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Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

A TARTALOMBÓL...

Testvértelepülési megállapodás
Balatonszárszó és Ebes között
Ebesen 2017. április 21-én ünnepélyes keretek között írta alá a két önkormányzat polgármestere a települések közötti együttműködési
megállapodást.
Az önkormányzatok közötti kapcsolat az elmúlt években egyre szorosabbá vált, ennek egy

újabb fontos állomása a testvértelepülési megállapodás, amelynek keretében az önkormányzatok kinyilvánították, hogy többek között az
ifjúsági sport- és csereüdültetési programok
szervezésében, oktatási, kulturális, idegenforgalmi, településfejlesztési területen kívánnak
együttműködni.

Szabóné Karsai Mária és Dorogi Sándor az aláírás
pillanatában

Az ünnepélyes aláíráson részt vettek mindkét
önkormányzat képviselő-testületének a tagjai is

Iskolai színes hírek
4. oldal

Teddy Maci Kórház
5. oldal

Pályázatok benyújtásáról döntöttek

– beszámoló a képviselő-testület márciusi üléséről –
Szemetes a határ
9. oldal

Segíteni jó
9. oldal

Nagyerdei futósikerek
10. oldal

Tájékoztatás hangzott el a megjelent
Az előző testületi ülés óta eltelt polgármesteri
tájékoztatót követően dr. Budai Ferenc ügyvéd
pályázatokról
adott tájékoztatást a képviselőknek az önkorSzabóné Karsai Mária kiemelte, hogy az elmányzat folyamatban lévő peres ügyeiről.
múlt időszakban számos pályázati kiírás jelent
meg. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló
Elbírálta a testület a civil szervezetek
beadványait
A képviselő-testület a Pénzügyi, illetve a
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, Turisztikai, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságok támogató javaslatával összhangban a civil
szervezetektől beérkezett pályázatok alapján
döntött a Civil Alapból nyújtandó támogatásokról. Erre tekintettel az első félévi fordulóban az
Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesületnek
700.000,- Ft, a Zsongvölgyi Hagyományőrző
Haditorna Egyletnek 300.000,- Ft, az Ebesi
Gyermekekért Alapítványnak 700.000,- Ft, az
Ebesi Polgárőr Egyesületnek 700.000,- Ft, az
Ebesi Református Templomért Alapítványnak fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat
300.000,- Ft, az Ebesi Piros Rózsa Népdalkör keretében a képviselő-testület a sport infraEgyesületnek 150.000,- Ft, a Turizmus Ter- struktúra-fejlesztését célozta meg, melynek
mészetesen Egyesületnek 125.000,- Ft, míg pozitív elbírálása esetén egy futókör kialakítáaz újonnan megalakult Ebesi Hagyományőrző sára adódna lehetőség. A közösségi művelődési
Egyesületnek 100.000,- Ft támogatást nyújt.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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ben emelkednek majd. A képviselő-testület a napirend keretében
elfogadta az új intézményi térítési díjakat, melyek május 1-jétől
intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális lépnek hatályba.
fejlesztései elnevezésű projekt keretében kialakítani és fejleszteMódosította a testület a Targeton Kft-vel az egészségügyi
ni lehetne a közösségi képzési és tehetséggondozó szolgáltatást
feladat-ellátási szerződést
biztosító infrastruktúrát. Polgármester asszony hozzáfűzte, hogy
Dr.
Szerze
Péter
id. háziorvos azzal a kéréssel fordult a képviaz Alapszolgáltatási Központ jelenlegi épülete a költözést köveselő-testülethez,
hogy
praxisjogának átadásához – dr. Szerze Rótően alkalmas lehetne az előbb említett cél megvalósítására. A
bert
háziorvostan
szakorvos
javára – járuljon hozzá a grémium.
humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben elnevezésű
A
képviselő-testület
erre
vonatkozóan
megkereséssel élt a Hajdúpályázat csak konzorciumi keretek között nyújtható be, a geszBihar
Megyei
Kormányhivatal
Hajdúszoboszlói
Járási Hivatal
tor település Balmazújváros. A projekt során lehetőség nyílik új
Népegészségügyi
Osztálya
felé.
A
járási
hivatal
álláspontja
szemunkaerő foglalkoztatására az Alapszolgáltatási Központban, ilrint,
dr.
Szerze
Róbert
rendelkezik
a
háziorvosi
praxisjog
megletve egészségmegőrző és sportrendezvények támogatására.
szerzéséhez szükséges feltételekkel. A praxisjog átadásáig terméElfogadták a közbeszerzési tervet
szetesen a II. körzet háziorvosi teendőit továbbra is dr. Szerze
A testület jóváhagyta az Önkormányzat 2017. évi közbeszer- Péter id. háziorvos látja el.
zési tervét, melyet jogszabályi előírás alapján kell évente összeÖnkiszolgáló autómosó üzemeltetésének hozzájárulásáról
állítani és elfogadni. A terv az év közbeni pályázati lehetőségekdöntöttek
től függően változhat, bővülhet.
Pinczés József egyéni vállalkozó azzal a kéréssel kereste meg
Kisebb mértékben emelkednek május 1-jétől a szociális
a testületet, hogy a Fő út 67–69. szám alatti ingatlanon (volt
alapellátások díjai
Szofi Söröző) egy önkiszolgáló autómosót létesíthessen. A képDr. Hajdu Miklós jegyző, a napirendi pont előterjesztője ar- viselő-testület a vállalkozó által benyújtott Megvalósítási tervet
ról adott tájékoztatást a képviselő-testületnek, hogy a törvényi megtárgyalta és támogatta.
előírásokra tekintettel, április elsejéig szükséges meghatározni
az intézményi térítési díjak mértékét, melyek az idei évben a
Zárt ülésen bírálta el a testület a szociális tűzifa kérelemmel
költségvetési kiadások emelkedésére tekintettel enyhe mérték- kapcsolatosan benyújtott fellebbezést.

www.ebes.hu

(Folytatás az 1. oldalról.)

Meghívó

az önkormányzat új településfejlesztési és -rendezési eszközeivel
kapcsolatos partnerségi egyeztetésre és lakossági fórumra
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy elindult, illetve folyamatban van az önkormányzat új rendezési tervének és helyi építési szabályzatának a kialakítása.

d) valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
e) valamennyi, a településen működő elismert egyház.
A tárgyalt témákhoz kapcsolódó szakmai dokumentuA fenti tárgyban lakossági fórumot hívunk össze az alábmok megtalálhatók a www.ebes.hu / településfejlesztés /
bi témákban:
településrendezési-eszközök / készülő új településrendezé1. Ebes Község Településfejlesztési Koncepciójának és si eszközök menüpont alatt.
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának partEbesi Polgármesteri Hivatal
nerségi egyeztetése.
2. Előzetes tájékoztató a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településkép-védelmi rendelet készítéséTevékenyen a jövőnkért szociális szövetkezet 2017. 02. 01-től a Dózsa
ről és a vonatkozó jogszabályokról

Lakossági hirdetés

A fórum időpontja és helyszíne:
2017. május 17. (szerda) 16.30 óra
Ebesi Polgármesteri Hivatal tanácsterem

Gy. u. 8 szám alatt működik! Változatlanul várjuk kulcsmásolással, késélezéssel, ruhajavítással, cipőjavítással kapcsolatban. Munkafelvétel:
Hétfőtől–péntekig 15.00–17.00-ig. Új szolgáltatásunk: Ingatlanértékesítés. Telefon: 06-70/334-5407
Energiatanúsítás tapasztalt szakembertől, rövid határidőre, olcsón. T:

A partnerségi egyeztetésen és lakossági fórumon – az ön- 30/429-9064
kormányzat településfejlesztéssel, településrendezéssel és
Az Ebesi Hírlap májusi számának
településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés
lapzárta időpontja 2017. május 18. csütörtök
szabályairól szóló helyi rendelete alapján – részt vehetnek és
a véleményüket, javaslatukat kifejthetik:
Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
a) a településen lakcímmel vagy ingatlantulajdonnal renISSN 2415-9964
Felelős kiadó: Eignerné Bartusz Andrea Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
delkező lakosok,
Felelős szerkesztő: Kanyóné dr. Borku Csilla E-mail: borkucsilla@gmail.com
b) valamennyi, a településfejlesztéssel, településrendezésSzerkesztőség: Ebesi Művelődési Ház
4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 52/366-136. Mobil: 06-20/251-69-87.
sel összefüggésbe hozható építészeti, mérnöki szakmai
E-mail: ebeskultkft@gmail.com
érdekképviseleti szervezet,
Mobil: 06-30/911-24-10
Médiapartnerünk: www.ebestv.hu
c) valamennyi, a településen működő és bejegyzett érdekNyomdai előkészítés: Abari Gusztáv
Nyomda: Center-Print Nyomda Kft., Debrecen. E-mail: info@centerprint.hu
képviseleti, civil szervezet,
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Az Anyák Napja margójára…

Az Anyák Napja azonban nem korlátozódhat csupán egyetlen napra egy évben, hiszen egy édesanya minden egyes
nap minden egyes órájában a gyermeke,
gyermekei „szolgálatban” áll. A klas�szikus anyaság mellett azonban vannak
olyan anyukák is, akik valamilyen oknál
fogva a helyzetükből adódóan nem tudják ellátni szülői feladataikat, és vannak
olyan anyukák, akik ebben a helyzetben
segítségükre vannak és nevelik ezen szülők gyermekeit.
Ilyen „különleges” helyzetben lévő édesanya Zsákainé Tanka Erika, aki a család
nélkül maradt gyermekek nevelését látja
el immár 2005 óta. Vele beszélgettünk az
anyaságról.
„Az egész 2001-ben kezdődött, amikor a
számos sikertelen próbálkozás után eldöntöttük a férjemmel, hogy örökbe fogadunk egy
gyermeket. Martin azonnal elvarázsolt minket, tudtuk, ő a mi fiúnk. Azt gondolom, akkor ott jól döntöttünk, ma sem tennénk másként. Ott találkoztunk először a nevelőszülői

intézménnyel, és 2005 óta már 14 gyermeknek lehettem az édesanyja, ami igen megtisztelő számomra. Jelenleg nyolc gyermeket nevelünk, egészen a pici 1 évestől a 17 évesig.
Nem mondom, hogy könnyű, hiszen minden
korosztálynak más igényei vannak, mindegyik gyermekem egy különleges kis sze-

gyan van, hogy segítünk egymáson, hogy
tízen üljük körbe az asztalt. Nálunk minden
nap anyák napja, hiszen ez egy huszonnégy
órás hivatás, de természetesen nagyon jól
esik, amikor a szorgos kis kezek közül egyegy rajz vagy valamilyen kézműves dolog
kerül ki. A mindennapi teendőim során nagy
segítségemre van a férjem, aki ugyanolyan
fontos a gyerekek életében, mint én. Nagyon
hálásak vagyunk a sorsnak, hogy ilyen csodálatos kis emberekkel ajándékozott meg
minket. Büszkék vagyunk rájuk!”

DSIDA JENŐ:

Hálaadás

mélyiség, de az a szeretet, amit azért kapok,
kapunk, hogy neveljük őket, elmondhatatlan
energiát ad a mindennapokban. Minden első
találkozás, amikor elhozunk egy gyermeket
nagy izgalommal tölt el, hiszen ebben a különös helyzetben én olyan szülők gyerekeire
vigyázok, akik nincsenek olyan helyzetben,
hogy elláthassák maradéktalanul a szülői teendőiket. Azt gondolom, hogy nekünk épp
emiatt még jobban kell vigyáznunk rájuk.
A férjem azt mondja, biztosan azért nem lehetett saját gyermekünk, mert a Jóisten azt
akarta, hogy mások gyermekein segítsünk.
Gyakran kérdezik azt is tőlem, hogy tudom-e
sajátként szeretni ezeket a gyerekeket. Válaszolni azért nem lehet erre a kérdésre, mivel
én ugyanolyan édesanyának érzem magam,
mint bárki más, csak éppen nem én szültem
meg őket. De én vagyok ott, amikor először
mosolyog, amikor feláll és kimondja az első
szavait, amikor elindul, amikor anyának hív.
Mert az én gyerekeim egytől-egyig anyának
és apának neveznek minket, ez olyan természetes a számukra az első pillanattól kezdve. A nevelésükben mindig azt tartjuk szem
előtt, hogy amiben a legügyesebbek, abban
még inkább motiváltak legyenek. Így van
közöttük nagyon ügyes focista, dráma tagozatos gyermek, de akad köztük olyan is, aki
verseket ír. Azt kell látnunk, hogy mindegyik
gyermek különleges, még ha kicsit más is.
Hiszen mi mindamellett, hogy roma gyermeket is nevelünk, gondozunk Down szindrómás és autista kisfiúkat, és azt kell mondjam,
nagyon hasznos ez mind az egészséges, mind
a sérült gyermekeknek, tanulnak egymástól,
elfogadják, tolerálják a másikat. Mi mindent
együtt csinálunk, a mi „kis” családunk így
kerek, nálunk minden úgy természetes, aho-

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

Szeretettel köszöntünk
minden édesanyát!
Egynyári virág és
muskátli vásár!
Az Ebesi Községgondnokság Kft. 2017.
május 3-tól egynyári virág és muskátli
vásárt tart Ebes, Rákóczi u. 13. szám
alatti fólia sátorban (Alapszolgáltatási
központ mögött). Kedves vásárlóinkat
hétfőtől–szombatig 8:00–12:00-ig várjuk, a vásár a készlet erejéig tart.
Érdeklődni:
Ebesi Községgondnokság Kft.
06-30/985-4997

www.ebes.hu

A ma ismert anyák napja Anna Jarvis nevéhez köthető. Anna maga sosem szült gyermeket, a napot édesanyja, Mrs. Anna Marie
Reeves Jarvis emléke inspirálta, aki szociális
munkásként sokszor hangoztatta, hogy a világ édesanyái megérdemelnék, hogy legalább
egy napot az évben az ő tiszteletüknek szenteljenek. 1912-ben megalapította az Anyák
Napja Nemzetközi Szövetséget, és védjegyévé váltak a „május második vasárnapja” és az
„anyák napja” kifejezések. Kampánya során
mindig nyomatékkal hangsúlyozta, hogy ez
az ünnep bensőséges, családi nap kell, hogy
legyen, amikor a család személyesen köszönti fel az anyát és a nagyanyákat. Mivel
azonban az anyagi érdekek mindinkább előtérbe kerültek az ünnep kapcsán, Anna élete
alkonyán már nem is akarta, hogy nevét kapcsolatba hozzák az anyák napjával, mert szerinte annyira eltért már az ünnep az ő eredeti
szándékától. Magyarországon a Vörös Kereszt nevéhez kötődik az első hivatalos anyák
napja, amit akkor – 1925-ben – még összekapcsoltak a hagyományos Mária-tisztelettel.
Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné,
egy államtitkár felesége hozta Amerikából,
és a legelső anyák napi ünnepséget 1925.
március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekek tartották. 1928-tól
már miniszteri rendelet tette hivatalossá az
iskolai ünnepségek sorában, majd ettől kezdve terjedt el széles körben is ennek a szép
napnak a megünneplése. (Forrás: http://www.
nlcafe.hu/eletmod/20150502/anyak-napjatortenete/)
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Ebesi szereplés az Úszás Diákolimpia
Országos Döntőjében

Kocsis Csaba (4.b) március 18-án az Úszás
Diákolimpia Országos döntőjén 50 méteres
mellúszás versenyszámban vett részt a Debreceni sportuszodában, ahol az előkelő 5. helyezést érte el.
Szép eredmény a megyei Zrínyi
Matematikaversenyen
Kiss Zoltán, iskolánk 8.a osztályos tanulója
a Zrínyi Matematikaverseny megyei fordulóján – kiemelkedő 117 pontos eredménnyel –
4. helyezést ért el, olyan mezőnyben, ahol a
versenyzők döntő része matematika tagozatos,
hatosztályos gimnáziumokból érkezett. Felkészítő tanár: Csiha László.

Iskolai színes hírek
tagozaton. A tanulók okostelefonok, tabletek
és számítógépek segítségével dolgoztak fel
egy-egy témát. Bejárták Ebest és a világot a
Google Earth segítségével, tanáraik által ös�szeállított online feladatlapokat oldottak meg,
prezentációkat készítettek és beszélgettek a
biztonságos internethasználatról.
Megyei Versfesztiválon képviseltük
iskolánkat

www.ebes.hu

Kosaras sikerek
Amire ezidáig még nem volt példa, a Hajdúszoboszlón megrendezett kosárbajnokságon
mind a négy korcsoportunk éremmel tért haza.
A Kosárlabda Diákolimpia Körzeti Döntőjében a IV. korcsoportos lány csapatunk ezüstérmet szerzett. A csapat tagjai: Szabó Nikolett,
Sós Anna, Takács Tamara, Thuri Enikő, Bíró
Bianka, Bordás Fanni, Bordás Edina, Csizi Ildikó, Zlehovszky Renáta, Bódi Fruzsina. Felkészítő tanár: Dobos Judit. A IV. korcsoportos
fiú csapatunk nagy csatában szerezte meg a
bronzérmet. A csapat tagjai: Vattai Levente
8.a, Becskereki Bence, Fodor Norbert, Kovács Krisztofer, Laczkó Dániel, Nagy Dávid,
Palcsu Zalán, Szabó Péter 8.b, Kiss László 7.a,
Simon Máté 7.b és Kása Levente 6.b osztályos
tanulók. Felkészítő tanár: Kása Sándor.

A Méliusz Könyvtár adott otthont 2017. április
10-én a XI. Megyei Versfesztiválnak, melyen
iskolánkat Csizi Ildikó 8.b, Árva Martina 7.a
és Kiss Csenge 7.a osztályos tanulók képviselték. Mindhárom tanulónk arany minősítéssel
térhetett haza. Felkészítő tanáraik: Fézerné
Kaszás Mária és Subáné Kiss Gyöngyi.
Sikeres versmondóink
2017. március 31-én a Nagyrábéi Móricz
Zsigmond Általános Iskola által meghirdetett
„Képzelet Varázspálca” elnevezésű megyei
versmondó versenyen iskolánkat négy tanuló (két elsős és két harmadikos) képviselte.
A hatalmas mezőnyben több mint 25 iskola
74 tanulója versenyzett. Eredményeink: az 1.
osztályosok versenyében Kiss Lilla Antónia I.
helyezett lett, míg Tarcza Nikolett különdíjat
kapott. A 3. osztályosok versengésében Tarcza
Vivien II., Érckövi Nikoletta pedig VI. helyen
végzett. Felkészítő tanár: Bálintné Bagdi Ibolya.
Ismét „szépen” olvastunk

A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola által megrendezett Varázsolvas megyei
szépolvasó versenyen immár 10. alkalommal
gyűltek össze az alsós kisdiákok, hogy megmérettessék magukat hangosolvasási versenyen. Iskolánkat a 2. évfolyamról Árva Dominika, Fábián Alexa, a 3. évfolyamról Árva
Szabina, Szőllősi Lara, a 4. évfolyamról Fodor
Enikő Liza, Pető Zsófia képviselte. Felkészítő
tanáraik: Dzsudzsák Natália, Bálintné Bagdi
Ibolya, Galgóczi Éva. A színvonalas versenyen több mint 90 tanuló közül Fodor Enikő
(4.b) VII. helyezést ért el a 4. évfolyamon –
felkészítő pedagógus: Galgóczi Éva. Árva DoA gyerekek nagy érdeklődése mellett közleke- minika (2.a) II. helyezést ért el 2. évfolyamon
désbiztonsági előadást tartott iskolarendőrünk, – felkészítő pedagógus: Dzsudzsák Natália.
Szabó Zsolt címzetes őrmester. IskolarendTudni illik, hogy mi illik
őrünk elérhető a 06-30-382-65-75-ös telefonszámon.
A 3-8. osztályok minden tanulója kitöltötte
a Galgóczi Éva nevelési munkaközösség veDigitális témahét
zető által összeállított illemtesztet. A legilleAz április 3–7. között tartó digitális témahéten delmesebb tanulók képviselték osztályukat
a digitális eszközöké volt a főszerep a felső az iskolai illemtan vetélkedőn, melyre 2017.
Az iskolarendőrünk tartott előadást a
biztonságos közlekedésről

I. helyezés a Bibliai történetmondó
versenyen
A Debrecenben megrendezett Megyei Bibliai
Történetmondó versenyen Kovács Viktória
(2.b) I. helyezést ért el.
Országos siker a rajzpályázaton

Szent Efrém Népdaléneklési verseny
A debreceni Szent Efrém iskola regionális
népdaléneklési versenyén 31 oktatási intézmény 123 tanulója vett részt. A színvonalas
versenyen az 1-2. osztályosok korcsoportjában Kocsis Emese III. helyezést ért el. A csoportos kategóriában a Pálóczi Katalin-Tarcza
Nikolett-Borsos Dóra trió különdíjban részesült. Felkészítő tanár: Kiss József.

április 11-én került sor. Az érdekes feladatokat
tartalmazó vetélkedőt alsóban Zakar Csilla,
felsőben Tóthné Leiter Júlia rendezte. Eredmények: alsó tagozat: I. hely: 4.a, II. hely: 4.b,
III. hely: 3.a, IV. hely: 4.b. Felső tagozat: I.
hely: 8.b, II. hely: 6.b, III. hely: 7.a.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos
Szövetsége által meghirdetett „Országos Fogyasztóvédelmi Sulirajzpályázat”-ra beküldött
több, mint 200 rajzból, Bódi Fruzsina 8.a osztályos tanuló munkája a „Reklámozni lehet, de
nem mindenáron” kategóriában az első három
helyezett közé bekerült. Az ünnepélyes díjátadóra 2017. május 3-án kerül sor Budapesten,
ahol Fruzsi a vendégek és a sajtó képviselői
előtt kapja meg jutalmát. A rajz a pénzügyi és
gazdasági ismeretek órán készült. Felkészítő
tanár Tóthné Leiter Júlia.
Jól érezték magukat a leendő elsősök
iskolánkban
A leendő elsősöknek szervezett Oviklub és a
Kakaó-party már hagyománnyá vált iskolánkban, hiszen ezen programjaink keretében a
gyerekek és a szülők bepillantást nyerhetnek
az iskolai mindennapokba. Az április 8-án,
szombaton megrendezett Kakaó-partyn, amíg
a gyerekek játékos foglalkozásokon vettek
részt, addig a szüleik tájékoztatást kaptak az
iskola által nyújtott lehetőségekről, az iskolai
életről és a beiratkozásról. Nagy érdeklődés
kísérte a nyílt napokat, melyen összesen 556
óra látogatás történt. Köszönjük a szülőknek
az érdeklődést.
Esélyóra az esélyegyenlőség
elfogadtatásáért
A Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyteremtési- és Önkéntes Ház szervezésében látássérültek látogattak el iskolánkba, ahol hat
felsős osztály számára mutatták be a mindennapjaikat segítő eszközöket. A program célja
az, hogy a gyerekek közelebb kerüljenek a
fogyatékossággal élő emberekhez. A rendhagyó órán a gyerekek kipróbálhatták a sérült
emberek által használt speciális eszközöket,
valamint megismerkedhettek egy vakvezető
kutyával is.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket a május
26-án 17.00 órától megrendezésre kerülő év
végi hangversenyre és képzőművészeti kiállításra.
Várjuk továbbá a képzőművészeti tanszak
tanulóinak alkotásait, akik így pályázhatnak
a Kádár Nagy Lajos művész úr által alapított
az Év Képzőművészeti Tanulója-díjra.
Összeállította:
Szűcs Norbert intézményvezető
Kása Sándor intézményvezető-helyettes
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A Nemzeti Tehetség Program keretében 2016 szeptemberétől
2017 áprilisáig tehetséggondozó projekt valósult meg az Ebesi
Gyermekekért Alapítvány gondozásában 1 500 000 Ft támogatással. A cél az öt éve működő robotika oktatás fellendítése
volt. A pályázatnak köszönhetően három EV-3 robottal bővült

a szakkör gépparkja 520.000 Ft értékben. Március 30-án, a
projekt zárórendezvényén tehetséges tanulóink saját készítésű
ökorobotok működését mutatták be a közönségnek. Köszönet
a közreműködőknek: Katona Erika, Kissné Lantos Éva, Szabó
Zsolt és Szmutkó Anett kollégáknak.

Reformáció 500 – Ebesi Templom 20 rajzpályázat
Mit jelent számodra e két évforduló? Rajzold, fesd ki magad- beli témában az ebesi iskolások és fiatal ebesi művészek szából!
mára.
Az Ebesi Református Templomért Alapítvány karöltve az
A rajzok, festmények, grafikák 2017. október 8-án kiállításra
Ebesi Gyermekekért Alapítvánnyal rajzpályázatot hirdet a cím- kerülnek a templomban az ünnepi Istentisztelet társrendezvényeként, a verseny eredményhirdetése is ekkor lesz.
Minden résztvevő emléklapot kap. Kategóriánként az első három helyezett tárgyjutalomban részesül.
Örömmel tájékoztatjuk a kedves olvasókat, hogy április 24
A pályaműveket az általános iskolába kérjük eljuttatni 2017.
és 27 között épül fel a 120 férőhelyes fedett kerékpártároló a június 12-ig.
gyerekek részére.
Szeretettel várjuk az alkotásokat!
A kerékpártároló ünnepélyes átadására a megyei KRESZ
Bukáné Zakar Zsuzsa
nap (2017. május 8. hétfő) megnyitóján 9 órától kerül sor, amiEbesi Református Templomért Alapítvány
re minden érdeklődőt sok szeretettel várunk.
Csiha László Ebesi Gyermekekért Alapítvány

Épül a kerékpártároló

Teddy Maci Kórház

A Teddy Maci Kórház egy
olyan program, amely játékos keretek között igyekszik
megismertetni a gyógyító
tevékenységet a gyermekekkel. Orvostanhallgatók segítségével, plüss mackót meggyógyítva győződnek meg
nagycsoportos óvodásaink
arról, hogy ami az orvosnál
történik, korántsem olyan rémisztő, mint amekkora félelem övezi.
Április 10-én érkezett óvodánkba három orvostanhallgató, akik speciális Teddy
Macijuk segítségével fedeztették fel óvodásainkkal az
orvosi vizsgálatok menetét,

az orvos gyógyító munkáját. Hangsúlyozták továbbá
az egészséges táplálkozást,
folyadék bevitel fontosságát.
A „macidoktorok” aktívan
bevonták a kicsiket a „maci-műtét”-be, felöltöztették
a gyerekeket műtős ruhába,
miközben megismertették
velük a testben rejtőző szerveket és azok működését is.
A különleges felszerelések rendkívül motiválóan
hatottak óvodásainkra. A
„doktorok” oldották a fehér köpenytől és az orvosi új ismerettel gazdagították a élményszerű, lelkes foglalkozást!
eszközöktől való félelmet, gyerekeket.
Köszönjük
mindhárom Czeglédiné Herczeg Ildikó
segítették az egészségre neóvodavezető
velést, miközben rengeteg leendő doktor néninek az

www.ebes.hu

Sikeres évet zárt a robotika Ebesen
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DR. KOVÁCS BRIGITTA ÜGYVÉD
Kedves Ebesi Lakosok!
Ügyfélfogadást tartok csütörtökönként
13 óra és 17 óra 30 perc között előre
egyeztetett időpontokban, a Polgármesteri
Hivatalban.
Forduljanak bizalommal hozzám jogi ügyeikkel.
Elérhetőségeim:

www.ebes.hu

Tisztelettel:

Tel.: 06-30/2200432;
Fax: 06-52/788-649;
Email: info@drkovacsbrigitta.hu
Dr. Kovács Brigitta Ügyvéd

Ebesi Hírlap
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Takarmánybolt

Józsa Lajos
4211 Ebes, Vadas u. 24/a

Telefon: 52/366-586, 06-20/611-4400
06-20/611-4442

Előnevelt csirke Master, Foxi
folyamatosan előjegyezhető!
Nagyhegyesi tápok és takarmányok
20-40 kg-os kiszerelésben kaphatók:

Nagyobb tétel vásárlása (min. 2 zsák) esetén
Ebes területén ingyenes házhoz szállítás is
megoldható!
Nyitva tartás:
Hétköznap: 7.30-12.00, 14.00-18.00
Szombat: 7.30- 12.00
Gázpalack cserére is van lehetőség!

www.ebes.hu

 gyógyszeres baromfi tápok,
 nyúl táp,
 malac táp, süldő táp, koca táp, hízó táp,
koncentrátum malac-süldő,
 korpa, kukoricadara stb.
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„Akié a korona, azé az ország”

MEGHÍVÓ

Az Ebesi Hagyományőrző Egyesület és a
Kulturális Kft. 2017. június 3-án ismét megrendezi a Családi Juniálist a Nagyparkban.
PROGRAM
10.00–15.00 óráig	főzés, játékok, versenyek
10.00–16.00 óráig zenél a Party Roll Band
16.00 óra 	a Hajdúböszörményi Ifjúsági Fúvószenekar műsora
18.00 órától 	Reschofsky Gyuri gitározik a tábortűz
mellett, visszahozva a régi idők hangulatát

www.ebes.hu

Várjuk főzőcsapatok, és mindazok jelentkezését, akik megunt
játékaikat a rendezvényen résztvevő gyerekeknek szívesen
felajánlják zsákbamacska formájában. A játékok gyűjtése a
Hajnalka Fagyizóban történik, nyitva tartási időben.

2017. március 15-én nyílt
meg a Nemzeti jelképeink a
népművészetben című időszaki kiállítás a Széchényi
Ferenc Tájmúzeumban. A
tárlathoz nem maradhatott el
az ebesi általános iskola felső
tagozatos osztályai és az óvoda nagycsoportosai részére
a múzeumpedagógia foglalkozás sem. Így az általános
iskolások a nemzeti jelképeink közül a magyar címerről,
azon belül is az azt ékesítő
„Szent korona”, avagy „Szent
István koronájának” a szövevényes – művészettörténészi
és történészi problémáktól
sem mentes – történetéről hallhattak egy előadást.
Nemzetünk címere megannyi
változáson ment keresztül a
magyar történelem zivataros
századaiban, és ez a sok változás a küllemét is meghatározta – egyben a mindenkori
címerünk ábrázoláson túl
– a magyar „Szent Korona”
ábrázolásának a mikéntje a
címeren, vagy annak nem
ábrázolása is sokat mesél az
adott történeti korszakról. A
koronát a hagyomány szerint
Szent Istvánénak tulajdonítjuk, az előadásából kiderült,
hogy viselhette-e ezt a koronát az államalapító királyunk
Szent István. Megismerkedhettek a Szent Korona-tan fő
elveivel, mely közül a legismertebb: „akié a korona, azé
az ország.” És nem maradha-

tott ki egy kis címertan sem:
Werbőczy István magyarázata szerint a címerben található
négy ezüstvágás a Történelmi
Magyarország négy nagy folyóját – „országunk kiterjedésének nagyságát” – hivatott
prezentálni. Míg az iskolások a történelem útvesztőiből
próbáltak kitalálni, addig az
óvodások népi mesterségekről hallhattak, a népművészet
nemzeti ábrázolásának rejtelmei után kutathattak az impozánsabbnál impozánsabb
tárgyak díszítőábrázolásain,
és ha jól figyeltek, a jelképek
„rejtélyei ” feltárultak kíváncsi szemeik előtt…
Kovács Sándor történész

Szeretettel várjuk a családokat, kicsiket, nagyokat,
egyszóval mindenkit!
Bővebb információ a Hajnalka Fagyizóban (52-366-909),
a Községi Könyvtárban (52-366-136)
vagy Apagyi Józsefnénél (52-366-047, 20-612-7423).

Ebesi Hírlap
Szemetes
a határ!

Ebes Kulturális Kft. Művelődési háza
gyermeknap alkalmából

rajzpályázatot hírdet
„”””„”””Kedvenc magyar mesehősöm”címmel

óvodásoknak és kisiskolásoknak.

A pályázat keretein belül bármely magyar mesehős megjeleníthető

színes vagy fekete-fehér képek formájában A/3-as méretben.

Az alkotások hátuljára kérjük feltüntetni a mese címét, az alkotó nevét,
életkorát, csoportját/osztályát, a felkészítő pedagógus nevét.

Beküldési határidő: 2017. május 19. péntek

Ünnepélyes keretek között hirdetjük ki az eredményeket

2017. május 28-án a Községi gyermeknap keretében.
A beérkezett alkotások kiállítás keretében megtekinthetőek a
Művelődési ház előterében nyitvatartási idő alatt.

Bővebb felvilágosítás kérhető Kissné Vass Rozália programszervezőnél

személyesen vagy az 52/788-614; 06-20/4048001 telefonszámokon.

tábor 2017
Általános iskolás gyerekek jelentkezését várjuk a Művelődési ház nyári napközis táborába.
1.turnus

AMI RÁTOK VÁR

június 26- június 30.
 Hétfő: Múzeumi-könyvtári nap
Kakaóscsiga hadművelet- kemencézés
Régi idők játszótere- népi játékok
Vissza a jövőbe!
 Kedd:

Kirándulás a Tisza-tavi Ökocentrumba

 Szerda: Kézműveskedés: nemezelés, bőrözés,
kosárfonás, gyöngyözés…
 Csütörtök: Strandolás Hajdúszoboszlón
 Péntek: Bicaj túra, paraszt olimpia

2. turnus
július 3-július 7.
 Hétfő: Múzeumi-könyvtári nap
Kakaóscsiga hadművelet- kemencézés
Régi idők játszótere- népi játékok
Vissza a jövőbe!
 Kedd: Kirándulás Debrecenbe -Agóra Élményközpont,Állatkerti séta,Ötholdas pagony
 Szerda: Kézműveskedés: nemezelés, bőrözés,
kosárfonás, gyöngyözés…
 Csütörtök: Strandolás Hajdúszoboszlón
 Péntek: Bicaj túra, paraszt olimpia

A tábor nyitva tartása: 7.00-17.00 óráig
Tábor díja: 10.000,- Ft / fő/ turnus, mely magában foglalja a programok költségeit (útiköltség, belépő díj) és a háromszori étkezést.
Érdeklődni a Községi Könyvtárban vagy az 52/565-093,20-404-8044-es telefonszámokon. Jelentkezési határidő: 2017. június 10.
NE FELEDD! MINDENT KIPRÓBÁLHATSZ, DE SEMMI SEM KÖTELEZŐ!

Segíteni jó

Március 29-én I. tanyagondnoki fórum
megtartására került sor az Ebeshez tartozó tanyán élő lakosoknak, melyen a intézésében, hiszen ez számos tanyán
tanyagondnoki szolgáltatás működéséről, élő embernek okoz gondot, de ha kell,
valamint az ehhez kapcsolódó feladatel- gyógyszert írat fel, kiváltja azt, szállítja
látásról esett szó. A fórumon részt vett
Szabóné Karsai Mária polgármester as�szony is. Miklós Levente tanyagondnok
az Ebesi Hírlap kérdésre elmondta, hogy
ezen szolgáltatás, mely az Alapszolgáltatási Központ keretein belül működik,
igen sokrétű és egyre több ember veszi
igénybe. Olyan feladatok ellátásról van
itt szó – tette hozzá –, amelyek az emberek mindennapi életéhez hozzátartoznak.
Segít egyebek mellett a hivatalos ügyek

a gyerekeket az óvodába és az iskolába.
A feladatokat azonban mindig az élet írja,
kinek, mikor mire van szüksége. „Azt
gondolom, az én munkámban a legfontosabb az, hogy megoldást találjak az
emberek ügyes-bajos dolgaira, segítsek
megoldani azokat. Nagyon szeretem a
munkámat, rengeteg emberrel találkozom, a legfontosabb számomra a segítségnyújtás, hiszen segíteni jó. Ezúton
szeretném megköszönni azoknak, akik
segítenek abban, hogy jól működjön ez
a szolgálat: az ebesi önkormányzatnak,
valamint a Falugondnokok Duna-Tisza
Köze Egyesületnek, akik felkészítettek
erre a feladatra.”

www.ebes.hu

Március 24-én, 26 ebesi és
2 hajdúszoboszlói önkéntes csatlakozott a polgárőrség által meghirdetett szemét
szedő akciónkhoz. Szomorú,
hogy közel 80 zsák szemetet
szedtünk össze a külterületekről, melyek egy év alatt kerültek ki a természetbe a legutóbbi szedésünk óta. Sajnos a
hulladékok nagysága és fajtája
miatt nem tudtunk minden illegális lerakóhelyet felszámolni,
ehhez önkormányzati segítségre lesz majd szükségünk.
Elkeserítő a szabadon és nylon
zsákba rakott állati tetemek
számának drasztikus növekedése, melyek súlyos fertőzést
okozhatnak, holott bejelentés
után, azok biztonságos elszállítása ingyenes. Most egy picit
fellélegezhetett az ébredező
tavaszi határ, könnyítettünk
ledobhatatlan terhein. Örülnénk, ha pár éven belül olyan
felelősségteljesek és környezet
tudatosak lennénk mindannyian, hogy szemétszedő akciónk
csak egy jelképes gyalogtúra
lenne a zöld külterületeken.
Hogy ez megvalósulhasson,
a példamutatás mellett jeleznünk és szólnunk kell azoknak, akik még felelőtlenül
teszik tönkre közvetlen, éltető
környezetünket.
Sós Barnabás,
Balogh László
Ebesi Polgárőr Egyesület
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Évadzáró a röpiseknél

Nagyerdei futósikerek-hajrá Ebes!
Március 25-én került sor a
6 fordulós Oxigén kupa ünnepélyes eredményhirdetésére,
a sajtó és a több száz fős debreceni közönség előtt. Ebben
az idényben is kiválóan sze-

kihívások elé nézünk, hisz futóink is megmérettetik magukat a pontszerzős, 6 fordulós
debreceni Hajrá futáson. Ez a
versenysorozat lehetőséget ad
arra is, hogy élő legendákkal,

repeltek az ebesi versenyzők,
akik a Nemzet Sportolójától,
a háromszoros olimpiai bajnok öttusázó, Balczó Andrástól vehették át a megérdemelt
érmeket. Korosztályos dobogósaink: Enyediné Dobai
Henriett, Lugosi Imréné, Nagy
Anita, Tóth Amina, Egri Csenge, Mészáros Nóra, Ifj. Sós
Barnabás, Mészáros Tamás és
Sós Barnabás. Áprilistól újabb

magyar-európai és világbajnokokkal, valamint olimpikonokkal is találkozhassunk. A
korosztályos verseny első fordulójában aranyérmes lett Mészáros Nóra és Sós Barnabás,
bronzérmes Sós Anna és Mészáros Tamás, negyedik helyen
végzett Gergelyné Molnár Edit
és ötödik helyen ért célba Lugosi Imre.
Sós Barnabás

Befejeződött a Hajdú-Bihar megyei férfi nyílt felnőtt röplabda
bajnokság. Csapatunk végig kiélezett küzdelmet vívott a debreceni HRSE csapatával a III. helyért. Az utolsó fordulóban magabiztos győzelmet arattak a legjobbjaikat nélkülöző együttes
ellen, így a tavalyi évhez hasonlóan a képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhatott az amatőr gárda.
Papp László
Ebesi Sportbarátok Egyesület
Röplabda Szakosztály – szakosztályvezető

Rendőrségi hírek
Ebesen 2017. március 20–április 20. közötti időszakban bűncselekmény elkövetésére vonatkozó információ nem jutott a rendőrség
tudomására. Ebben az időszakban egy közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök.
2017. március 24-én 7 óra 30 perc körül egy Opel Vectra típusú
személygépkocsi haladt Hajdúszoboszló irányából Debrecen felé a
4-es számú főúton. Az Ebes, Kossuth utca és a 4-es számú főút kereszteződésében a sofőr a fényjelző készülék zöld jelzésénél a járművel elindult, amikor a mögötte közlekedő Audi személygépkocsi
nekiütközött. A baleset bekövetkezéséért a vétkes jármű vezetője
felelősségét a helyszínen elismerte, személyi sérülés nem történt,
csak anyagi kár keletkezett. A balesetben részes járművek a 4. számú főút érintett szakaszán forgalmi akadályt nem képeztek.
Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és
amennyiben bűncselekmény elkövetésére vonatkozó információval 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:
A körzeti megbízottak elérhetősége:
Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok 06-30/382-6565
Vass Lajos c. r. tzls.
körzeti megbízott 06-30/382-6584
Vass Szabolcs r. ftőrm.
körzeti megbízott 06-30/382-6581
Pásti Gyula c. 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 tér 1. alatt tartanak.
Karácsony Béla r. százados, sajtószóvivő

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló
Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2017. május

1. hétfő

Dr. Socol Ilona

17. szerda

2. kedd

Dr. Socol Ilona

18. csütörtök Dr. Csontos Gyula

3. szerda

Dr. Socol Ilona

19. péntek

4. csütörtök

Dr. Szerze Róbert

20. szombat Dr. Csontos Gyula

5. péntek

Dr. Csontos Gyula

21. vasárnap Dr. Békési Zoltán

6. szombat

Dr. Socol Ilona

Dr. Szerze Róbert
Dr. Csontos Gyula

22. hétfő

Dr. Szerze Péter

7. vasárnap Dr. Szerze Róbert

23. kedd

Dr. Békési Zoltán

8. hétfő

Dr. Socol Ilona

24. szerda

Dr. Szerze Róbert

9. kedd

Dr. Socol Ilona

25. csütörtök Dr. Csontos Gyula

10. szerda

Dr. Szerze Róbert

26. péntek

Dr. Csontos Gyula

11. csütörtök Dr. Békési Zoltán

27. szombat Dr. Szerze Péter

12. péntek

28. vasárnap Dr. Békési Zoltán

Dr. Csontos Gyula

13. szombat Dr. Socol Ilona

29. hétfő

Dr. Szerze Péter

14. vasárnap Dr. Szerze Róbert

30. kedd

Dr. Békési Zoltán

15. hétfő

Dr. Szerze Róbert

31. szerda

Dr. Békési Zoltán

16. kedd

Dr. Békési Zoltán

Telefonszám: 06-30/698-0043
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Egy elképesztő eseményen
vagyunk túl, melyet az ötletgazda és egyben házigazda, Szappanos Zoltán Senpainak köszönhetünk mi, ebesi karatékák
immár 4. alkalommal.
2017. március 25-én rendezték meg a szigetszentmiklósi
Városi Sportcsarnokban az VI.
Karate Maratont, az Összetartás
Ünnepét. Ebesről 12-en vettünk
részt: 11 fő a Shiroken (Fehér
Ököl) Harcművészeti stílust,
Kása Sándor Sempai pedig a
Shotokan irányzatot képviselte.
Akik a teljes maraton teljesítésére vállalkoztak, azoknak
összesen 10 szakaszt, azaz
30.000 technikát kellett kivitelezniük 10 óra alatt. Ha valaki
nem érezte magát elég edzettnek, az választhatta a félmaraton
18.000 technikáját, valamint a
gyerekek a minimaraton 9.000
technikájának teljesítését tűzhették ki célul.
Mivel már többszörös résztvevői voltunk a rendezvénynek,
rutinosként érkeztünk a helyszínre. A szervezés, mint ahogyan eddig is, fantasztikus volt.
Ebben az évben is több mint
ötszázan neveztek be erre az
eseményre. Mindenre gondoltak a rendezők. A karatékák el

voltak látva mindenféle itallal,
csokikkal, gyümölcsökkel, süteményekkel, hogy a szünetekben pótolhassák a folyadékot és
az energiát.
A maraton a bevonulással
vette kezdetét, nagy megtisztel-

munkra jelentős volt és büszkén teljesítettük, hiszen mesterünket kérte fel a szervező a
résztvevőkkel szemben felállított emelvényen történő végrehajtásra, azon az emelvényen,
ahol az erre felkért mesterek

tetés volt számunkra, hogy a mi
kis csapatunkból Kanyó Márton karatéka vihette az Európai Uniós zászlót, míg az ebesi
dojo saját Shiro-Ken zászlóját
Pajzos Polla vitte a többi zászlós között.
A maraton közös meditációval kezdődött. Az első etap
tulajdonképpen bemelegítésre
szolgált és gond nélkül lehetett
teljesíteni. Ez a szakasz szá-

mutathattak példát a többiek
számára. Az erőpróba második
felében már nagy szerepet játszott a kitartás, az erőnlét és a
sokszor hangsúlyozott monotonitás tűrés. Sorban jöttek olyan
előzőleg elképzelhetetlennek
tartott sérülések és fájdalmak,
amelyek megnehezítették a
maraton hátralévő részének
teljesítését. Ezeken a „holtpontokon” egymás biztatásával,

Tavasznyitó futóverseny

Püspökladányban, a Farkas-szigeti Arborétum kiépített futópályáján versenyezhettek az ebesi atléták. 3500 méteren érmesek
lettek Mészáros Nóra, Sós Anna és Sós Barnabás. Mészáros Tamás negyedik, Lugosi Imre pedig a 7. helyen végeztek. A díjakat
Bodó Sándor országgyűlési képviselő adta át.
Ebesi Sportbarátok

támogatásával lehetett csak túljutni. Aki még nem érezte, nem
tudhatja, milyen az, amikor egy
ilyen erőpróbán az utolsó tartalék energiák mozgósításához
elhangzó „Shiroken” kiáltásra
mind az ötszáz karatéka hatalmas, falakat rengető kiai-ja a
válasz, ezzel is erőt adva egymásnak és bizonyítva a stílusokon túllépő összetartást.
Kaszás Lajos Sensei, Kása
Sándor Sempai, Kovács József Sempai, Pinczésné Radics Ilona és Pinczés Illés kék
öves karatékák, Szőke Imre és
Kanyó Márton, Torma Valéria
sárga öves karatékák teljesítették a 10 etapos kihívást, ezzel
legyőzve önmagukat. Makai
Botond, Makai Csanád, Pajzos
Polla és Pinczés Jázmin fehér
öves karatésok a félmaratont
vállalták és teljesítették.
A nehézségek ellenére egy
nagyszerű hangulatban lezajló
rendezvényen vettünk részt, és
azt hiszem a többiek nevében is
kijelenthetem, hogy nagyon jól
éreztük magunkat.
Jövőre is lesz Karate Mara
ton, mi ott leszünk!
Torma Valéria
és Kovács József
ESBE karate szakosztály

Mezeifutó Országos Diákolimpia

Április 11-én, Gödöllőn rendezték meg a mezeifutó diákolimpia országos döntőjét, ahol iskolánk megyei bajnok lány csapata az erős középmezőnyben végzett. Az országos versenyen
Mészáros Nóra, Szentmiklósi Dorka, Sós Anna, Sipos Katalin
és Balogh Dorottya futottak. Köszönet az Önkormányzatnak és
Miklós Leventének a gyerekek szállításáért.
Sós Barnabás

www.ebes.hu

Ott voltunk a VI. Karate Maratonon – OSU!
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

