, 
pénteken 14.00 órára az Ebesi 
Arany János Két Tanítási Nyelvű 
és Alapfokú Művészeti Iskolában. 
Iskolánk hetedik, nyolcadik osz-
tályos tanulói mellett szeretettel 
várunk minden középiskolás és 
felsőoktatásban részt vevő diákot, 
akik a közeljövőben szeretnének 

nyelvvizsgát tenni, vagy akár 
olyan korábban diplomázott fel-
nőttet, akiknek csak a nyelvvizsga 
hiányzik a diplomája átvételéhez.

A próbanyelvvizsga minden te-
kintetben az eredeti mása, hivatá-
sos vizsgabiztosok előtt történik. 

Azoknak ajánljuk, akik szeret-
nének megbizonyosodni jelen-

legi tudásuk szintjéről, mielőtt 
befizetnék a több tízezer forintos 
vizsgadíjat. A tanulók betekintést 
nyerhetnek a sokszor félelmetes-
nek tűnő nyelvvizsga menetébe. 
A vizsga a következő részekből 
áll: írásbeli rész: olvasott szöveg 
értése, íráskészség, a szóbeli rész: 
hallott szövegértés és beszéd-

készség. Mind az írásbeli, mind a 
szóbeli vizsgarész az adott napon 
lesz. A próbavizsga végén minden 
jelentkező egyéni értékelést és ta-
nácsadást kap.

A próbavizsga díja 4000 Ft. Je-
lentkezési határidő: április 15. 

Jelentkezésért és további infor-
mációkért hívja a következő tele-
fonszámot: 06-20-401-7991.

Éljünk minél többen ezzel a pá-
ratlan lehetőséggel!

Felhívás próbanyelvvizsgára
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végzett. Felkészítő tanárok: Bálintné Bagdi 
Ibolya, Galgóczi Éva, Dzsudzsák Natália, 
Subáné Kiss Gyöngyi, Nagy Anita, Fézerné 
Kaszás Mária, Németi Jánosné.

Az Arany-futás elnevezésű versenyen az 
1-2. évfolyamon a fiúk közül I. helyen Fodor 
Szabolcs (1.b.), II. helyen Gergely Kristóf 
(2.b.), míg III. helyen Szombati Kristóf (2.a.) 
és Mészáros Erik (2.b.) végzett. Az 1-2. évfo-
lyamon a lányok versenyében I. helyen Egri 
Kincső (2.b.), II. helyen Tóth Amina (1.b.), 
míg III. helyen Enyedi Luca (2.b.) végzett. A 
3-4. évfolyamon a fiúk megmérettetésében I. 
helyen Kocsis Csaba (3.b.), II. helyen Fodor 
Levente (4.b.) míg III. helyen Palcsu Nándor 
(4.b.) végzett. A 3-4. évfolyamon a lányok 
versenyében I. helyen Szentmiklósi Dorka 
(4.a.), II. helyen Balogh Dorottya (4.a.), míg 
III. helyen Pető Zsófia (3.a.) végzett. Az 5-6. 
évfolyamon a fiúk közötti versenyben I. he-
lyen Fodor Tamás (5.b.), II. helyen Kovács 
Lukács Márton (6.b.), míg III. helyen Polgá-
ri Ákos (5.b.) végzett. Az 5-6. évfolyamon a 
lányok közül I. helyen Mészáros Nóra (5.b.), 
II. helyen Sós Anna (5.b.), III. helyen Pócsi 
Zoé (5.b.) végzett. A 7-8. évfolyamon a fiúk 
versenyében I. helyen Sós Barnabás (8.a.), II. 
helyen Fodor Norbert (7.b.) míg III. helyen 
Varga Ferenc (8.a.)végzett. A 7-8. évfolya-
mon a lányok versenyében I. helyen Takács 
Tamara (7.a.), II. helyen Zlehovszky Renáta 
(7.b.), III. helyen Thuri Enikő (7.a.) végzett. 
Az Arany-futás különdíjasa Szarka Csaba 
(5.b.) lett. Ezúton is köszönjük a verseny biz-
tosításához nyújtott segítségét a rendőrségnek 
és a polgárőrségnek.

Kosárlabda bajnokságot szerveztünk

A házi kosárlabda bajnokság 5-6. osztályo-
sok fiúk versenyében I. helyen a 6.a., II. he-
lyen a 6.b., III. helyen az 5.b., míg IV. he-
lyen az 5.a. csapata végzett. A lányoknál I. 
helyen az 5.b., II. helyen az 6.b., III. helyen 
a 6.a., míg IV. helyen a 5.a. osztály csapata 
végzett. 

Pénz hét ismét iskolánkban

A Magyarországon már második alkalom-
mal megvalósuló Pénz7-nek ismét aktív 
részesei voltunk. A gazdasági nevelést és 
a diákok pénzügyi kompetenciájának fej-
lesztését gyakorlati ismeretekkel támogató 
rendezvényre március 7-11. között a felsős 
technika órákon került sor. A szervezőktől 
(Junior Achievement Magyarország, Pénz-
iránytű Alapítvány) minden tanuló kapott 
ajándékba egy zsebpénz tervező füzetet. 
Tóthné Leiter Júlia

Hulladék feldolgozóba tettünk látogatást

A Szemléletformálás iskolák és hulladékgaz-
dálkodó vállalkozások helyi együttműködé-
sével című program keretében workshopon 
vett részt Tóthné Leiter Júlia tanárnő. Ezen 
a rendezvényen lehetőség nyílt jelentkez-
ni egy üzemlátogatásra. Március 9-én 19 
tanuló és két kísérő tanár vehetett részt a 
debreceni hulladékfeldolgozó-telepen folyó 
munka megtekintésére. Az utazásunkhoz 
térítésmentesen biztosították a kisbuszt. 
Megdöbbentő volt látni azt a két óriási sze-
métből rakott hegyet, ami a kukákból került 
az alföldi tájra. S ez csak a Debrecen és kör-
nyéke által termelt szemét, ami sajnos nem 
hasznosítható újra. A szelektíven gyűjtött 
hulladék azonban a megfelelő technológiá-

val ismét hasznos anyaggá válik. Láthattuk, 
hogy az emberek még a szelektív gyűjtőkbe 
is szinte mindent beledobálnak. Ezeket újra 
átválogatják és tömörítve továbbszállítják, 
eladják. Köszönjük a Hulladékgazdálkodók 
Országos Szövetségének, hogy részt vehet-
tünk ezen a programon!

Újabb számítástechnikai eszközök 
érkeztek iskolánkba

Iskolánk a TIOP 1.1.1.15 pályázat kereté-
ben 27 darab asztali számítógépet, 14 darab 
monitort, 1 darab szervert és 1 darab switch-
et kapott, melyek az informatika teremben 
kerülnek elhelyezésre, korszerűsítve annak 
gépparkját.  

Kiemelkedő eredmények az országos 
kompetencia mérésben

Az először 2001 őszén megrendezett orszá-
gos kompetenciamérés a közoktatásról szó-
ló törvényben meghatározott tanulók 6., 8. 
10. évfolyamos csoportjának teljes körében 
a szövegértési képességeket és a matema-
tikai eszköztudást méri fel. Iskolánk ezen 
készségek mérésének tekintetében az orszá-
gos átlag felett szerepel mind a 6., mind a 
8. osztályosok tekintetében. A kompetencia 
mérés eredményei megtekinthető a https://
www.kir.hu/okmfit/ oldalon. 

Gyere velünk Felsőtárkányba!

Hagyományainkhoz híven idén is szerve-
zünk túrát Felsőtárkányba, a festői szépsé-
gű Bükkbe 2016. április 23-án. Jelentke-
zés és bővebb felvilágosítás Katona Erika 
tanárnéninél.

Összeállította: 
Szűcs Norbert 

intézményvezető
Kása Sándor 

intézményvezető-helyettes

Tisztelt Szülő(k)! 
Ezúton tájékoztatom a Kle-

belsberg Intézményfenntar-
tó Központ (a továbbiakban 
KLIK) fenntartásában, a Hajdú-
szoboszlói Tankerület illetékes-
ségi területén működő általános 
iskolákra vonatkozó felvételi 
eljárás rendjéről.

Az általános iskolai beiratko-
zás ideje:

2016. április 14. (csütörtök) 
8.00–19.00 óra között és

2015. április 15. (péntek) 
8.00–18.00 óra között lesz. 

A beiratkozáshoz az alábbi 
dokumentumok szükségesek: 
a gyermek személyazonosításá-
ra alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosító 
és a lakcímet igazoló hatósá-
gi igazolvány (lakcímkártya); 

az iskolába lépéshez szüksé-
ges fejlettség elérését tanúsító 
igazolás ilyen igazolás lehet: 
óvodai szakvélemény, nevelési 
tanácsadás keretében végzett 
iskolaérettségi szakértői véle-
mény, sajátos nevelési igényű 
gyermekek esetén a Szakértői 
Bizottság szakvéleménye; ál-
landó lakcím hiányában tartóz-
kodási hely igazolása; a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező nem magyar állam-
polgár esetén: regisztrációs iga-
zolás (határozatlan ideig érvé-
nyes), vagy tartózkodási kártya 
(max. 5 évig érvényes), vagy  
állandó tartózkodási kártya (10 
éves érvényességi idővel, ame-

lyet a BÁH tízévente a feltételek 
vizsgálata nélkül megújít, EGT 
állampolgárok részére határo-
zatlan ideig érvényes); nyilat-
kozat közös szülői felügyeleti 
jog gyakorlására (2014. március 
15-től hatályos a Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény XVIII. fejezet – A 
szülői felügyelet gyakorlása – 
előírásai az irányadók; nyilat-
kozat minta mellékelve, vagy 
a www.aranyebes.sulinet.hu 
weboldalról letölthető); nyilat-
kozat kitöltése arról, hogy a szü-
lő gyermekét erkölcstan vagy 
hit- és erkölcstan oktatásban 
kívánja részesíteni (nyilatkozat 
minta mellékelve, vagy a www.

aranyebes.sulinet.hu weboldal-
ról letölthető) A tanköteles kor-
ba lépő gyermekek vonatkozá-
sában a szülő a tankötelezettség 
külföldön történő megkezdését 
az illetékes járási kormányhiva-
talnak köteles bejelenteni (Nkt. 
91. §). 

Továbbá tájékoztatom az Ebe-
si Arany János Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
programjairól:

•  2016. április 09. (szombat): 
KAKAÓ PARTY 10.00 órá-
tól.

•  2016. április 11-14. (hétfő-
csütörtök): nyílt tanítási nap.

Megjelenésükre feltétlenül 
számítunk!

Szűcs Norbert
intézményvezető

Iskolai beiratkozás 
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Egyesületünk immár hetedik 
alkalommal rendezte meg a már 
hagyományossá vált sportbálját. 
A bál programja néhány aktuális 
siker megünneplésével kezdő-
dött. A bál a jól megérdemelt 
mulatozás jegyében zajlott. A 
köszöntőt követően az általános 
iskola tanulói Nagy Anita tanár-
nő vezetésével népdalcsokrot 
adtak elő citera kísérettel, majd 
Fodor Tamás és Fodor Enikő 
néptánc bemutatója következett. 
Ezek után Fodor Barbara adott 
elő egy népszerű dalt a közön-
ségnek, majd Sós Anna gyönyö-
rű zongora előadását csodálhat-
tuk meg, és végül műsorunkat 

a Valcer Táncstúdió Amarilisz 
Mazsorett Tánccsoportja zárta 
egy nagyon látványos bemutató-
val. Ezt követően a bál mulatós 
hangulatát DJ Zsozso alapozta 
meg a Retro zene és a zenei kí-
vánságok mesteri felfűzésével. 
Vendégeink egy része kipiroso-
dott arccal ült asztalhoz, akinek 
nem volt elég a kihívásból, az a 
Sportbál vetélkedőjén bizonyít-
hatta ügyességét, vagy éppen 
énektudását és háttértáncos ké-
pességeit. A jó hangulatú ver-
sengést ismét Retro buli követ-
te, a táncparketten virtuóz párok 
táncoltak kifulladásig. Éjfél kö-
rül a nyertes tombolaszelvények 

kihúzásra kerültek, s hajnalig 
tartó mulatozás következett. 

Köszönjük minden kedves 
sportbarátnak a tombola fel-
ajánlásokat, valamint köszön-
jük a Jama Szépségszalonnak, 
a Családi Kajatanyának, a Jet-

ta Virágboltnak és az Ebesi 
100-asnak, hogy hozzájárultak 
a bál tombola nyereményeihez.  
A befolyt összeget az egyesület 
teljes egészében a működtetésé-
re használja fel.
Ebesi Sportbarátok Egyesület

Fergeteges Batyus Sportbál

A Művelődési Ház „Kék Ibolya” citera 
szakköre 2011. óta csütörtök délutánon-
ként tartja próbáit az iskolában. A fog-
lalkozásokon szorgos alsós gyermekek 
ismerkednek a citera hangszer alapjai-
nak elsajátításával. Van, aki már 1-2 éve, 
van, aki néhány hónapja jár citerázni. A 
Nádudvari Általános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola 2016. március 5-én rendezte 
„Aranyhangszál” nevű tehetségkutató 

ének versenyét. Citerásainkat a zsűri- 
pontjainak több, mint 90%-át megsze-
rezve – arany minősítéssel értékelte. Még 
nagyobb lelkesedéssel és örömmel, újabb 
dalokkal készülünk következő fellépé-
sünkre.

A minősítőn felléptek: Erdős Fanni 3.a, 

Kanyó Gréta 3.b, Kovács Anna 3.b, Gal-
góczi Zsuzsanna 4.a, Enyedi Sára 4.b osz-
tályos tanulók. Felkészítőjük Nagy Anita 
tanító.

Köszönetet mondunk a gyerekek szál-
lításáért az Önkormányzatnak és Miklós 
Leventének, valamint Kanyó Krisztián, 
Nagy Tamás, Enyediné Dobai Henriett 
szülőknek.

Citerásaink sikere
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2016. március 15-én a Szé-
chényi Ferenc Tájmúzeum-
ban. A Hajdúsági Múzeum és 
a Magyar Nemzeti Levéltár 
Hajdú-Bihar Megyei Levél-
tár Hajdúböszörményi Fi-
óklevéltár Hajdúk a  Nagy 
Háborúban című vándorki-
állításában olyan tárgyi, képi 
és írásos dokumentumok lát-
hatók, melyeken keresztül az 
érdeklődők teljesebb képet 
kaphatnak a száz esztendővel 
ezelőtti történésekről. Többek 
között bakákról készült harc-

téri fotók, katonakönyvek, 
kitüntetések, emléktárgyak, 
és a keleti fronton készített 
fényképek, amik napról nap-
ra, mint harctéri tudósítások 
számolnak be a Galíciában 
történtekről: rohamról, pihe-
nőről, fogságról, lövészárok-
ról és az ott élők mindennap-
jairól.  

Gali Petra és Jakab Attila  
Szél viszi messze című kato-
nadal előadása után Kopócs 
János a Hajdúsági Múzeum 
történésze, a kiállítás társren-

dezője nyitotta meg a tárlatot. 
Megnyitó beszédében kiemel-
te, hogy bár Ebes újkori tör-
ténelmét tekintve jóval az I. 
világháború kitörése után jött 
létre, nincs olyan család, akit 
nem érintett volna meg a há-
ború tragédiája. 

Köszönjük Petrának a köz-
reműködést, Jakab Attila peda-
gógusnak pedig a felkészítést!

A kiállítás április 16-ig te-
kinthető meg.

Eignerné Bartusz Andrea  
múzeumvezető

Az I. világháborúban harcolt és elesett hősökre emlékeztek

Mazsorettes lányaink sikerei

2016. február 27-én és március 12-én óvodánk nagy mazsoret-
tes lányaival Szolnokon és Püspökladányban Országos mazso-
rett versenyen vettünk részt. A kislányok igen lelkiismeretesen, 
sokat gyakorolva készültek mindkét megmérettetésre, aminek 
meg is lett az eredménye. Mindkét versenyről éremmel tértünk 
haza. 

Szolnokon aranyérmet, Püspökladányban minden ovis cso-
port bronzérmet kapott. Kellemesen elfáradva, sok élménnyel, 
még több sikerélménnyel térhettünk haza.

Büszkék vagyunk Rátok! Csak így tovább!
  Nagy Sándorné

Április 3. vasárnap 
9 órakor

Kráter-tó-túra
Utazás: Üzemképes kerékpárral.
Indulás: Április 3. vasárnap: Arany J. Ált. Isk. elől 9 óra-

kor
Hazaérkezés: Délután 2 óra körül.
Résztvevők: 8 éves kortól
A túra távja: 2x15 km (földúton)
Felszerelés: Időjárásnak megfelelő öltözet, esőkabát, napvé-

dő sapka, inni és ennivaló az útra. 
Szervezők: Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület 

Sár esetén falutúra lesz Ebes bel és külterületén.

Április 2. szombat 9 órakor

Tavaszi nagytakarítás
Gyülekező: Művelődési ház előtt
Örömmel várjuk a civil szervezetek és a 
lakosság segítségét is.
Szervezők:  Ebesi Polgárőr Egyesület, Községgondnokság, AKSD, 

Iskola, Óvoda 
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Ünnepi alkalmak a Református Templomban

2016. március 1. napjá-
tól, nyugdíjba vonulásom 
miatt átadom a gyógy-
szertár működtetését, 
vezetését fiatal kollégám-
nak dr. Vincze Ádámnak.

Gyógyszerész úr öt 
évvel ezelőtt végzett a Debreceni Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karán. Gyógyszer-
tári gyakorlatot Budapesten és Debrecenben 
szerzett. Fiatalos lendülete, hivatásának sze-
retete, tudása és tapasztalata alapján úgy gon-

dolom, hogy jó kezekben lesz az ebesi patika, 
illetve a lakosság igényeinek megfelelően a 
gyógyszerellátás.

A szakasszisztens kolléganők tapasztala-
tukkal, betegismeretükkel továbbra is segítik 
gyógyszerész úr munkáját.

Én 41 éve dolgozok gyógyszerészként, eb-
ből 37 évig az ebesi lakosságot szolgáltam. 
Bár nyugdíjba megyek, nem szakad meg a 
teljesen a kapcsolatom Önökkel, helyettesíteni 
vissza fogok térni.

A gyógyszertár szolgálati rendjét 2016. áp-

rilis 1-től az alábbiak szerint engedélyeztettük 
a hatósággal:

Hétfőtől–Péntekig: 8:00–18:30
Szombat: Zárva

A gyógyszertár beltere is megszépül, az 
ehhez kapcsolódó munkálatokat igyekszünk 
hétvégén elvégezni, hogy a hétköznapi beteg-
forgalmat ne zavarjuk meg.

Fogadják bizalommal új, fiatal gyógysze-
részüket, ezúton is kívánok sok sikert és jó 
egészséget neki és Önöknek is kedves ebesiek!

Tisztelettel: Mihályi Miklósné dr.

Változások a Zsálya gyógyszertárban

BENEDEK  ELEK  ÓVODA
4211 Ebes, Ady Endre u. 9–11. sz. Telefon: 52/565-053, 565-054; Fax: 52/565-054

ÓVODAI BEÍRATÁS
2016. május 2–3-án 8.00–16.00 óráig

kerül sor.
A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 8 § (2) alapján kötelező óvodába beíratni (a nevelési év kezdő napjától legalább 

napi 4 órában óvodai foglalkozásokon részt venni) azt a gyermeket, aki 

2016. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét.

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) lehetőség szerint a gyermekével együtt érkezzen és hozza magával:
–  a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványt (lakcímkártya), a gyermek TAJ-ártyáját, 
–  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya),
– amennyiben a gyermek rendelkezik szakértői véleménnyel, az igazolást be kell mutatni a szakellátás biztosítása érdekében.

Czeglédiné Herczeg Ildikó óvodavezető

„Jézus Krisztus mondja: Ahogyan 
engem szeretett az Atya, 

úgy szeretlek én is titeket: maradjatok 
meg az én szeretetemben!”  

(János evangéliuma 15. rész 9. vers) 

Kedves Testvéreim! Tisztelt Atyámfiai!  
A 2016. esztendőben egészen korán elér-

kezik Feltámadás szent ünnepe. Évről évre 
átélhetjük azt a csodát, hogy megújul a ter-
mészet, újra megjelenik az élet. Már ez is 
jókedvet hoz, de tudjuk, hogy a teremtett 
világ alá van vetve a múlandóság törvényé-
nek, ahogyan mi, emberek is. Egy állandó, 

el nem múló nagy Igazság van: Isten szere-
tete. Nagyhét, és Húsvét üzenete a mindene-
ket legyőző, életre vezető isteni szeretetről 
szól. Nagyon nagy szükségünk van rá, hogy 
megragadjuk az Igaz életet, hogy érezhes-
sük, van remény mindannyiunk számára, s 
ez elérhető, ha Jézus Krisztussal közösség-
ben van az életünk.  

Az Ebesi Református Templomban az idei 
ünnepen is szól az igaz üzenet Krisztusról, 
megváltásról, az Élet győzelméről, Isten 
szeretetéről. Arra hívogatunk mindenkit, 
hogy jöjjenek bátran hallani, érteni és öröm-
mel ünnepelni az alábbi alkalmakon: 

• Március 25. Nagypénteki Passiói isten-
tisztelet 17 órától. 

• Március 27. Húsvétvasárnapi istentisz-
telet úrvacsorával ¾ 10- től. 

• Március 28. Húsvéthétfői istentisztelet 
keresztelővel ¾ 10-től. 

Egyházközségünk és Presbitériuma 
nevében is szeretettel kívánunk áldott és 
igaz Feltámadás ünnepet, legyen találko-
zásunk az ünnepi istentiszteleteken! 

Áldás, békesség!  

Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor 
Megyaszai Sándor gondnok 

Ebesen 2016. február 17. és 2016. március 17. közötti időszakban 
bűncselekmény elkövetéséről információ nem jutott a rendőrség tu-
domására. Az említett időszakban egy közlekedési baleset történt. 

Egy Fiat típusú személygépkocsi közlekedett 2016. március 12-
én 9 óra 50 perc körüli időben a 4805-ös számú úton, Hajdúszovát 
irányából Ebes irányába. Haladása során a járművével lehaladt a 
menetirány szerinti jobb oldali útpadkára, majd az útárokba, ahol 
egy fának ütközött. A baleset során a jármű vezetője és három utasa 
is megsérült, ezért őket a helyszínre érkező mentőszolgálat munka-
társai kórházba szállították. 

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és 
amennyiben bűncselemények elkövetésére vonatkozó informá-
cióval rendelkeznek, 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 hónap első szerdá-

ján 16:00 és 17:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodá-
ban az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.

Karácsony Béla 
r. százados, sajtószóvivő

Kék hírek
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Együtt a jó közbiztonságért

2016. február 26-án településünkön tartották koordinációs érte-
kezletüket a Hajdúszoboszlói Járás (Hajdúszoboszló, Nádudvar, 
Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes) polgárőr egyesületeinek veze-
tői. A konferencián a polgárőrségek beszámolói mellett dr. Gali 
Sándor rendőr ezredes, a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság 
vezetője ismertette a járás közbiztonsági helyzetét. Az értekez-
leten részt vett Szabóné Karsai Mária Ebes község polgármes-
tere is.

Ebesi Polgárőr Egyesület

Lakossági hirdetés
Talpmasszázs – reflexológia! A reflexzóna masszázs serkenti a vér és 
nyirokkeringést, amivel a test öntisztulási képességét megtöbbszörözhet-
jük. Mivel erősíti az immunrendszert, így az öngyógyító folyamatokat 
beindítja. Oldja a feszültséget, relaxál és kellemes közérzetet ad. A ref-
lexológia 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 telefonszámon.

FELHÍVÁS!
Kiss Erzsébet, 

az  Biztosító képviselője tájékoztatja ügyfeleit, 
hogy 

2015 áprilisától  
új időpontban várja ügyfeleit az Ebesi Polgármesteri 

Hivatalban Ebes, Széchenyi tér 1. sz. alatt.
Ügyfélfogadás: hétfői napokon 10.00 órától.

Időpontegyeztetés: 06-30/9957-149 telefonszámon.

Felhívás eb oltással kapcsolatban
Tájékoztatjuk a kutyatartó lakosságot, hogy ebben az évben is megszervezésre kerül az ebek veszettség elleni oltása.
Időpont: 2016. április 16–17. (szombat–vasárnap) 08.00–13.00 óra között.
Helyszín:  Ebesi Községgondnokság Kft. Rákóczi út 12. szám alatti udvara.
A pótoltás időpontja:  2016. május 07–08. (szombat–vasárnap) 08.00–13.00 óra között. 
Az oltást végzi:  Dr. Meleghegyi Balázs állatorvos (telefon: 06-30-240-92-46).
Tájékoztatjuk a kutyatartókat, hogy beoltani csak a négy hónapnál idősebb és transzponderrel (chippel) ellá-
tott ebeket lehet.

Dr. Hajdu Miklós jegyző

2016. február 27-én harmadik alkalommal rendezte meg az ebesi 
Hagyományőrző Klub a Télűző farsangi batyus mulatságát. A rendez-
vényen Kiss Csenge ebesi általános iskolai tanuló, a Nádudvari Kékne-
felejcs Citeraegyüttes és a Kabai Nótakör lépett fel.

Télűző farsangi batyus mulatság
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Oxigén futás

Szép eredményekkel búcsúztak atlétáink a debreceni oxigén kupá-
tól, az utolsó fordulóban is. Aranyérmeseink: Enyediné Dobai Henriett, 
Nagy Anita, Egri Kincső és Egri Ferenc. Ezüstérmesek lettek Fodor 
Szabolcs és Sós Barnabás. További pontszerzőink: Egri Csenge, Enye-
di Sára, Fodor Enikő, Enyedi Luca és Kiss Patrik.

Sós Barnabás 

Harmadik helyen végeztek 
röpiseink

Véget ért a Hajdú-Bihar Megyei Röplabda Szövetség által kiírt 
Felnőtt Röplabda Bajnokság. A kimondottan küzdelmes és szín-
vonalas mérkőzéseket hozó bajnokságban az Ebesi Sportbarát 
Közhasznú Egyesület csapata az előkelő III. helyezést érte el, 
melyhez gratulálunk. A szakosztály nemrégen alakult a röplab-
dát szerető ebesi amatőr sportolókból, akik a versengés során 
minden ellenfelüket nagy küzdelemben legalább egy alkalom-
mal le tudták győzni. Még a  bajnokságban kiemelkedően ját-
szó Nagykálló csapatát is, a korábbi bajnokot. A csapat tagjai: 
Balogh László edző, Papp László csapatkapitány, Seres Erika, 
Piskó Jenő, Drávai Gergely, Volf Rajmund, Volf Erhard és Nagy 
Csaba.

Ebesi Sportbarátok Egyesület

A Hajdú-Bihar Megyei Sakk 
Diákolimpia egyéni bajnokság 
után csapatversenyben mérhet-
ték össze tudásukat a megye is-
kolái. Az ebesi általános iskola 
évek óta nem indított a felsősök 
korcsoportjában csapatot, így a 
legutóbbi kiemelkedő sikernek 
számító bronz érem már csaknem 
feledésbe merült. Iskolánknak az 
Ifj. Sós Barnabás, Magyar Krisz-
tián, Herman Balázs és Görög 
Gábor összeállítású csapata az 
idei megmérettetésben az elődök 
sikerét tűzte ki céljául, ám a je-
lenlegi erőviszonyok mellett ez 
szinte elérhetetlen álomnak tűnt. 
A verseny napján ifjúsági sakko-
zóink rendkívüli motiváltsággal, 
fegyelmezett csapattaktikával 
rukkoltak elő. Az első két fordu-
lóban aratott győzelmük még job-
ban feltüzelte őket és a tartaléko-
san kiálló nádudvari ifjú titánokat 
lemosva a tábláról a tabella élére 
ugrottak. A negyedik fordulóban 

a csapattaktikát szem előtt tart-
va, pontos játékkal minden csa-
pattag azt játszotta, ami az újbóli 
siker eléréséhez szükséges volt. 
Az ötödik fordulóban éltáblásunk 
megingása sem zökkentette ki a 
csapat többi tagját, és az újabb 
csapatgyőzelemmel érni látszott 
a meglepetés. Ifjúsági sakkozóink 

szemében ekkor már olyan tűz lo-
bogott, amit látván biztos voltam 
benne, hogy az összetett győzel-
met senki sem veheti el tőlük. 
Az utolsó előtti, mindent eldöntő 
fordulót hatalmas érdeklődés kí-
sérte, ahol a tavalyi bajnokcsapa-
tot nagy küzdelemben, fél ponttal 
sikerült felülmúlnunk, így már 

másfél pontos előnnyel vezettük 
a tabellát. Az utolsó fordulóra így 
elég volt a döntetlen a végső győ-
zelemhez. Ifjúsági sakkozóink az 
ebesi sakkozás egyik legnagyobb 
sikerét aratták, mivel így iskolánk 
képviseli Hajdú-Bihar Megyét az 
országos csapat diákolimpia dön-
tőjében, 2016. április 22-24. kö-
zött Szombathelyen. 

A fiúk több éves sakk tanulá-
sának, nevelésének gyümölcsét 
szakíthattuk le ezen a napon. Ez 
a siker nem valósulhatott volna 
meg a fiúk kitartása és sakk szere-
tete nélkül. Köszönettel tartozunk 
Tokai Istvánnak, aki nélkülözhe-
tetlen segítséget nyújt az ebesi ifjú 
sakk tehetségek felkutatásában és 
nevelésében. 

Nagyon büszkék vagyunk ta-
nítványainkra és örömmel tölt el, 
hogy ismét öregbíthettük települé-
sünk és iskolánk hírnevét. 

Kovács József
ESBE sakkszakosztály vezető

Sakk csapatunk brillírozott a sakk csapat diákolimpián
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KEDVES SPORTOLÓNK, BARÁTUNK, TÁMOGATÓNK, 
SEGÍTŐNK! 

Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület 2010 óta közhasz-
nú szervezetként működik, ezért idén lehetősége nyílik a személyi 
jövedelemadó  1%-át az egyesület javára felajánlani. 

Az egyesület tevékenysége és célja, hogy minden sportolni vágyó 
ebesi lakosnak  megteremtse a lehetőséget az egészséges életmód és 
testedzés lehetőségére, valamint színvonalas sportrendezvényeket 
szervezzen és helyi-, megyei-, országos versenyekre készítse fel a 
versenyszellemű sportolókat. 

Amennyiben támogatni szeretné az Ebesi Sportbarátok Köz-
hasznú Egyesületünket, a rendelkező nyilatkozatot a honlapunkról 

is letöltheti. 
Adószámunk: 18998021-1-09 

Köszönettel és tisztelettel:
EBESI SPORTBARÁTOK KÖZHASZNÚ  

EGYESÜLET 
elnöksége


