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A TARTALOMBÓL...

„A hazaszeretet ott kezdődik, amikor egymást
szeretik azok, akik egy hazában élnek”
– összeállítás a március 15-ei megemlékezésről –

Arany János 200
3. oldal

Sajtóközlemények
4. oldal

Sokan tűztek kokárdát és emlékeztek az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc áldozataira a
Széchenyi téren március 15-én.
A hagyományokhoz híven az
Ebesi Arany János Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola 7. osztályos tanulói elevenítették fel ünnepi
emlékműsorukban
az
1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeit, melyet Balogh Éva, Tóthné Leiter Júlia,
Szabóné Tóth Katalin, Tóthné
Makara Krisztina és Balogh Tamás tanított be, közreműködött
továbbá Sándor Zsolt szülő.

A víz világnapját
köszöntöttük – 6. oldal

Iskolai színes hírek
8. oldal

Télűzés Sportbarát módra
11. oldal

A tartalmas műsort követően
Csiszárné Józsa Emma képviselő
asszony a szabadságharc hőseire
emlékezve beszédében kiemelte:
„1848. március 15-e a magyar történelem talán legbátrabb napja,
amire immár 170 éve emlékezünk. A szabadságért harcolni,
életünket áldozni a mi generációnktól már távol áll. Ezt elődeink
tették lehetővé számunkra, amiért
hálával és megemlékezéssel tartozunk nekik. Nekünk már nem kell
idegen elnyomók ellen fegyvert
ragadnunk, de számos országban
a mai napig dúlnak ezekért a számunkra természetes mindennapokért háborúk, ezért sajnos, még
jelenünknek is aktuális problémája ez. Az összefogás nehéz időkben, sanyarú körülmények közt
születik meg. Egymás megsegítésére, erőink egyesítésére azonban

a hétköznapokban is szükségünk másra támaszkodni, véleményünvan, és a mai, énközpontú társa- ket megosztani másokkal, kiállni
dalmunkban ezt nagyon erősen ki a gyengébbekért, és összefogni
olyan ügyekért, melyek első ránézésre megvalósíthatatlannak tűnnek. Nem kell ahhoz Petőfinek,
Irinyinek, Kossuthnak lenni, hogy
a közösségért, a közös jövőért
egyenként és összefogva, ma is,
mi is felelősséget vállaljunk. Nem
kell ahhoz forradalom, hogy egy
kicsit mindenki hozzátegyen köis kell hangsúlyozni. Igaz, Ma- zös ügyeinkhez. Bátorság, önzetgyarországon ma nem dúlnak csa- lenség, szeretet és hit kell, hogy
ták, de az egymás iránti elidegene- lehet jobb, és hogy mi vagyunk
dés hatalmas ellenség, és valljuk azok, akiknek megadatott a lehebe őszintén, ez korunk legégetőbb tőség, hogy előre mozdítsuk saját
problémája. Hisz „kit érdekel a magunk – és gyermekeink jövőjét.
más sebe” – tette fel a kérdést már 1848 márciusának fiataljai izzó
Arany János is, s „nagy részvétel, akarattal merték szeretni hazájuha némelyikünk az ismerőst meg- kat és egymást. Tegyük mi is ezt!
ismeri.” Ezen változtatni, és az A hazaszeretet ott kezdődik, amiösszefogást hangsúlyozni ma a kor egymást szeretik azok, akik
legfőbb feladatunk, melyet a leg- egy hazában élnek.”
kisebb, ám legfontosabb társadalmi egységnél, a családnál kell elkezdenünk. Odafigyeléssel, gondoskodással, segítségnyújtással
kell felelősséget vállalnunk családtagjaink iránt és példát mutatnunk ezzel tágabb környezetünknek: barátainknak, kollégáinknak,
ismerőseinknek. Sőt, minden ismeretlennek, akikkel csak egy
szemvillanásra is összesodor bennünket az élet. Ne féljünk egyAz ünnepi beszédet követően a
kitüntető címek és emléklapok átadására került sor. Petőfi Sándor:
Dicsőséges nagyurak című versét
Kanyó Kata előadásában hallgathatta meg az ünneplő közönség, a
Szózattal zárult a megemlékezés,
majd az emlékezés virágait helyezte el az önkormányzat és intézményei, a civil szervezetek, az
egyházak, az intézmények, a pártok képviselői a Széchenyi szobor
előtt. A községi ünnepség társren(Folytatás a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
dezvényeként az ebesi Széchényi Ferenc Tájmúzeumban „Gyertek elő, szép regém van” –
Arany János balladaköltészete a berettyóújfalui
Bihari Múzeum vándorkiállítás megnyitóján
vehettek részt az érdeklődők.

Ebes Községi Önkormányzat képviselőtestülete a Pro Villa (Ebes Községért) kitüntetés arany fokozatát adományozta Fézerné
Kaszás Máriának, aki magyar-orosz szakos
tanárként végzett 1978-ban Nyíregyházán.
1983 óta pedagógusa, 2005-től a mai nap is
intézményvezető-helyettese az Ebesi Arany
János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános és Alapfokú Művészeti Iskolának.
Példamutató elkötelezettséggel folytat értékteremtő pedagógiai munkát. Jelentős szerepet
vállalt az intézmény pedagógiai- és minőségirányítási programjának kidolgozásában. Segítőkész vezető, ösztönzi és támogatja kollégái szakmai megújulását, és a kezdő kollégák
munkáját, beilleszkedését. Célja, a hatékony
iskolai közösség működtetése, a tudást értékként kezelő tanulói csoportok formálása. Kiemelkedő felkészültségű, kreatív pedagógus.
Nemcsak a kollégáit és tanítványait ösztönzi
önfejlesztésre, megújulásra, hanem ő maga is
folyamatosan bővíti ismereteit, fejleszti tudását. Az intézményben folyó szakmai munka
irányításában is jelentős szerepet vállalt, hisz
előbb a nevelési, majd a társadalomtudományi munkaközösség vezetőjévé választották.
2005-ig látta el ezeket a feladatokat, azóta
intézményvezető-helyettesként dolgozik, valamint magyar nyelvet és irodalmat tanít. Magyartanárként rendszeresen készíti tanítványait anyanyelvi és irodalmi versenyekre, számos
községi, iskolai rendezvény megtervezése,
kivitelezése az ő nevéhez fűződik. Szakmája
iránti elkötelezettsége és szeretete nemcsak a
tanításra korlátozódik, szakmai kutatómunkát
is végzett. 1997 és 2000 között az Országos
Széchenyi Könyvtár által „Az olvasás éve”
alkalmából szervezett kutatásban is részt vett.
A munkája eredményéről szóló összegzést
publikálta a Nemzeti Téka által kiadott kötetben. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy a tanítás mellett közéleti szerepet is vállalt, hisz
1994-től 1998-ig önkormányzati képviselő,
1996 és 2006 között pedig a Meilen-klub vezetője volt. 2013. március 15-én a Széchényi
Ferenc Tájmúzeum felkérésére megnyitotta a
Petőfi-emlékkiállítást. Kiemelkedő szakmai
tevékenységéért 2014. június 1-jén az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozott
Elismerő Oklevelet vehette át. Kollégái elismerését, tiszteletét és szeretetét bizonyítja,
hogy 2014. június 20-án az iskola nevelőtestülete által adományozott Arany-díjban részesült. Fézerné Kaszás Mária szakmai elkö-
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telezettsége, Ebes községért tett pedagógusi
munkája, közéleti szerepvállalása értéket képviselnek a település életében.
Ebes Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Pro Villa (Ebes Községért) kitüntetés
arany fokozatát adományozta Apagyi Józsefnek, aki alapító tagja a település polgárőr
egyesületének, melynek 1999. december 15-e
óta a mai napig tagja. Személyének nagy szerepe volt abban, hogy a térségben másodikként Ebesen is megalakulhatott a polgárőr
egyesület. Az önként vállalt közösségi munkáját főállása és önkormányzati képviselői tevékenysége mellett végezte és végzi ma is. Az
egyesület a társadalmi szervezet titkárának

rült a sportaerobik verseny kategóriába, ettől kezdve a magyar válogatott meghatározó
tagja mind a mai napig. Több kategóriában
a hazai és nemzetközi versenyeken kiválóan
szerepelt. Tanulmányi eredményeit kitűnően
végezte minden évben. 2014 és 2017 között
az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Magyarország Jó Tanulója – Jó Sportolója” címet
adományozta számára. Anna igazi közösségi,
jólelkű, segítőkész, szorgalmas és megbízható ember. Sikereinek köszönhetően nemcsak
egyesülete, hanem településünk hírnevét is
öregbítette.
Sándor János
János általános iskolai tanulmányait az
Ebesi Arany János Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti
Iskolában végezte. A rajz iránti érdeklődése
korán megmutatkozott, hisz a füzetébe a betűk és számok mellé gyakran egy-egy rajz is
bekerült. Nagyon szeretett rajzolni, ezért rajzszakköre iratkozott be. Általános iskolai tanulmányai után a Kós Károly Művészeti Szakközépiskolában tanult tovább, ahol már nagyobb
figyelmet fordíthatott művészettörténeti tudásra, valamint rajzkészségének fejlesztésére. Alkalmazott grafikából tett szakmai vizsgát egy
úgynevezett „hidegtű” technikával illusztrált
Móricz Zsigmond könyv megtervezésével,
amelynek A boldog ember címet adta. A középiskola után felvételt nyert az Eszterházy
Károly Főiskolára, ami biztosította számára a
további utat a képzőművészet felé. Itt fordult
meg irányultsága a grafika helyett a festészet
irányába. Egy év elteltével sikeres felvételit
tett a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőművész szakára. Képi világát a stíluskeresés és stílusok elvetése, szintetizálás jellemzi.
Jelenlegi célja, továbbra is kitűnő eredmén�nyel folytatni főiskolai tanulmányait. Eddigi
legnagyobb sikerének a debreceni B24 Galériában való kiállítói szereplését, valamint az
Intézményi Művészeti Diák Konferencia versenyében való továbbjutását tartja. Igyekszik
rendszeresen szerepelni kiállításokon. Képeit
többször is megcsodálhatták a debreceni Széchenyi Központban, a Kós Károly Szakközépiskola volt diákjainak csoportos kiállításán, az
ebesi Széchényi Ferenc Tájmúzeumban, vagy
a Budapesti Jazz Clubban. Sándor János kitűnő tanulmányi eredményével, alázatos, kitartó
képzőművészeti munkásságával példaként állhat kortársai előtt.

választotta. Segíti az újonnan belépő polgárőrök felkészítését, gyakorlati ismereteik bővítését. Minden napszakban lehet munkájára
számítani, önként vállal feladatokat, illetve a
rendőrség kérésére részt vesz a települést érintő lakossági bejelentések ellenőrzésében, valamint a postai kézbesítők kísérésében is. A település civil életének szervezésében évek óta
aktív, kezdeményező szerepet vállal. Aktív
résztvevője a „Te szedd!” akciónak. A járőri
szolgálatokon kívül minden esetben részt vesz
az árvízi és belvízi védekezésben, valamint a
polgárőr mozgalmat érintő valamennyi rendezvényen. Polgárőri tevékenységét nagy
szakmai tapasztalattal a lakosság megelégedettségére végzi. Apagyi József sokoldalú személyiségével, segítőkész és empatikus hozzáállásával példát mutat Ebes község lakossága
számára.
Ebes Községi Önkormányzat képviselőtestülete célul tűzte ki, a településen élő és
huzamosabb időn keresztül kimagasló tanulmányi-, vagy művészeti-, vagy tudományos-,
vagy sport eredményt elérő fiatalokat az
„Ebes Ifjú Tálentuma”-díjjal erkölcsileg és
anyagilag jutalmazza minden évben. Ez a díj
elismerés az átlagon felüli tehetségnek, teljesítménynek, amellyel a díjazott fiatalok hozJanik Viktória
zájárulnak nemcsak iskolájuk, hanem Ebes
község hírnevének öregbítéséhez. Az”Ebes
Viktória az Ebesi Arany János MagyarIfjú Tálentuma” díj kitüntetettjei:
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 8.a osztályos tanulója.
Magyar Anna
Iskolai eredményét tekintve szorgalma pélAnna jelenleg a Debreceni Református daértékű, aktivitása, érdeklődése széleskörű.
Kollégium Dóczy Gimnáziumának 11. osztá- Eddigi tanulmányi eredményeit tekintve minlyos tanulója. Általános iskolai tanulmányait den évben kitűnő, jeles bizonyítványt szerzett.
a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Ál- Érdeklődése mind humán, mind reál területen
talános Iskolában végezte. 2011 októberétől jellemző. Szereti az irodalmat, megszállott
kezdett el aerobikozni a debreceni Flex-HD olvasó. Részese volt angol nyelvi, matemaSportegyesületében. Az edzője korán fel- tika, informatika versenyeknek, ahol szép
ismerte tehetségét, kitartását. Végigjárta a eredménnyel gazdagította a díjazottak körét.
különböző versenyszinteket. 2011-ben beke- Így például országos angol nyelvi verseny
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„Gyertek elő, szép regém van” címmel
nyílt meg a Széchényi Ferenc Tájmúzeum új
időszaki kiállítása 2018. március 15-én. A berettyóújfalui Bihari Múzeum vándorkiállítása
2017-ben a nagy magyar költő, Arany János
születésének 200. évfordulójának tiszteletére
született meg. A Bihari Múzeum és a berettyóújfalui Arany János Gimnázium után Ebesen
tekinthető meg a szerteágazó Arany-életmű
egyik legérdekesebb részét, a balladákat bemutató kiállítás.
A rendezvényt Arany János: Zách Klára
című művének előadásával nyitotta meg Kanyó Kata, aki a III. Kárpát-medencei Magyar
Középiskolai Arany János Országos Balladamondó versenyen különdíjban részesült.
Ezt követően a múzeum igazgatója, Eignerné
Bartusz Andrea köszöntötte a jelenlevőket.
Beszélt a magunk mögött hagyott Arany Emlékév fontosságáról és eredményeiről (járt nálunk az Arany busz, és a múzeum kapott egy
eperfacsemetét, ami a költő nagyszalontai szülőházának udvarán levő fából sarjadt).
A kiállítást Szémánné Veres Gabriella, a
Bihari Múzeum irodalmi muzeológusa, a kiállítás kurátora nyitotta meg. Szakmailag
hozzáértő, közérthető előadásában megelevenedett a kiállítás születése és a téma kiválasztása: Arany János balladáinak segítségével a

Lajtai Tímea
Tímea az Ebesi Arany János Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola 8.b osztályos tanulója. Példamutató szorgalmú, széles érdeklődésű, kreatív tanulója intézményünknek. Tanulmányi
eredménye eddig minden évben kitűnő volt.
Nemcsak a tanulásban aktív, hanem a közösségi életben is. Ötödik osztályos kora óta az
osztálya kulturális bizottságának vezetője.
Kedvenc tantárgya az angol, középiskolai tanulmányait is ezen a területen szeretné folytatni. Számos iskolai, megyei, tankerületi,
országos versenyen vett részt angol nyelvből
és matematikából. Így tankerületi angol csapatverseny első helyezettje volt, megyei angol
rejtvényfejtő verseny 6. helyezettje, London
Bridge Titok országos verseny 2. helyezettje.
Rendszeres résztvevője a különböző matematikaversenyeknek. Nemcsak a tanulmányaiban
remekel, hanem a sportban is. 2012 óta a debreceni Galaxis Torna Fit SE tornászaként aktívan sportol és versenyez. Tanulmányai mellett
heti három alkalommal jár edzeni, aminek meg
is lett az eredménye. Országos Leány Ifjúsági
másodosztályú csapatbajnokságon 2. helyet

Arany János 200
költő munkássága egy részének bemutatása.
A választott balladák az Ágnes asszony, A hamis tanú, a Szondi két apródja és a Tengerihántás.

A kiállításban a művek jelenetei és szimbólumai elevenednek meg előttünk. Ágnes as�szony véres leplével a patakban, a szellemként
a mocsárban kísértő vén Márkus, aki a hamis
tanúzás bűne miatt ítéltetett örök kárhozatra,
a Szondi György sírja mellett imádkozó apródok, és a kukoricát morzsoló asszonyok az
adonyi torony lábánál, miközben szörnyű, tanulságos történetet mesélnek a fiatal leányoknak, legényeknek.

Üzlethelyiség kiadó
Ebes Rákóczi u. 12. száma alatti irodaházban
utcafronti bejárattal 24,83 m2 alapterületű fűthető
üzlethelyiség kiadó.
Érdeklődni:
Ebesi Községgondnokság Kft. Ebes, Széchenyi tér 1.
06-52/366-992, 06-30/985-4997

szereztek. Egyéni összetettben volt 5., illetve
9. helyezett. Gerendán és felemás korláton 4.,
valamint 8. helyezést ért el. Legutóbb Budapesten a Torna Diákolimpia Országos Döntőjén haladó “B” kategóriában az egyéni összetett versenyben bronzérmet szerzett. Iskolánk
történetében még nem született hasonló siker
torna sportágban. Intézményünk művészeti tagozatára is járt, negyedikes koráig a rajz, míg
hatodik osztályos koráig a dráma tanszak növendéke volt. A Reformáció 500. évfordulójára beküldött alkotása különdíjban részesült. A
„Lakóhelyem Ebes” elnevezésű rajzpályázatra
készült alkotása az új önkormányzati épület
falát díszíti. Kreativitása nemcsak a művészeti
tagozaton mutatkozott meg. 2016-ban a Fenntarthatósági hét keretein belül meghirdetett
„Gondold újra” című pályázatra újrahasznosított anyagból készült telefontöltő-tartójával
első helyezést ért el. Számos más területen
megrendezett iskolai tanulmányi verseny állandó résztvevője. Tímea szorgalma, széles érdeklődési köre, sportteljesítménye példaértékű
lehet kortársai számára.
A rendezvényről készült felvétel megtekinthető a www.ebestv. hu oldalon.
A szemet gyönyörködtető jeleneteket Zichy
Mihály Arany-balladákról készített rajzainak
másolatai díszítik. A látványelemeket a balladák történeti hátteréről szóló információk,
valamint Arany János rövid életútja teszik teljessé. Kiegészítésképpen a négy ballada meg
is hallgatható középiskolás diákok tolmácsolásában.
A kiállítást már több osztály látogatta meg.
Március 20-21-én Nádudvarról érkezett három
hetedikes, március 22-én pedig Nagyhegyesről két hatodikos osztály. A diákok március
15-i foglalkozáson vettek részt, ezen belül
játékos feladványok segítségével ismerkedtek
Arany János életével és munkásságával. Április elején az Ebesi Arany János Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola felsős tagozatos diákjait várjuk múzeumpedagógiai foglalkozásra.
A kiállítás ideje alatt – 2018. április 14-ig
– várjuk azoknak az osztályoknak, csoportoknak a jelentkezését, akik szívesen megismerkednek az egyik legnagyobb magyar költő
munkásságának egyik legszínesebb, legérdekesebb részével: a balladák világával.
A rendezvényről készült felvétel megtekinthető a www.ebestv. hu oldalon.
Seres László
történész

Felhívás méhnyakrák szűrésre
Április 6-án, pénteken méhnyakrák szűrés
lesz az Egészségházban, reggel 9–11 óráig.
A vizsgálatokat dr. Szilvási Ferenc, a Kenézy
Kórház orvosa végzi.
a Védőnők

www.ebes.hu

8. helyezettje, a Biztonságos Internetnap országos versenyében 15. helyezést ért el. Az
iskolai közösségi életben is tevékenyen részt
vett. Volt osztálytitkár, a Diákönkormányzat
tanulmányi bizottságának vezetője. Jellemével, egyedi humorával kivívta társai szeretetét, elismerését. Érdeklődése leginkább a
képzőművészet terén jelentős. A művészeti
iskola tanulójaként számos rajzzal kapcsolatos versenyen, pályázaton vett részt kimagasló eredményeket elérve. Így 2009-ben a
Mosolyvarázs Alkotópályázatán a legjobb
rajza bekerült Lackfi János egy jó szokás című
kötetébe. 2014-ben a Behálózva rajzpályázat
különdíját, a Tavaszébresztő rajzpályázaton
kiemelkedő dicséretet kapott. 2016-ban elnyerte az Év Képzőművésze díjat. Ebben az
évben az Aprólépés elnevezésű rajzpályázatra
készült alkotása bekerült egy 2016-os naptárba. 2017-ben ő készítette el az iskola Jótékonysági Báljának meghívóját. A Megújuló
energia országos versenyén kiváló teljesítményéért elismerő oklevelet kapott. Janik Viktória szorgalmával, kiváló eredményeivel nem
csak iskolánk, hanem településünk hírnevét is
öregbítette.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
SAJTÓKÖZLEMÉNY
EBES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELNYERT VISSZA
NEM TÉRÍTENDŐ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSRÓL

www.ebes.hu

Ebes Községi Önkormányzat „Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde felújítása, bővítése” című pályázat keretében 300,00 Millió
Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el, a Széchenyi 2020 program keretében.
A TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00001 azonosító számú pályázaton belül,
az ebesi Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde felújítása és bővítése
fog megtörténni. A projekt célja, hogy az intézmény a település lakossága számára a mai kor elvárásainak megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtson az óvodás korú gyermekek és családjuk számára.
Az óvoda bővítésével megoldható a zsúfoltság kezelése, valamint a
hiányzó helyiségek (pl. tornaszoba, nevelőtestületi szoba, fejlesztő
szoba) pótlása, mellyel az óvodai nevelés magasabb színvonalon
kerül majd megvalósításra. A férőhelybővítéssel a jelenlegi 150 férőhellyel szemben a bővítést követően 175 férőhely áll majd rendelkezésre. A projekt az óvoda egységesítésére, felújítására irányul, mert
az óvoda 6 csoportja két egymás melletti, de különálló épületben
üzemel, egyes helységcsoportok épületen belül nem átjárhatóak. Az
önkormányzat célja az, hogy a két épület egy egységként tudjon működni. A beruházás keretében az alábbi fejlesztések kerülnek megvalósításra: napelemes rendszer kialakítása; tornaszoba kialakítása;
orvosi szoba kialakítása; egyéni fejlesztő szoba kialakítása; eszközbeszerzés: főzőkonyha teljes körű technológiai felújítása; parkolóhely
kialakítása.
A projekt tervezett befejezése: 2019. május
A projektről bővebb információt a www.ebes.hu oldalon olvashatnak.
2018. március 09.
EBES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

EBES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELNYERT VIS�SZA NEM TÉRÍTENDŐ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSRÓL
Ebes Községi Önkormányzat „Fenntartható település közlekedésfejlesztés” című pályázat keretében 351,47 Millió Ft vissza
nem térítendő európai uniós támogatást nyert el, a Széchenyi
2020 program keretében.
A TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00002 azonosító számú projekt a pályázaton belül a „Kerékpárút fejlesztése Ebesen” címet kapta. A
fejlesztés eredményeként Ebest és Hajdúszoboszlót összekötő
kerékpárút épül ki, a két település együttműködésében. A nyomvonal kijelölésénél nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a legkisebb
mértékben érintsék a mezőgazdasági területeket. A kerékpárút tervezett hossza ~5,1 km, mely a tervek szerint a 4. sz.főút-48101
jelű ebesi bekötőút csomópontjánál meglévő gyalogátkelőhely
mellett keresztezi a 4. sz. főutat, ahol a kerékpárút biztonságos átvezetése is megoldódik. A továbbiakban az Ebes Fő utca-Rákóczi
utca nyomvonalán meglévő gyalogjárda kiszélesítésével egyesített
gyalog-kerékpárútként kerül kialakításra 1,4 km hosszan. Ezen a
belterületi szakaszon szórványos gyalogosforgalom mellett egy elválasztás nélküli gyalog-és kétirányú kerékpárút a tervezett.
A megépülő kerékpárút hozzájárul a biztonságos munkába járáshoz, a település gazdasági üzemeinek, vállalkozásainak kerékpáros közlekedéssel könnyebb megközelítéséhez.
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2018.12.31.
A projektről bővebb információt a www.ebes.hu oldalon olvashatnak.

Felhívás eboltással kapcsolatban

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a kutyatartó lakosságot, hogy ebben az évben is
megszervezésre kerül az ebek veszettség elleni oltása.

EBES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELNYERT VISSZA
NEM TÉRÍTENDŐ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSRÓL

Időpont: 2018. április 14-15. (szombat-vasárnap) 08.00–
13.00 óra között.

Ebes Községi Önkormányzat „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése; Ipari park megközelítését szolgáló utak kiépítése és
ipari csarnok építése” című pályázat keretében 490,00 Millió Ft
vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el, a Széchenyi 2020 program keretében.
A TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00001 azonosító számú pályázaton belül, a fejlesztés eredményeként 919 m út megépítése valósul meg
az ipartelepen, a Sajtgyári úton, amely az ipari parkot köti össze a
település déli részével. Az út megépítésével, közvetlen környezetében megvalósult a terület belvíz elvezetése is. Az ipari park szolgáltatásai a területen már meglévő, és jövőbeni letelepedők mindenkori
igényeihez igazodnak. A jövőbeni cél, hogy évről évre folyamatosan
újabb betelepülő vállalkozások növeljék az ipari park kihasználtságát, illetve a munkaerőpiac által nyújtott, megfelelő szakképesítéssel
rendelkező munkavállalók alkalmazásával bővítik a foglalkoztatottak
létszámát.
A projekt további részeként, a cél 989 m út megépítése a Szoboszlói
úton, mely az ipari parkhoz vezet, a könnyebb megközelíthetőség
érdekében. Az ipari park szolgáltatásai a területen már meglévő és
jövőbeni letelepedők mindenkori igényeihez igazodnak. Cél, hogy
olyan üzemeltetési hátteret biztosítson az önkormányzat, mely révén
a partnerek még költséghatékonyabbá és eredményesebbé tegyék
az üzleti tevékenységüket. Az ipari park szolgáltatásai az Európai
Unió által elvárt színvonalat foglalja magában és felöleli a betelepüléssel, valamint a folyamatos napi működéssel kapcsolatos valamennyi területet.
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2019.10.31.
A projektről bővebb információt a www.ebes.hu oldalon olvashatnak.

Helyszín: Ebesi Községgondnokság Kft., Rákóczi utca 12.
szám alatti udvara.
Kihelyezett oltás:
• Újsor:

2018. április 15. 14.00–15.00

• Horváth tanya: 2018. április 15. 15.30–16.30
A pótoltás:
Ebesi Községgondnokság Kft. Rákóczi u. 12. szám alatti udvarán:
2018. április 28-29. (szombat-vasárnap) 08.00–12.00 óra között.
Kihelyezett pótoltás:
• Újsor:

2018. április 29. 13.00–14.00

• Horváth tanya: 2018. április 29. 14.30–15.30
Az oltást végzi: Dr. Meleghegyi Balázs állatorvos.
(Telefon: 06-30-240-92-46)
Az oltás díja: 4000 Ft/eb. Chipezés díja: 3500.-Ft/eb.
Tájékoztatjuk a kutyatartókat, hogy beoltani csak a négy
hónapnál idősebb és transzponderrel (chippel) ellátott ebeket lehet.
Dr. Hajdu Miklós jegyző
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In memoriam Dr. Okváth László (1951–2018)

Köszönet

Szívből köszönöm Mindenkinek, aki férjem temetésén megjelent, ravatalára virágot hozott, részvétét kifejezte és fájdalmunkban osztozott! A gyászolók sokasága és a rengeteg virág
megerősítette azt a hitünket, hogy sokan szerették, becsülték
és az Ebesen eltöltött 33 év nem múlt el nyomtalanul!
Okváthné Kertész Anna és fiai, László és Péter

Kedves Betegek!
Értesítem Önöket, hogy 2018. április 1-jével
Dr. Cseke Renáta belgyógyász szakorvos lesz férjemnek,
Dr. Okváth Lászlónak a tartós helyettese.
A doktornő a Kenézy Kórházból érkezik és a tervek szerint
elhunyt férjem utóda is lesz.
Kérem, várjanak még türelemmel, fogadják őt bizalommal és
szeretettel.
Köszönettel: Dr. Okváth Lászlóné

Portörő János gyászbeszéde
Elzengett egy élet. Egy tartalmas, magvas élet.
Elment községünk nagyra becsült, hűséges orvosa, dr.
Okváth László, aki esküjéhez híven végezte gyógyító munkáját. Gyógyított, segített, bátorított és vigasztalt.
A gyógyításnak szentelte az életét. A hivatása egy volt az
életével.
33 évvel ezelőtt egy nagyon szerény, halk szavú fiatalember belépett a hivatali szobámba, a meghirdetett orvosi állásra
jelentkezett. Rövid beszélgetés után azt éreztem, hogy ilyen
orvosra van szüksége az ebesi embereknek. Az utolsó útjára
elkísérő ebesiek sokasága, a virágözön tanúságtétele annak,
hogy nem csalódtunk benne. Okváth doktor Ebes egyik meghatározó személyisége lett, és az én barátom is.
Nagy tudású orvos volt. Mindig megérezte, tudta, ha nagy
a baj. Olyan módszerek alkalmazásával mentett meg gyakran
életeket, amilyenre háziorvos ritkán mer vállalkozni. Szeretett
elbeszélgetni a betegeivel, elidőzni az ágyhoz kötöttek mellett, meglátogatni a kórházba kerülteket, az újszülöttel hazatérő kismamát virággal köszönteni.
Mindenki szerette őt! Mindenki bizalommal ment hozzá.
33 éves ebesi gyógyító munkásságával, emberségével bevéste emlékét a családok, az emberek, a falu életébe. Itt maradt közöttünk életének fénye és melege.
Ő így élt. Ez adjon vigaszt a gyászoló családjának, adjon
vigaszt az itt lévő tisztelgő főhajtást tévő gyászolóknak, hogy
a mi falunkban gyógyított és ajándékozott meg bennünket barátságával, emberségével. Azzal a tudással, azzal az értékkel,
amellyel rendelkezett. Ezt jöttünk ide most megköszönni.
Szeretett Okváth doktor, kedves Laci!
Nehéz itt állni öregebb túlélőként sírod mellett és tudomásul venni az ítéletet.
Isten veled! Legyen áldott az emléked!
Szívünkben örökké élsz!

Bobák Sándorné az alábbi méltató Megérezte, hogy akkor inkább erre, mint
szavakkal terjesztette fel a szakmai gyógyszerre van szükség. Hívás nélkül
fórum felé Okváth doktort:
is bejött akár hozzánk, akár máshoz,
hogy megnézze, javult-e a betege ál„Tisztelt zsűri!
lapota. „Csak éppen erre jártam” – HiAmikor hírét vettem, hogy lehet aján- hetetlenül jó diagnoszta. Édesapám nalani az év háziorvosát – bizony rögtön gyon beteg lett, anyukám hívott, „segíts
eszembe jutott az én kedves háziorvo- kislányom, nem akar orvost”. Mentem
som. Bár már két éve elköltöztem a kör- a városba, kocsival: apukám, kell, hogy
zetéből, mégis őt szeretném e megtisz- orvoshoz vigyelek! – Nem megyek, nem
telő címre ajánlani, hiszen több tíz évig tudják úgysem! – Apukám, most kiviszvolt a háziorvosom nekem, gyermeke- lek hozzám, elhívom neked Oki dokit,
imnek, unokámnak. Néhány példával engeded? Neki igen! S Oki doki jött,
szeretném alátámasztani javaslatomat. nem az ő betege volt, becsületesen megNeve után többen csak Oki dokinak be- vizsgálta, s elküldte, ahová kellett. Ő
céztük. Az, hogy a dokinak beceneve is már akkor kitapintotta, hogy mi is a baj,
van, már jelenthet valamit. Huszonévvel s nekem mondta is. Sajnos, édesapámat
ezelőtt valami probléma miatt vártam rá, már ő sem tudta megmenteni. Gyermeks jött könnyes szemmel. Nehezen tűrte, rendelése is van, s a piciket szeretettel
ha már ő sem tudott a betegén segíteni. megsimogatja, gügyög hozzájuk, s ha
Már ekkor hihetetlenül bíztam benne, lehet, nem szurkálja őket, hogy ne fájjon
Nagyon gyakran csak leültetett, s beszél- nekik. Mesélte, hogy éjjel, télen, amikor
getett akár velem, akár a többi beteggel. ügyeletes, a sínadrág kikészítve, mert

abba csak bele kell ugrani. S volt olyan
is – mert ő is emberből van – hogy mentem hozzá betegen, s ő kezdett panaszkodni, hogy fáj a füle. Mondtam, akkor
megegyezünk, ő most előbb meggyógyít
engem, s én küldök neki kövirózsát, azt
csepegtesse a fülébe. Mindezeket csak
azért írom le, hogy éreztessem, men�nyire jó, ha egy orvos nem kizárólag
receptfelíró gyógyító, hanem hatalmas
empátiával emberileg tud a beteghez közel kerülni. Azt gondolom, hogy akkor
félig már meg is gyógyult! Szerintem
emberségét mi sem bizonyítja jobban,
hogy két segítője évtizedek óta mellette van, ők hárman egy egység, egymást
kiegészítve dolgoznak betegeik egészségéért. Bizonyára még sok-sok történetet
írhattam volna Oki dokiról és csapatáról,
ám bízom abban, hogy e rövid kis szös�szenet is elegendő ahhoz, hogy örökké
kedvenc háziorvosom nyerje el az év
praxisa megtisztelő címet!”

www.ebes.hu

„Volt emberek,
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit, hatnak tovább.”
Kosztolányi Dezső
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A víz világnapját köszöntöttük

www.ebes.hu

Óvodásainkkal és bölcsődéseinkkel ebben az évben is készültünk a Víz Világnapjára.
Kiállításon mutatták be a gyerekek, miért is fontos számukra a víz. Március 22-én pedig az „Öltözzünk kékbe” akciónknak köszönhetően ismét „bekékült” az óvoda. Ezen
a napon a lelkes készülődésért minden csoport emléklapot vehetett át és valamennyi
gyerkőc egy-egy kék „vízcsepp” lufival térhetett haza.
Leiter Márta óvodapedagógus

Végre itt a várva várt tavasz, rügyeznek a fák, növekednek a veteményesbe szánt
palánták és a kerti állataink
is élvezik a tavaszi napsütés
melengető sugarait. A baromfi
udvar lakói is egyre többet tojnak hála a jó időnek. Mivel a
tyúkjaim nagyon sok szép tojással ajándékoztak meg, arra
gondoltam, hogy egy remek
tojásos receptet osztok meg a
kedves Olvasókkal.
Mindenki kedvence a Madártej, természetesen egy kis
csavarral:
Hozzávalók 4 személyre:
– Friss házi tojás 4 db
– Méz 4 evőkanál
– Zsíros tejszín 4 dl
– Kristálycukor 2 evőkanál
– Menta 1 csokor
– Citrom
A tojásokat szétválasztjuk.
A sárgáját, mézet és egy csipet
sót habosra keverünk, majd
folyamatos keverés mellett
hozzá adagoljuk az előzőleg
felforralt, gőzölgő tejszínt.
Ezzel már el is készültünk
egy hígabb formájú sodóval,
de ennél sűrűbbet szeretnénk,

Madártej másképp
– konyhatippek Szendrei Bencétől –
tehát vízgőz fölött addig habosítjuk, amíg kellően be nem
sűrűsödik (81 ºC-ig).
A tojások fehérjét kemény
habbá verjük egy csipet sóval, a citrom héjával és néhány csepp citromlével. Külön fazékban 2 evőkanál víz

kíséretében felforraljuk a
kristálycukrot és ezt a forró cukorszirupot óvatosan a
tojáshabhoz keverjük. Ezzel
ízesítjük és meg is főzzük a
habot.
A kész fehérjehabot tepsire
öntjük, és 160 ºC-os sütőben

megsütjük (kb. 3-5 perc).
A mentát 1 dl forró vízzel
leforrázunk (tömény menta
teát készítünk), majd a kész
sodóhoz keverjük.
A megsült habot rákanalazzuk az alaposan kihűlt mentás
sodónkra és már fogyaszthatjuk is!
Friss gyümölcs kíséretében
még frissítőbb!
Szendrei Bence

A legjobb, ha házi tojásból készítjük a madártejet
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Énekelték óvodásaink március 22-én, délelőtt a XXI.
Iciri-piciri Óvodás Bábcsoportok Térségi Találkozóján.
A találkozón a lányok mellett
természetesen fiúk is részt
vettek, összesen 7 nagycsoportos gyermekünk adta elő a
Szóló szőlő, mosolygó alma,
csengő barack című magyar
népmesét. Mielőtt színpadra
álltunk, megnézhettünk másik
két előadást is – gyermekeink
nagy-nagy örömére. Mesejátékunkat követően büszkén hallgattuk a neves szakmai zsűri
méltató szavait és örömmel vettük át a kiérdemelt ajándékcsomagot. Útravalóul néhány jótanácsot is kaptunk a jövőre nézve, és
biztosítottak bennünket arról, hogy a következő évben visszavárnak bennünket. Szereplőink: Bagi Barbara, Bocz Ádám, Kádár
Kinga, Nagy Dávid, Sarkadi Jázmin, Sopronyi Dávid és Szűcs Nelli.
Szöllősiné Nemes Ágnes, Truczkainé Kovács Edit
óvodapedagógusok

Hogy elrepült az idő!

9. születésnapját ünnepelte az ebesi Hangbújócska zenebölcsi március 12-én. Várunk Titeket továbbra is az Ebesi Művelődési
házban a Hangbújócska zenebölcsi foglalkozásain, legközelebb március 26-án, április 9-én és 23-án. Utóbbi anyáknapi foglalkozás lesz!

Mazsorett sikerek
Szolnokon
Az V. Szolnok Open Országos mazsorett verseny 2018.
február 24-én került megrendezésre, amelyen indult az
Ebesi Művelődési ház mazsorett csoportja is. A versenyre
34 egyesület nevezett, 749 gyermek részvételével. Nemcsak Magyarországról, hanem határon túlról, Aradról is
érkeztek versenyzők.
Az Ebesi Művelődési ház csoportja 17 gyermekkel és 2
koreográfiával versenyzett, amelyen a botos koreográfiával a 7., a pomponos koreográfiával a 2. helyezést érték el.
Gratulálunk!
Kissné Vass Rozália Művelődési ház vezető

www.ebes.hu

Mit játsszunk
lányok?
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Országos siker a Torna Diákolimpián

Lajtai Tímea 8.b osztályos tanuló Budapesten a Torna Diákolimpia országos döntőjén haladó “B” kategóriában az egyéni
összetett versenyben bronzérmet szerzett!
Iskolánk történetében még nem született
hasonló siker ebben a sportágban. A női
szertornában összetettben a következő
négy versenyszámban versenyeznek a
sportolók: ugrás, gerenda, felemáskorlát,
talaj. Timi az utóbbi két számban kimagaslóan teljesített. A nagyon szoros versenyben így az első helyezettől mindös�sze 4 tizeddel maradt le. Timi a debreceni
Galaxis Torna Fit SE versenyzője, edzője:
Antal Mária.
Arany hetet tartottunk iskolánkban

Hagyományainkhoz híven idén is megemlékeztünk iskolánk névadójáról, Arany
Jánosról. Ezen alkalomból diákjaink
számos versenyen mérhették össze tudásukat, ügyességüket, a településünkre érkező Arany buszon pedig számos, Arany
Jánossal kapcsolatos érdekességgel ismerkedhettek meg a gyerekek, illetve az
ebesi lakosság. Az ünnepi héten Subáné
Kiss Gyöngyi tanárnő instruálásával az
ötödikesek bemutatták Arany János: A
bajusz című művét, mely osztatlan sikert
aratott a gyerekek körében. Ezt az előadást 2018. április 29-én a községi majálison minden érdeklődő megtekintheti. A
mesemondó versenyen emléklapot vehetett át az 1. évfolyamból Kiss Karolina,
Pázmány Máté 1.a, Czirják Ádám, Makai
Csanád és Szűcs Dániel 1.b, míg Orosz
Emma 1.a és Obsitos Péter Alexander 1.b
I. helyezést, Diószegi Ádám1.b II. helyezést, Mészáros Máté 1.b pedig III. helyezést értek el. A 2. évfolyamból emléklapot
vehetett át Szilágyi Szonja, Vogel Christian 2.a és Kiss Lilla Antónia 2.b. Pálóczi

Iskolai színes hírek

Katalin 2.a I. helyen, Tarcza Nikolett 2.a
II. helyen, míg Kocsis Emese 2.a a III.
helyen végeztek. Arany-hét keretében
megrendezett szépíró verseny eredményei: I. évfolyam: I. Zétényi Eszter (1a),
II. Orosz Emma (1.a), III. Laczkó Zsófia
(1.b) és Kerékgyártó Bence (1.a). 2. évfolyam: I. Kocsis Emese (2.a), II. Kiss
Zsófia (2.b), III. Vogel Christian (2.a).
3-4. évfolyam: I. Pálffy Boglárka (4.b),
II. Szondi Boglárka (3.a) és Kanyó Dorina Sára (4.a.), III. Villás Viktória (3.a) és
Tóth Amina (3.b). Felső tagozat: I. Erdős
Fanni (5.a), II. Fodor Enikő (5.b) és Szabó László (8.b), III. Szarka Csaba (7.a)
és Sóvári Dániel (8.b). Az Arany-futáson
iskolánk valamennyi tanulója lefutotta a
környező utcákon kimért versenytávot.
Az eredmények: 1-2. osztály lányok: I.
Egri Csenge (1.b), II. Kiss Lilla Antónia
(2.b), III. Kerékgyártó Fanni (2.a). Fiúk:
I. Kerékgyártó Bence (1.a), II. Szabó István (2.b), III. Mundrák Zsombor (2.a).
Az 1-2. osztályosok összesített versenyében az 1.b osztály nyert. 3-4. osztály
lányok: I. Tóth Amina Zulejka (3.b), II.
Egri Kincső (4.b), III. Enyedi Luca (4.b).
Fiúk: I. Gergely Kristóf (4.b), II. Gulácsi
Zsombor (4.b), III. Nagy Sándor (3.b). A
3-4. osztályosok összesített versenyében
a 4.b osztály nyert. 5-6. osztály lányok: I.
Enyedi Sára (6.b), II. Karsai Erika (6.b),
III. Varga Olimpia (5.a). Fiúk: I. Kocsis
Csaba (5.b), II. Fodor Levente (6.b), III.
Erdei József Rómeó (6.a). Az 5-6. osztályosok összesített versenyében az 5.b és
a 6.b osztály holtversenyben nyert. 7-8.
osztály lányok: I. Mészáros Nóra (7.b), II.
Sós Anna (7.b), III. Árva Martina (8.a).
Fiúk: I. Görög Gábor (7.b), II. Szabó
László (8.b), III. Kovács Lukács Márton
(8.b). A 7-8. osztályosok összesített versenyében a 7.b osztály nyert. Köszönjük a
verseny biztosításához nyújtott segítséget
a rendőrségnek és a polgárőrségnek.
Országos Történelem Verseny –
Az elmúlt 10 év legjobb eredménye
született
2018. február 8-án rendezték Debrecenben a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában az Országos
Történelem Verseny Megyei fordulóját.
Ezen a versenyen azok a tanulók vehettek
részt, akik az iskolai fordulóban 70%-ot
teljesítettek a központilag összeállított
országos feladatlapon. Így 35 diák kapott
meghívást a megyei megmérettetésre. Iskolánkat Szabó Laura Dorina 7.b osztályos tanuló képviselte. A verseny témája:
Európa és Magyarország 1800-1900 kö-

zött. Laura több könyvet is feldolgozott a
Reformkor és a Dualizmus témakörében.
Kitartó és lelkiismeretes munkája meghozta az eredményt. A megyei megmérettetésben 16. helyezett lett. Ezzel az elmúlt
10 év legjobb eredményét érte el az Országos Történelem Versenyben. Gratulálunk
neki büszkék vagyunk rá! Felkészítője:
Tálas Enikő.
Országos ütőhangszeres versenyen vett
részt Piskó Péter
A IX. Országos
Maros
Gábor
Ütőhangszeres
Szóló- és Duó
versenyen iskolánkból
Piskó
Péter (3.o.) ütőhangszeres tanuló vett részt.
Az I. szóló korcsoportban 18
tanuló indult, Peti is nagyon szép műsort
játszott, a helyezésről csak egy kis izgulás miatt maradt le, de év végén a Gála
hangversenyen ismét meghallgathatjuk a
darabokat. Nagyon jó volt Petivel együtt
a versenyre intenzíven készülni, és ilyen
nehéz darabokat megtanulni. Köszönjük
a Tankerületnek és az Ebesi Gyermekekért Alapítványnak a támogatást, hogy
elsőként méltón képviselhette az iskolát
egy növendék. Felkészítője: Dr. Jókayné
Nánai Zsuzsanna.
A Hunyadiak nyomában

2018. február 26-án a Debreceni Hunyadi János Általános Iskola „Hunyadiak
nyomában” témájú megyei tanulmányi
versenyt szervezett. A „Mátyás király
rajzokban” témában a következő tanulók
mérettették meg magukat: Laczkó Zsófia
1. évfolyam, Szentmiklósi Kristóf és Medgyessy Julcsi 2. évfolyam, Hanyu Imre és
Herczeg Tímea 3. évfolyam, Pálóczi Borbála és Varga Ágota 4. évfolyam. Az ott
elkészített egyéni versenyen Medgyessy
Júlia a 2. osztályosok között első helyezést ért el. Felkészítő tanárok: Papp Éva
és Kulcsárné Toroczkai Dóra. „Hunyadiak a művészetekben” címmel történelmi
csapatversenyre is sor került, melyen 5-6.
osztályos korcsoport 4 fős csapatai vehettek részt. Iskolánk csapatának tagjai:
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Idén is pályázunk Erzsébet táborokra
Iskolánk idén is pályázik az Erzsébetprogram keretében meghirdetett fonyód
ligeti Erzsébet élménytáborra. Pályázunk
továbbá Erzsébet napközis táborokra is.
A pályázatok elbírálása várhatóan 2018
májusában történik meg. További részletek a www.ebesarany.hu oldalon találhatók.
Kémiaversenyen vettünk részt
Február 12-én rendeztük a Hevesy György
Országos Kémia Verseny Házi fordulóját.
Szabó Laura Dorina és Sós Anna (7.b)
teljesített a legjobban, az ő dolgozatukat

küldtük tovább. A március 23-án a Tóth
Árpád Gimnáziumban megrendezésre került megyei fordulóba Szabó Laura Dorina képviselte iskolánkat.
Sikeres matematika verseny
2018.január 23-án került megrendezésre
a Varga Tamás Matematikaverseny megyei fordulója, melyre iskolánkból Szűcs
Krisztina 7.b osztályos tanuló került be.
Szűcs Krisztina kategóriájában megyei
nyolcadik lett, a 32 továbbjutó között.
Gratulálunk az eredményéhez. Felkészítő
tanár Balogh Éva.
Járási népdaléneklési versenyen
jártunk
A 2018. február 27-én Hajdúszoboszlón megrendezett járási népdaléneklési
verseny eredményei: Boruzs Réka (5.b)
egyéni 3. helyezés, Erdős Fanni, Pető
Zsófia, Orosz Fanni (5.a) csoportos 3.

helyezés. Felkészítő tanár: Szabóné Tóth
Katalin. Pető-Tóth Ádám (4.o) 1 helyezés,
Bakonszegi Vanda, Érckövi Nikolett (4.o)
csoportos 1. helyezés. Felkészítő tanár:
Kiss József.
Köszönetnyilvánítás
Ezúton köszönjük Deczkiné Szilágyi
Barbarának az Ebesi Gyermekekért Alapítványnak tett önzetlen felajánlását. Köszönjük továbbá a virágosításban nyújtott
segítségét az Ebesi Községgondnokság
Kft-nek, Pajzosné Király Marianna ügyvezető asszonynak.
Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával
támogassa továbbra is az Ebesi Gyermekekért Alapítvány munkáját. Adószám: 18544718-1-09
Összeállította:
Szűcs Norbert intézményvezető
Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Tájékoztatás az általános iskolába történő beíratásra
Tisztelt Szülő(k)!
Ezúton tájékoztatom az érintetteket
a Berettyóújfalui Tankerületi Központ
fenntartásában működő általános iskolákra vonatkozó felvételi eljárás rendjéről:
Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2018. április 12. (csütörtök) 7.30-17.00
óra között
2018. április 13. (péntek) 7.30-17.00
óra között
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
•
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
•
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
ilyen igazolás lehet:
• óvodai szakvélemény

• nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
• sajátos nevelési igényű gyermekek
esetén a Szakértői Bizottság szakvéleménye
• állandó lakcím hiányában tartózkodási
hely igazolása
• nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
(nyilatkozat minta postázva, vagy letölthető a www.ebesarany.hu oldalról)
• nyilatkozat közös szülői felügyeleti
jog gyakorlására (2014. március 15től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII.
fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók) (nyilatkozat minta postázva, vagy letölthető a www.ebesarany.hu oldalról)
•
nyilatkozat kitöltése arról, hogy a
szülő gyermekét etika vagy hit- és
erkölcstan oktatásban kívánja részesí-

teni (nyilatkozat minta postázva, vagy
letölthető a www.ebesarany.hu oldalról)
A tanköteles korba lépő gyermekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség
külföldön történő megkezdését az illetékes járási kormányhivatalnak köteles bejelenteni (Nkt. 91.§).
Továbbá tájékoztatom az Ebesi
Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola programjairól:
• április 07. (szombat) 10 óra: KAKAÓ
PARTY
• április 09–12. (hétfő–csütörtök): nyílt
tanítási nap az alábbiak szerint: április
9., hétfő 2. osztály, április 10., kedd 1.
osztály, április 11., szerda 3-4. osztály,
április 12., csütörtök 5-8. osztály.
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
Szűcs Norbert
intézményvezető

Húsvéti alkalmak a református templomban

„Jézus ezt mondta nekik: Békesség nektek!
Ahogyan engem elküldött
az Atya, én is elküldelek titeket.”
(János evangéliuma 20. rész 21. vers)
Kedves Testvéreim! Tisztelt Atyámfiai!
Áldás, békesség! Ilyen szépen köszönünk
mi reformátusok. Azért mondhatjuk ezt
reménységgel, mert Isten adja mindkettőt.
Ő minden áldásnak, életnek forrása, és ő
ad békességet is. Jézus Krisztus a legnagyobb békéltető, ő is így köszöntötte a

tanítványait feltámadása után. Mi is ezt
kívánjuk az idei Szent Ünnepen: legyen
valósággá, áradjon erő Krisztus szavaiból
a mi életünkre, mindnyájunkra: Békesség
nektek!
Az Ebesi Református Templomban az
idei ünnepen is szól az igaz üzenet Krisztusról, megváltásról, az Élet győzelméről,
Isten szeretetéről, békéjéről. Arra hívogatunk mindenkit, hogy jöjjenek bátran
hallani, érteni és örömmel ünnepelni az
alábbi alkalmakon:

• Március 30. Nagypénteki Passiói istentisztelet 17 órától.
• Április 1. Húsvétvasárnapi istentisztelet úrvacsorával ¾ 10-től.
• Április 2. Húsvéthétfői istentisztelet
keresztelővel ¾ 10-től
Egyházközségünk és Presbitériuma nevé
ben is szeretettel kívánunk áldott és igaz
Feltámadás ünnepet, legyen találkozásunk az ünnepi istentiszteleteken!
Áldás, békesség!
Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor
Szilágyi János gondnok

www.ebes.hu

Kovács Anna 5.b, Kanyó Gréta 5.b, Balogh Dorottya 6.a; és Pető Boglárka 6.a.
A játékos feladatokat nagyon élvezték a
versenyzőink, akik a megyei szintű versenyen 11. helyezést értek el. Felkészítőjük:
Tálas Enikő.
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Kék hírek

Ebesen a 2018. február 25–március 22. között eltelt időszakban
egy bűncselekmény elkövetéséről, valamint két közlekedési baleset
bekövetkezéséről érkezett bejelentés a rendőrség részére.
Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt 2018. február
27-én 8 óra 55 perc körül a 4805. számú úton. Egy személygépkocsi
közlekedett Debrecen felől Ebes irányába. Haladása során a jármú
kerekei a hóval borított úttesten megcsúsztak, a gépkocsi irányíthatatlanná vált, majd az út jobb széle melletti útárokba sodródott.
A baleset során a személygépkocsi vezetője, illetve annak két utasa
előreláthatólag nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedtek. Őket a mentők kórházba szállították.
Egy személygépkocsi közlekedett 2018. március 2-án 15 óra 40
perc körül a 4-es számú főúton Debrecen irányából Ebes irányába.
Haladása során a vele azonos irányba közlekedő személygépkocsi
előzésébe kezdett. Az előzés befejezését követően, járműve megcsúszott, irányíthatatlanná vált, majd összeütközött a vele szemben,
Ebes felől Debrecen irányába közlekedő személygépkocsival. A baleset során személyi sérülés nem történt, mindkét járműben anyagi
kár keletkezett.
A lakosság segítségét kérem két kerékpár eltulajdonításával kapcsolatban. Ez idáig ismeretlen elkövetők eltulajdonítottak két darab
kerékpárt Ebes, Újsor utca egyik ingatlanának udvaráról 2018. március 13-án 6 és 18 óra között. Az egyik kerékpár 26-os női ferde vázas,
fekete-szürke színű, elől behajolt fekete kosárral ellátott, TOURIST
feliratú. A másik 26-os, hajlított vázas, elől-hátul teleszkópos mountain bike típusú kerékpár volt.
Kérem, hogy aki a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban információval rendelkezik, az tegyen bejelentést a rendőrségen, vagy
a település körzeti megbízottainál (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait
zártan – kezeli:
Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok
06-30/382-6565
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott
06-30/382-6584
Pásti Gyula c. r. tzls. körzeti megbízott
06-70/430-1353
Vass Szabolcs r. ftőrm. körzeti megbízott
06-30/382-6581
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 szerdáján
16:00 és 17:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az
Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.
Karácsony Béla r. százados, sajtószóvivő

Kedves Látogatóink!
Minden intézményünk szavazóhelyként funkcionál
a választások idején,
így a Községi Könyvtár, a Széchényi Ferenc
Tájmúzeum és a Művelődési ház

2018. április 07-én (szombaton)
ZÁRVA tart.
Megértésüket köszönjük!

Ebesi Művelődési ház
4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 06-20/404-8001

2018. április
RENDSZERES PROGRAMOK:
9-én és 23-án (hétfő) 9.00 Hangbújócska zenebölcsi – színházterem
Hétfő 13.00 Ebesi Hagyományőrző Egyesület – tárgyalóterem
Hétfő és szerda 17.30 Karate – színházterem
Kedd 14.00 Mazsorett szakkör – színházterem
Kedd 19.00, szombat 15.00 Zsongvölgyi Hagyományőrző
Haditorna Egylet – színházterem
Kedd 17.00 Gyöngyrakó klub - tárgyalóterem
Kedd, péntek 18.00 Gyógytorna – színházterem
Kedd 16.15 Citera és népi ének szakkör – tárgyalóterem
Csütörtök 17.30 Sakk foglalkozás – tárgyalóterem
Péntek 10.00 Piros Rózsa Népdalkör – tárgyalóterem
ALKALMI PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK:
15. Bababörze – színházterem
19. Meseszínházi előadás – színházterem
29. Ebesi Majális - Sajt és Bor ünnep – szabadtéri színpad és park
Vásárok időpontjai: április 3., 18., május 4., 16.

Mindenkit szeretettel várunk!
A programváltozás jogát fenntartjuk.

Ebesi Hírlap
Télűzés Sportbarát módra

Immár kilencedik alkalommal báloztak együtt egy remek hangulatú rendezvényen a Sportbarátok. Az est a jókedv, a humor és
természetesen a sport jegyében telt. Mezei László alpolgármester
úr, illetve Kovács József, egyesületünk elnökének köszöntő szavait
követően a bál színvonalát Balogh Anna Kira és Bunda Bálint megyei és országos Nívó-díjas néptáncosok műsora, valamint Kanyó
Kata és Szécsi Bence – az Ady Endre Gimnázium végzős dráma
tagozatosainak - monológjai emelték.

A márciusi Oxigén kupa erdei futóverseny utolsó fordulóján,
az ilyenkor szokatlan télies időjárás fogadta a versenyzőket. A
hangulatos, de lábszárig érő hó, a kifejezetten nehéz, csúszósinstabil terep nem tette lehetővé az egyéni csúcsok megjavítását,
de eredményességben sikerült helytállnia az ebesi csapatnak.
Aranyérmesek lettek: Egri Csenge, Nagy Anita és Sós Barnabás.
Ezüstérmes lett Gergelyné Molnár Edit. Harmadik helyezést Az idei bulin sem maradhatott el a vicces vetélkedés, ahol négy
csapat mérhette össze ügyességét, valamint ének- és tánctudását,
értek el Magyar-Csorvási Judit, Varga Áron, Mészáros Tamás
melyet a közönség hatalmas tapssal jutalmazott.
és Egri Ferenc. További pontszerzőink: Mészáros Nóra, Varga Olimpia, Egri Kincső, Borsosné Csorvási Andrea, Nyüvedi
Nándor, Gém Bence, Borsos Zsolt és Magyar Szabolcs.
Sós Barnabás

Az est jó hangulatú zenéiről djZsozsó gondoskodott. Ezúton is
köszönjük a tombola sorsoláshoz felajánlott értékes nyereményeket. Köszönet a Curver Magyarország Kft-nek, a Jama Szépségszalonnak, a Családi Kajatanyának, a Vágner 2001 Bt-nek, a Jetta
Virág és Ajándék Üzletnek és minden Sportbarát családnak, Sportbarátnak.
Ebesi Sportbarát Egyesület

Női torna nemcsak nőknek – tagtoborzó
Várunk minden mozogni vágyó ebesi lakost funkcionális kör- és trx
edzéseinken. Ott a helyed, ha nem félsz kilépni a komfortzónádból és
szereted a kihívásokat! Az edzések ideje: kedd 18.00-19.00, csütörtök
18.30-19.30 óra. Helye: az általános iskola tornaterme.
Katona Erika
Ebesi Sportbarátok Egyesület, Fitnesz és túra szakosztály,
szakosztályvezető
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OKÉV: 09-0287-04

Harmati
Autósiskola

HÚSVÉTI AKCIÓ!

Április 7. szombat 9–12 óráig

Tavaszi nagytakarítás

Gyülekező: Művelődési ház előtt 9 órakor
Helyszín: Ebes külterülete
Felszerelés:	Időjárásnak megfelelő öltözet, kesztyűt és zsákokat biztosítunk
Örömmel várjuk a civil szervezetek, intézmények és a lakosság
segítségét is!
Szervezők: E
 besi Polgárőr Egyesület, Községgondnokság, AKSD

Lakossági hirdetés

Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány készítése.
Fundamenta, lakáshitel, felújítási hitel. Adorjánné Vali Ebes,
Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407

50 %-os kedvezménnyel személygépkocsivezetői tanfolyamot indítunk tantermi és elearning otthon tanulásos képzéssel
2018. április 5-én csütörtökön 18,00 órakor
Ebesen a Művelődési Házban
Jelentkezni lehet:
A megadott időpontban a helyszínen, vagy
Harmati László iskolavezetőnél a 06-20-988-95-96
telefonszámon.
e-mailben: harmatilaszloo@gmail.com

www.harmatiautosiskola.hu

