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A TARTALOMBÓL...

A beteg és a gyógyítás az első

– bemutatkozik dr. Cseke Renáta háziorvos –
Kedves, mosolygós tekintetű, nyitott szívű dr. Cseke
Renáta doktornő, aki immár egy hónapja dolgozik
háziorvosként a Rákóczi
utcai rendelőben. Vele beBeszámoló a testületi ülésről szélgettünk.
2. oldal
1985-ben születtem, Kabán nőttem fel, ott végeztem az általános iskolát. A
középiskolai tanulmányaimat a debreceni Tóth Árpád
Gimnázium
biológia-kémia tagozatán folytattam,
ami meghatározta azt, hogy
vagy orvos, vagy gyógyszeIskolai színes hírek
rész leszek. Aztán ahogyan
5. oldal
közeledett az érettségi és a
felvételi ideje, mindinkább
az orvoslás felé hajlottam,
mivel mindig is szerettem az
embereket, szeretek segíteni rajtuk a bajban, így tehát
nem is volt kérdés, hogy a
felsőfokú tanulmányaimat
a Debreceni Egyetem OrTavasznyitogató az óvodában
vosi Karán folytattam, ahol
6. oldal
2010-ben sikeresen lediplomáztam. Ezt követően, mivel nem volt megfelelő rezidensi hely, a Vérellátóban
kezdtem el dolgozni, kis idő
után pedig a Kenézy Kórház
belgyógyászati
osztályán
kaptam állást, ahol mind
Kétszáz éve született Görgei a fekvő-, mind a járóbeteg
ellátásból kivettem a réArtúr – 8. oldal
szem. Azt gondolom, hogy
a kórházban eltöltött idő jó
gyakorlat volt számomra,
hiszen az embereket manapság leginkább érintő betegségek diagnosztizálásával,
kezelésével
foglalkoztam
nap mint nap, ami a jelenlegi munkám során nagyon jól
Idén is karate
maratonoztunk – 11. oldal kamatoztatható.
2017-ben

szakvizsgáztam belgyógyászatból, azonban már akkor
elkezdtem kacérkodni a gondolattal, hogy belevágok a
háziorvosi szakképzésbe is.
Keresgélni kezdtem, így találtam rá Ebesre, a Rákóczi

beszéljünk a problémákról
és próbáljuk azokat optimálisan kezelni. Az idei Majálison, április 29-én például
egy egészségsátorban várjuk 8-10 óra közötti időben
a rendezvényre kiérkezőket,

utcai háziorvosi rendelőre.
Egy hónapnyi tapasztalat
után azt mondom, jól döntöttem. Nagyon kedvesen, segítőkészen álltak hozzám az
első pillanattól kezdve mind
a betegek, mind pedig az önkormányzat és a kollégák is.
Számomra a beteg és a gyógyítás az első a család mellett. Természetesen a praxis
az Okváth doktor úr által ellátott feladatokat továbbra is
végzi majd, azonban távlati
céljaim között szerepel, hogy
belgyógyászati szakrendelést
végezzek meghatározott időpontokban. Vallom azt, hogy
minden beteg és betegút más
és más, egyedi, a kezelésnek
pedig individuálisnak, személyre szabottnak kell lennie. Fontosnak tartom a primer prevenciót is, azt, hogy

ahol egyebek mellett vércukrot és vérnyomást is mérünk,
valamint diétás, illetve életmód tanácsokat adunk.
Magamról még annyit,
2011-ben mentem férjhez,
a párom egy debreceni gépgyártó cégnél üzemvezető.
Van egy kislányunk, Adél,
aki nyáron lesz öt éves. Szabadidőnkben nagyon szeretünk kirándulni, sportolni,
kislányunk például egészen
pici kora óta táncol. Távlati
célom, hogy idővel Ebesre
költözzünk a kis családommal. Arra kérem a kedves
ebesieket, hogy bizalommal
forduljanak a problémáikkal
felém, és ígérem, megteszek
mindent annak érdekében,
hogy a lehető legszínvonalasabb ellátásban részesüljenek!
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– beszámoló a testület márciusi üléséről –

Tájékoztatás hangzott el az
operatív program keretében
elnyert pályázatokról
Szabóné Karsai Mária polgármester asszony a napirend keretében tájékoztatás adott a Terület
és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretében elnyert pályázatok megvalósításának jelenlegi helyzetéről. Az
Ipari Park megközelítését szolgáló utak kiépítése megnevezésű
projekt három elemet foglal magában. Ezen munkálatok során
megépült az 1. számú ipartelepi
út, valamint a Szoboszlói utca
út- és vízelvezetése, valamint folyamatban van a 2. számú ipartelepi út út- és szennyvízelvezetés
kiépítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás. Ezen útszakasz
várhatóan 2018 ősz végére készülhet el. A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde felújítása
és bővítése elnevezésű projekt
kivitelezése is folyamatban van.
Az új épület várhatóan augusztus
végére átadásra kerülhet. A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében épül ki
továbbá az Ebest Hajdúszoboszlóval összekötő kerékpárút is,
melyet a tervek szerint október
30-án át kell adni a biciklisek
számára.
Megépül a futókör a
sportpályán
Szabóné Karsai Mária polgármester asszony a napirendi
ponthoz kapcsolódóan elmondta,
hogy a település a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása elnevezésű pályázat
keretén belül 4 millió 959 ezer
forint támogatást nyert az ebesi
Sporttelep fejlesztésére, mely
során egy salak borítású futókör
alakítható ki. A beruházás megvalósításához az elnyert támogatáson felül az önkormányzat 5
millió 997 ezer forint önerőt biztosít. A tervek szerint a futókört
az április 29-én megrendezendő
Majálison vehetik először birtokba a futók.
Elfogadták a közbeszerzési
tervet
A testület jóváhagyta az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét, melyet jogszabályi

előírás alapján kell évente összeállítani és elfogadni. A terv az év
közbeni pályázati lehetőségektől
függően változhat, bővülhet.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kidolgozott egy
Levegőminőségi Tervet, amely
Ebesre is kiterjed. A csatlakozás
mellett szól, hogy a levegőminőség alapvetően befolyásolja az
egészséges életkörülményeket,
illetve a településen is szórványosan tapasztalható a téli fűtési
szezonban a rossz fűtő anyagok
miatti légszennyezés. Az ilyen
levegőminőséget érintő jelenségek visszaszorításának egyik
eszköze lehet egy olyan felvilágosító, tájékoztató kampány,
mely pályázat keretében valósulhat meg. A képviselő-testület
egyhangúlag támogatta a „LIFE
IP HUNGAIRY 2017.” projekthez való csatlakozást.

zottságok 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 500.000,- Ft,
a Zsongvölgyi Hagyományőrző
Haditorna Egyletnek 300.000,Ft, az Ebesi Gyermekekért Alapítványnak 500.000,- Ft, az Ebesi
Polgárőr Egyesületnek 900.000,Ft, az Ebesi Református Templomért Alapítványnak 300.000,- Ft,
az Ebesi Piros Rózsa Népdalkör
Egyesületnek 200.000,- Ft, míg
az Ebesi Hagyományőrző Egyesületnek 400.000,- Ft támogatást
nyújt.
Zárt ülésen tárgyalta a testület az iparterület értékesítéssel
kapcsolatos, valamint az első
lakáshoz jutók támogatása iránti
kérelemmel összefüggő napirendi pontokat.

Beszámoló az Ebes Települési
Értéktár Bizottság munkájáról
Fülöpné Dr. Kovács Brigitta az Ebes Települési Értéktár
Bizottság elnöke a bizottság
munkájával kapcsolatosan elmondta, hogy az a tavalyi évben
is folyamatosan végezte a feladatait, a meglévő helyi értékek
megőrzése és minél szélesebb
körben történő megismertetése
mellett további helyi értékek
felkutatásával foglalkoztak. A
bizottság fő célkitűzése, hogy a
jövő nemzedék számára minél
több helyi értéket tudjon megA helyi civil élet támogatása
őrizni, mely kapcsán tájékozA képviselő-testület a Pénztató prospektusok, térképtábla,
az értékek helyi rendezvénye- ügyi, illetve a Mezőgazdasági,
ken történő megismertetése a Környezetvédelmi, Turisztikai,
legfontosabb feladat, melyhez Oktatási, Kulturális és Sport Bipénzügyi fedezet biztosítását
Pályázati felhívás
kérték a képviselő-testülettől.
A testület az Ebes Települési
Művelődésszervező/ közművelődési munkatárs állásra.
Értéktár Bizottság munkáját naEbes Községi Önkormányzat pályázatot hirdet művelődésszervegyon fontosnak ítéli meg, ezért ző/ közművelődési munkatárs munkakör betöltésére, közösségszerkérte, hogy a megvalósítandó vezési feladatok ellátására.
A jogviszony tartalma: 2018. június 1-től 24 hónap / két év hafeladatok vonatkozásában ártározott időtartamra létrejövő, heti 20 órás, részmunkaidejű munajánlatokat kérjenek be.
kajogviszony.
A munkavégzés helye: Ebesi Művelődési Ház, 4211 Ebes, KosA testület elfogadta a szociális
suth
utca 32-34.
alapellátások térítési díjait
A munkakörhöz tartozó feladatok: Humán szolgáltatások fejErdei Andrásné, az Alapszollesztése térségi szemléletben – EFOP 1.5.3-16-2017-00043 pályágáltatási Központ vezetője, a nazatban való közreműködés.
pirendi pont előterjesztője arról
Közreműködés a települési kulturális rendezvények szervezéséadott tájékoztatást a képviselő- ben, a művelődési ház programjainak szervezése, kapcsolattartás
testületnek, hogy a törvényi előa település civil szervezeteivel, oktatási- nevelési intézményeivel.
Pályázati feltételek:
írásokra tekintettel, április else– középfokú végzettség
jéig szükséges meghatározni az
– önálló munkavégzés
intézményi térítési díjak mérté– jó szervezőkészség
két, melyek közül az idei évben a
– rugalmasság
házi segítségnyújtás térítési díja
– felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
emelkedik majd csekély mérték– büntetlen előélet
ben, a többi térítési díj változat– három hónap próbaidő
lan marad. A képviselő-testület
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– közép- vagy felsőfokú szakirányú végzettség
a napirend keretében elfogadta
– hasonló területen végzett szakmai tapasztalat
az új intézményi térítési díjakat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
melyek május 1-jétől lépnek ha– szakmai önéletrajz
tályba.
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Levegőminőséget javító
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 18.
programhoz csatlakoztunk
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton: a pályázatDr. Papp László, Debrecen
nak az Ebes Községi Önkormányzat címére történő megküldéséMegyei Jogú Város polgármesvel (4211 Ebes, Széchenyi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
tere a levegőminőség térségi beosztás megnevezését: művelődésszervező/ közművelődési munkatárs. Személyesen: Ebes Polgármesteri Hivatal Titkárság (4211
javítása érdekében együttműEbes, Széchenyi tér 1.)
ködési lehetőséget kínálva keA pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 30.
reste meg az önkormányzatot.
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Akik sokat tettek Ebesért
Interjú Fézerné Kaszás Máriával és Apagyi Józseffel, akik Nemzeti Ünnepünk, március 15-e alkalmából Pro Villa
(Ebes községért)-díj arany fokozatú kitüntetésben részesültek a településért végzett munkájuk elismeréseként.

– interjú Apagyi Józseffel –
– Hogyan és mikor került Ebesre az
Apagyi család?
– Debrecenben szép
helyen laktunk a kertvárosban, de
nagyon kicsi
volt a ház
körüli kert,
nagyobbra
vágytunk, és
mivel a feleségem testvére már kint
élt Ebesen megtetszett nekünk a település. 1982-ben lehetőségünk adódott arra,
hogy építési telket vásároljunk itt, és nekikezdjünk az építkezésnek. Nemcsak a
házat, hanem a házépítéshez szükséges
gépeket is saját magam gyártottam, csináltam én fűrész- és gyalugépet, felvonószerkezetet, állványokat, anyagszállító
billenőstalicskát, szóval mindent, amire
azt gondoltam, hogy szükségünk lesz.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy a házunkat mi építettük fel a két kezünkkel,
én voltam a mester, a két lányuk és a feleségem pedig a kisegítő munkát csinálták. Bár sokáig készült álmaink otthona,
mivel a gyerekek még iskolába jártak,
mi pedig dolgoztunk a feleségemmel,
de hétvégenként, illetve amikor egy kis
szabadidőnk akadt, építettük a házunkat.
1986-ban költöztünk végül Ebesre.
– Hogyan alakult a család élete Ebesen?
– A kezdet nem volt egyszerű, hiszen mindnyájan visszajártunk dolgozni
Debrecenbe. Majd gondoltunk egyet és
építettünk egy lángossütőt a régi piac
területén, amit a feleségem és a két lányunk üzemeltetett. Én 25 évig dolgoztam a debreceni téglagyárban üzemlakatosként. Szerettem ott dolgozni, hiszen
volt lehetőségem többféle munkát is
kipróbálni, egyebek mellett központi fűtést szereltem, kazánt gyártottam.
Mivel gyermekkoromban sajnos nem
volt lehetőségem szakmát tanulni, így
felnőttként, munka mellett kellett beülnöm az iskolapadba, de szerencsére több
szakmát is sikerült elsajátítanom. Aztán
1990. szeptember 14-én Ebesen megtörtént a gázlánggyújtás, így aztán körzeti
gázszerelőként kezdtem el dolgozni a
faluban, később a gázszámlázás is a családhoz került.
– Mint tudjuk, Jóska bácsi a közéleti

dolgokból is kivette a részét. Mikor és hogyan kezdődött ez?
– A munkám végzése során közvetlen,
jó kapcsolatom alakult ki a lakossággal.
1994-ben aztán úgy gondoltam, hogy
indulok a helyi képviselő választáson,
mert szerettem volna a falu érdekében
többet tenni. Bekerültem a testületbe,
a pénzügyi bizottságban tevékenykedtem nyolc éven át, amely időszakról azt
mondhatom, hogy volt, amikor egyetértésben dolgoztunk Ebesért, volt, amikor
egyedül maradtam a véleményemmel, de
a faluért, az emberekért mindig kiálltam.
Mindeközben a feleségem többedmagával együtt megalapította a Hagyományőrző klubot, melyben és is aktívan részt
vettem. Emlékszem, az első falunapon a
saját nevelésű birkából készült pörkölttel
vendégeltem meg a szervezőket, illetve
a gyerekek örömére kivittem a parkba
a lovaimat, de volt olyan is, hogy egy
gyermeknapi rendezvényre a tűzhelyet
biztosítottam azért, hogy a gyerekeknek
tudjanak palacsintát sütni a szülők. A
második ciklusban sokat viaskodtam a
testületben, gyakran egyedül maradtam,
de azt gondolom, hogy jól cselekedtem,
hiszen az emberek bizalommal fordultak
felém, tudták, hogy a felmerülő gondjaikat képviselni fogom. A közéleti munkámhoz sok erőt adott az, hogy a családom mindig mellettem volt. Mind a két
lányunk itt lakik Ebesen a családjukkal
együtt, sajnos most egy unokánk messze
került tőlünk, de ez az élet rendje, ebbe is
bele kell nyugodni, hogy ők ott találták
meg a boldogulásukat.
– Jóska bácsi alapító tagja volt az Ebesi Polgárőr Egyesületnek. Mi motiválta abban, hogy megalakuljon ez a civil
szervezet?
– Már a képviselői munkám során
javasoltam a polgárőrség létrehozását
azért, hogy a falu jó közbiztonságát megőrizzük. Erre tekintettel 1999-ben alakítottuk meg az egyesületet, melynek a mai
napig is tagja vagyok. Ebesnek nagyon
jó a híre, sokan költöznek ide, szeretnek itt élni az emberek, ami többek között a jó közbiztonságnak is köszönhető,
amit remélem a továbbiakban is sikerül
megőriznünk. A családom már 32 éve él
Ebesen. Úgy érzem a közéleti munkámmal egy kicsit én is tettem valamit a falu
érdekében. Amíg az egészségem engedi,
dolgozni fogok a településért, és nagyon
köszönöm a tevékenységemért kapott elismerést!

Jó érzés, hogy a tanítványaink
megtalálják a helyüket az életben!
– interjú Fézerné Kaszás Máriával–
– Mit jelent Önnek ez a díj?
– Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy megkaptam. Nem számítottam rá. Egyszerűen csak tettem
és teszem a dolgom
a legjobb tudásom és
belátásom szerint. A
közösség elismerése
megerősítést jelent.
– Mit tart legfontosabbnak a munkájában?
– Szerencsés ember vagyok, mert soha nem éreztem kényszernek a munkámat. Nem is tudnék mást elképzelni.
Amikor 35 évvel ezelőtt Ebesre kerültem, egy jól
működő iskola tagjává váltam, ahol nagyon sokat
tanultam az idősebb kollégáktól. Már kezdőként
bevontak minden feladatba, megbíztak bennem.
Aztán egyre több feladat talált meg. Pályafutásom
alatt számtalan új módszer és program kidolgozásában vettem részt. Jó a kapcsolatom a tanítványaimmal és a kollégáimmal. Szeretek csapatban
dolgozni, együttműködni. Szívesen szervezem az
iskolai rendezvényeket, szeretem a kihívásokat.
Nagyon szeretek gyerekek között lenni, velük foglalkozni. Következetes és szigorú pedagógusnak
tartom magam, mert hiszem, hogy eredményeket
csak így lehet elérni. Sok olyan tanítványom van,
aki a középiskolás évek alatt döbben rá, hogy az itt
megszerzett tudás nyújt biztos alapokat a tovább
haladáshoz. Jóleső érzés, hogy kollégáim között
ma már tanítványaim is vannak. Az évtizedek alatt
végbemenő változások aktív résztvevőjeként büszke vagyok arra, hogy egy szép, modern iskola tagja
lehetek, amely korszerű módszerekkel színvonalas
munkát végez. Nagy öröm, hogy nemcsak az épület újult meg, hanem a tartalmi munka is egyre színesebbé és sokrétűbbé vált. Jó érzéssel tölt el, hogy
tanítványaink megállják és megtalálják helyüket az
életben.
– Mit jelent Önnek Ebes, „ebesinek lenni”?
– Ebes az otthonom. Mivel Püspökladányban éltem 18 éves koromig, megszoktam a csendes, nyugodt vidéki életet. Szeretem ezt a virágos, szépen
fejlődő települést, ahol szinte mindenkit ismerek.
Szívesen beszélgetek a szülőkkel és a gyerekekkel,
érdekel, hogyan alakul az iskolánkat befejező tanulóink sorsa.
– Hogyan tervezi az elkövetkezendő időszakot?
– Ez az utolsó tanévem, aztán nyugdíjas leszek.
Ennyi munkával töltött év után furcsa lesz otthon
lenni, lassítani a tempón. Sok tervem van. Szeretnék minél több időt a családommal, leginkább a két
kis unokámmal tölteni. Már sorakoznak a polcon
az elolvasásra szánt könyvek. Listám van arról, mit
szeretnék színházban, moziban megnézni. Szeretnék többet kirándulni, utazni, kertészkedni, aktívan
pihenni. Kollégáimnak megígértem, hogy bármikor és bármiben számíthatnak rám.

www.ebes.hu

A faluért, az emberekért mindig kiálltam
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Kazinczy éremmel tért haza Árva Martina

Iskolai színes hírek

Eredményesek voltunk a térségi
versmondó versenyen

Bálintné Bagdi Ibolya. Szeretnénk megköszönni a Berettyóújfalui Tankerületi Központnak, hogy segítette tanulóink versenyre való
utaztatását és anyagilag támogatta jelmezeink
varratását és Hanzel Róbert grafikusnak a Csokonai Színház munkatársának a szép díszletet.

www.ebes.hu

„Legkedvesebb versem”

Április 6–8. között már tizenkilencedik alkalommal rendezték meg Kisújszálláson a Dunától keletre fekvő megyék általános iskolás
korú tanulóinak „Szép magyar beszéd” versenyét, amelyen 67-en vettek részt. Iskolánkat
– most először – Árva Martina 8.a osztályos
tanuló képviselte. Martina 15 társával együtt
átvehette a legjobbaknak járó Kazinczy – érem
arany fokozatát. Felkészítő tanára: Subáné
Kiss Gyöngyi.
Szép eredmények a London Bridge angol
nyelvi tesztversenyen

Járási
szavalóversenyt tartottak
„Legkedvesebb
versem” címmel
a Költészet napja és József Attila
születésének 113.
évfordulójának
alkalmából a Thököly
Iskolában
Hajdúszoboszlón
április 13-án, pénteken. A versenyen Kiss Csenge 8.a osztályos
tanuló első helyezést ért el, míg Forgó Viktória
és Kovács Anna 5.b osztályos tanulók emléklapot vehettek át. Felkészítő tanáruk Subáné
Kiss Gyöngyi.

Március 23-án iskolánkat öt tanuló képviselte
a XII. „Képzelet Varázspálca” elnevezésű térségi versmondó versenyen, Nagyrábén. Minden tanulót dicséret illet, hisz több mint hatvan alsós mérte össze itt tudását. Eredmények:
első évfolyamosok versenyében: Orosz Emma
(1.a) 3. helyezett lett, a második évfolyamon
Kiss Lilla Antónia (2.b) különdíjban részesült.
Felkészítő tanár: Bálintné Bagdi Ibolya.
Hevesy György Országos Kémia Versenyen
vettünk részt

Arany minősítéssel jutalmazták
Kiss Csengét
A Méliusz Könyvtár adott otthont 2018. április
9-én a XII. Megyei Versfesztiválnak, amelyet
Hajdú-Bihar megye művészeti iskoláinak hirdettek a Debreceni Költészeti Fesztivál keretében. Iskolánkat Kiss Csenge 8.a osztályos
tanuló képviselte. A jelentkezők egy magyar
költő szabadon választott versével indulhattak
a versenyen. Csenge Veres Péter Én nem meA TITOK Oktatásszervező Bt. által meghirde- hetek el innen című versét szavalta el és arany
tett London Bridge angol nyelvi tesztverseny minősítéssel térhetett haza. Felkészítő tanára:
országos döntőjébe iskolánkból öt tanuló ju- Subáné Kiss Gyöngyi.
A házi fordulóból továbbjutó Szabó Laura
tott be: Nagy Bence (5.a), Varga Olimpia (5.a),
Dorina 7.b osztályos tanuló kimagasló teljesítRajzpályázaton vettünk részt
Galgóczi Zsuzsanna (6.a), Pálóczi Imre (6.a),
ményt nyújtott a megyei fordulóban. Dorci 11.
Nagy Gergő (8.a). A versenyt a Budapesti Mű- „A természetben élő állatok és környezetük” helyezést ért el, 1 ponttal maradva le az orszácímmel
szaki Egyetemen rendezték meg 2018. áprigos döntőről. Felkészítő tanára Katona Erika.
Az
Oktatási
Hivatal
Debreceni Pedagógiai
lis 15-én és az alábbi eredmények születtek:
Vigyázz, kész, pénz!
Pálóczi Imre a 6. évfolyamosok versenyében Oktatási Központ felső tagozatos tanulók száIII. helyezést ért el, Galgóczi Zsuzsanna V. mára meghirdetett Hajdú-Bihar megyei Kép- A K&H Bank Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi
helyezett lett. A 8. évfolyamosok között Nagy zőművészeti Versenyre 452 rajz érkezett. A vetélkedőjén, a 7-8.osztályos kategóriában
Gergő a VII. helyezést szerezte meg, míg az zsűri 164 tanulót hívott be a verseny II. fordu- iskolánk Kalandorok csapata továbbjutott a
5. évfolyamosok körében Varga Olimpia IX. lójára, köztük iskolánk három tanulóját is. Az harmadik, szóbeli fordulóba. A középdöntőés Nagy Bence XI. helyezett lett. A versenyre első fordulón egy irodalmi alkotás részletének be régiónként a legjobb öt csapat került be. A
utazás költségét a Berettyóújfalui Tankerületi illusztráció készítése volt a feladat. A máso- csapat tagjait, Becskereki Máté, Ceglédi Péter,
Központ biztosította. Felkészítő tanár: Trefán dik fordulóra a legjobb művek alkotóit hívták Nyüvedi Máté, Piskó Gergő és Vas Konrád 7.a
meg, melyen helyszíni megmérettetésre került osztályos tanulókat a gazdasági és pénzügyi
Gabriella Krisztina.
sor. Eredményes munkájuk alapján iskolánk ismeretek óra keretében készíti fel a megméEzüstös drámások
tanulói 2018. április 7-én vettek részt ezen a rettetésre osztályfőnökük, Tóthné Leiter Júlia.
Április 14-én a drámásaink Hajdúnánáson a rendezvényen Debrecenben a Kós Károly MűJól szerepeltünk a megyei Vers- és
Weöres Sándor Országos Színjátszó Fesztivá- vészeti Szakgimnáziumban. Diákjaink: Pető
prózamondó versenyen
lon Ezüst minősítést szereztek. A szakmai zsű- Zsófia (5.a), Tóth Eszter (7.a) és Janik Viktória
Megyei
Vers
és prózamondó versenyen iskori az idén sem osztogatta az arany minősítést, (8.a). A zsűri két kategóriában értékelte a műlánkat
három
tanuló képviselte. A színvonahiszen összesen csak két csoportnak ítélték veket. Janik Viktória II. helyezést ért el.
las megmérettetésre még határainkon túlról,
meg. A mi gyermekeink még két másik csoKerékpáros Iskola Kupát rendeztünk
Marosvásárhelyről is érkeztek versenyzők.
porttal együtt kapták a nagyon értékes ezüstöt,
A jelentős létszámú első-második osztályost
2018.
április
12-én
iskolánkban
került
mega többi 6 csoport pedig bronz minősítésben részesült. A szakmai értékelés során csoportunk rendezésre a Kerékpáros Iskola Kupa területi együtt zsűrizték. Nagyon ügyes volt Kiss Lilla
dicséretben részesült a szép beszédért, az egy- versenye, ahol I. helyezést ért el Lajtai Leven- Antónia (2.b), aki éppen csak lemaradt a domásra figyelő színpadi jelenlétért és a nagyon te (8.a) és Mészáros Nóra (7.b), míg II. helyen bogóról. Helyezést Orosz Emma 1.a osztály
ért el, így a dobogó második fokára léphetett
igényes jelmezért és díszletért. Felkészítőjük végzett Sós Anna (7.b) és Pálóczi Imre (6.a).
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A denevérek nyomában – Barlangtúra a
Bükkben
A tavaszi szünet első napján 50 fős csapatunk
ismét felkereste a bükki barlangokat. A sok
csapadék miatt bővizű zuhatagokon keltünk
át és még a denevérlakta barlangokban is patak folyt a lábunk alatt. A tavalyi ismerőseink
ugyanott vártak ránk: a foltos szalamandrák és
a gyönyörű tavaszi virágok. Kása Sándor
Alkalmazói informatika házi versenyt
rendeztünk

IKT fejlesztés valósult meg. A pályázat által
minden a projektben szándéknyilatkozatot
tevő pedagógus (36 fő) laptopot, valamint
hozzá tartozó kiegészítő tartozékokat és telepített szoftvereket kapott. A pályázati forrásAngolos sikerek
ból megvalósult eszközbeszerzés összértéA hajdúszoboszlói Gönczy Pál Sport és Két ke11 millió forint.
Tanítási Nyelvű Általános Iskola az idén ápMeghívó az év végi Gálára
rilisban is megrendezte a tankerületi angol
Horváth Eszter, 8. évfolyam: 1. Árva Martina,
2. Lajtai Levente, 3. Nagy Gergő. Felkészítő
tanárok: Kissné Lantos Éva, Csiha László és
Szabó Zsolt.

játékos vetélkedőjét, amelyen iskolánkból
két alsós és két felsős csapat vett részt a következő eredménnyel: harmadik helyezést ért
el a Zsiros Blanka (2.a), Hanyu Imre (3.a) és
Érckövi Nikoletta (4.a) alkotta csapat. Tanáruk: Kathiné Sárkány Noémi. Negyedik helyezett lett Vétek Kornélia (2.b), Kiss Dániel
(3.b) és Pálóczi Borbála (4.b) csapata. Tanáruk: Tamássy Zoltán. A felsősök versenyében
harmadik helyezést ért el Varga Olimpia (5.a),
Nagy István (6.a), Misák Alexandra (7.b) és
Janik Viktória (8.a) csapata. Ötödik helyen
végzett Nagy Klaudia Kitti (5.b), Enyedi Sára
(6.b),Tóth Eszter (7.a) és Lente Márk (8.b)
csapata. Felkészítőik: Arany Edina, Csiháné
Pálinkás Krisztina, Négyesiné Takács Szilvia
és Trefán Gabriella.

2018. március utolsó hetében rendeztük meg
az alkalmazói informatika házi versenyünket.
A versenyen 46 felsős tanuló mérte össze tudását. A legeredményesebb tanulók: 5. évfolyam: 1. Sipos Péter, 2. Pajzos Polla, 3. Kassai
Laptopokkal gazdagodott iskolánk
Kristóf, 6. évfolyam: 1. Pálóczi Imre, 2. Balogh Dorottya, 3. Kovács Alexa, 7. évfolyam: Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
1. Szabó Laura Dorina, 2. Szűcs Krisztina, 3. Program keretében intézményünkben jelentős

Sport- és egészség

Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves szülőket
és érdeklődőket a művészeti képzésben részesülő tanulóink évzáró Gálájára 2018. május
25-én 17 órától a Művelődési Házban. A gála
ideje alatt megtekinthető a képzőművészeti
tagozat kiállítása. A kiállított művekből kerül
kiválasztásra immár III. alkalommal a Kádár
Nagy Lajos művész úr és az Ebesi Gyermekekért Alapítvány által létrehozott az Év Képzőművészeti Tanulója Díj nyertese.
Ezúton is köszönjük az Önkormányzat támogatását abban, hogy biztosították számunkra
a kisbuszt, mellyel gyermekeink eljuthattak a
versenyhelyszínekre!

Összeállította:
Szűcs Norbert
intézményvezető
Kása Sándor
intézményvezető-helyettes

2018.Ebesi
május
26. 9.00-16.00
Művelődési ház és parkja, Sportpálya

nap

PROGRAMOK

Szervező:
Ebes Kulturális
Közhasznú Nonprofit Kft.
Együttműködő partnerek:
• Ebesi Sportbarátok
Közhasznú Egyesület
• Ebesi Gyermekekért
Alapítvány

9.00-tól Regisztráció
- A kerékpárral érkezők és regisztrálók
között, illetve akik a
nap folyamán részt
vesznek legalább
1-1 előadáson,
tájékoztatón és 2
sporttevékenységen,
a rendezvény végén
egy kerékpárt sorsolunk ki!
9.30 Ünnepélyes
megnyitó - Szabadtéri
színpad
9.30 Kerékpáros
vonulás a Művelődési
háztól a Sportházig
(Kossuth u. - Platán
sor- Hunyadi u. - Bocskai u.- Vérvölgy u.- Rózsa u.)
10.30 Átmozgató torna
3-1-2 Meridián torna

(4211 Ebes, Kossuth utca 32-34.)

KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK
- Füves terület Jóga a
szabadban
10.45 Gyerek Mini foci
Torna - Füves pálya
11.00 Cross FitnessSzínpad előtti terület
Kosárlabda - Aszfalt
pálya
12.00 Asztalitenisz
bajnokság - Nagyterem
13.00 Triál- extrém
kerékpáros bemutató
- Színpad előtti terület
14.15 Családi sorverseny - Füves terület
15.15 Kamion húzás
- Művelődési ház előtt
a Kossuth utcán
16.00 Rendezvény
zárása: eredményhirdetések
Kerékpár sorsolás Színpad előtti terület

10.00-12.00 Frissítő- és
talpmasszázs a Nagyteremben
10.00-12.00 Vérnyomás- és
vércukor mérés, táplálkozási
és életmód tanácsok
- Dr. Cseke Renáta háziorvossal
11.00-12.30 Bemutatók,
tanácsadás a rendezvénysátorban
• Életvezetési tanácsok,
aura fotózás, lélekelemzés
• Sminkelési tanácsok
• Egészséges életmód a
Tupperware-val: receptek,
ételbemutató, kóstoló
• Menő Menza Ebesen
- egészséges táplálkozás,
bemutató, ételkészítés és
kóstolás Zsanda Erika dietetikussal
12.30-13.00 Közlekedésbiztonsági tájékoztató a rendőrség közreműködésével

TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00002 „Kerékpárút fejlesztése Ebesen”

című pályázathoz kapcsolódó szemléletformálás

13.30-14.00 Kerékpáros
balesetek, elsősegélynyújtás
– Mentőszolgálat
10.00-16.00
• Mobil Bringa szerviz
• Ingyenes kerékpáros szaktanácsadás
• Akadálypálya
• Kötélegyensúly pálya
• Goldsprint - páros kerékpáros verseny
• Mászófal
• Ugrálóvár
Termékek, kóstolók
- termelői méz, gyógynövény,
gyógykrém termékek,
peddig nád termékek,
drótékszer
- házi szappan és lekvár,
házi sajt

www.ebes.hu

és értékes könyvjutalomban részesült. Emmát
a zsűri külön megdicsérte a tiszta szép kiejtéséért. A harmadik-negyedik évfolyamosok
prózában vetélkedtek, itt kiemelkedő teljesítményt nyújtott Pálffy Anna Boglárka (4.b).
Felkészítő Bálintné Bagdi Ibolya. Ezúton
szeretnénk megköszönni Pálffy Gyula szülőnek, hogy segítette tanulóink versenyre való
beutazását.
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A Föld napja alkalmából különböző eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel a természeti és környezeti kincseink védelmére próbálják felhívni a figyelmet. Meggyőződésünk, hogy a környezettudatos szemléletformálást már egészen kicsi korban,
óvodásként el kell kezdeni. Az a kisgyerek, aki környezetbarát közösségben nő fel, remélhetőleg majd egész élete során ezt fogja
képviselni.
A Föld napját Tündérkertek készítésével köszöntöttük. A csoportokban és otthon a gyerekek szüleikkel együtt szebbnél szebb
kiskerteket alkottak, melyekből mindenki örömére egy szemet gyönyörködtető kiállítást sikerült létrehozni.
az óvoda „Zöld” munkacsoportja

Tavasznyitogató

Április 6-án került sor a Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde
„Tavasznyitogató” rendezvényére. A 9 órakor kezdődő programot az óvónők mesejátéka nyitotta. „A király nyulai” című
mese dramatizálására – a rossz idő ellenére – nagyon sokan kíváncsiak voltak. A rendezvényen a szülők is részt vehettek, így

a népes közönség nagy tapssal jutalmazta az előadást. Sajnos
az időjárás nem kedvezett a programoknak, így a játékos tevékenységekre az épületen belül került sor. A gyerekek kedvükre
válogathattak a felkínált kézműves lehetőségekből: szívószál
karkötő, méhecske-űrhajó röptető, pillangó, katica, tavaszi virágok készítése. Arcfestés, csillámtetoválás és süti vásár is színesítette ezt a vidám délelőttöt. A „Tavasznyitogató” bevételét a
nagycsoportosok ballagtatására fordítjuk.
Czeglédiné Herczeg Ildikó intézményvezető

„Együtt kerek a világunk”

A hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár a Kulturális Intézmények a Köznevelés
Eredményességéért című Uniós pályázata sikeres elbírálásban részesült, támogatást nyert.
A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde társintézményként, együttműködő partnerként vesz részt a projektben. Tehetséggondozó-fejlesztő kiscsoportos tevékenységek szakmai támogatását célozza meg másfél éven keresztül. Az első
félévben a színjátszóház, a második és a harmadik félévben
a kézműves műhely részesült támogatásban.
A projekt leginkább szakmai anyagok beszerzését biztosítja a tehetséggondozó kiscsoportok számára. Pályázati forrásból valósult meg a színjátszóházban résztvevő óvodásaink
színházlátogatása is. A Vojtina Bábszínházban nézték meg
a „A virágot lépő lány” című mesejátékot április 5-én. Az
előadás rendkívüli élményt nyújtott a gyermekeknek és a
foglalkozást vezető két óvodapedagógus számára.
Czeglédiné Herczeg Ildikó intézményvezető
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Gyereknap
2018. május 27. vasárnap, 13.00-18.00

Művelődési ház szabadtéri színpada és parkja
PrograMok:
13.00- 15.00
Kreatív sarok: arcfestés, csillámtetkó, kézműveskedés
Falunéző kisvonatozás- Indulási hely: Művelődési ház elől
Menő menza Ebesen- Egészséges táplálkozás: bemutató,
ételkészítés és kóstolás Zsanda Erika dietetikussal

Min

den
15.00
progra
m
• Ebesi gyermek művészeti csoportok bemutatója:
ingyen
es!
• Benedek Elek Óvoda mazsorett csoportja
• Művelődési ház mazsorett és citera csoportja
• Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak produkciója
16.00
Fejsze Kása – mese előadás, Léghajó Meseszínház
17.00
Miki Mini Party- Interaktív, zenés,
táncos gyermekműsor

Játék Csere-bere!

Kettő lett belőle? Meguntátok? Új és
izgalmas játékokra cserélnéd a régit?
Hozd és vidd!
A Gyereknapon lehetőséget biztosítunk
arra, hogy a játékok új gazdát találjanak!
Asztalt biztosítunk!
Szervező:
Együttműködő partnerek:

Alapszolgáltatási Központ, Benedek Elek Óvoda, Ebesi Gyermekekért Alapítvány,
Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási és Általános Művészeti Iskola

Támogató:

Ebes Községi Önkormányzat

További információ:
06/20 404-8044
A műsorváltoztatás
jogát fenntartjuk!

www.ebes.hu
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Kétszáz éve született Görgei Artúr, az utolsó nagy magyar hadvezér

Ismét történelmi vetélkedőt
rendezett a Széchényi Ferenc
Tájmúzeum. A Széchenyi-napi
versenyen a reformkor, valamint az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc idejébe utaztunk vissza az ebesi általános
iskola 7-8. évfolyamos diákjaival.
A mostani alkalmat a kétszáz
éve, 1818-ban született Görgei
Artúr emlékének ajánlottuk,
aki a szabadságharc egyik kiváló tábornoka és a magyar
seregek főparancsnoka volt.
Győzelmei ellenére az a hálátlan történelmi feladat hárult rá,
hogy le kellett tennie a fegyvert az oroszok előtt, ami miatt a magyar utókor hálátlansága jutott neki osztályrészül.
A kiváló katona és kémikus,
aki a polgári reformok iránti
tiszteletből a nevét Görgeyről
Görgeire változtatta, 98 éves
korában, 1916-ban hunyt el.
A vetélkedőre 2018. ápri-

lis 18-án délután került sor
a múzeumban. A csapatok a
beugró feladatot (amelyben
a márciusi ifjak szellemében
facebook-eseményen kellett
reklámozni az 1848. március
15-i tüntetést) sikeresen oldották meg a versenyt megelőző
napokban. A múzeumi verseny
a méltán népszerű Honfoglaló

játék alapján zajlott: a négy
csapatnak a Királyi Magyarországból kellett minél nagyobb
területet meghódítani. A fiatalok feleletválasztós és tippelős
feladatokban tették próbára
tudásukat és szerencséjüket
az egymás ellen vívott háború
során.
A vetélkedő végén negyedik

helyezést ért el a sárga csapat:
Nyüvedi Máté, Salánki Zsolt,
Becskereki Máté, Tóth Eszter
és Piskó Gergő 7. a osztályos
tanulók.
Harmadik helyezett lett a
kék csapat: Császár Bence,
Szabó László, Hegedüs Levente, Kovács L. Márton és
Lente Márk 8. b osztályos tanulók.
Második helyre került a
zöld csapat: Szűcs Krisztina,
Vágner Rihárd, Nagy Kristóf,
Pócsi Zoé és Görög Gábor 7. b
osztályos tanulók.
A versenyt a 8. a osztály tanulói nyerték, név szerint Jankó Ivett, Pintyák Vivien, Janik
Viktória, Ignácz Máté és Kiss
Csenge. A győztes csapat jutalomban részesült.
Köszönjük Tálas Enikő tanárnőnek, hogy ismét segített
a verseny szervezésében.
Seres László
történész

Májusi alkalmak a Református Templomban

Az esztendő legszebb hónapjában ünnepi alkalmakra hívogatunk mindenkit
szeretettel, az alábbi rend szerint:
• Május 6. vasárnap, hálaadó családi
istentisztelet anyák napja alkalmából
¾ 10-től.

•M
 ájus 10. csütörtök, Mennybemenetentisztelet keresztelővel, 2/4 10-től.
tel ünnepén istentisztelet 17 órától.
Egyházközségünk és Presbitériuma
•M
 ájus 20. Pünkösdvasárnap úrva- nevében áldott ünnepi alkalmakat kívácsorás istentisztelet konfirmációval, nunk!
¾ 10-től.
Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor
•M
 ájus 21. Pünkösdhétfőn ünnepi isSzilágyi János gondnok

Posztolj verset az utcára!

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük. Ebből az alkalomból idén is meghirdettük a Posztolj verset az utcára! elnevezésű
programunkat. Idén is számos szebbnél szebb verset helyeztek
ki az érdeklődők a könyvár kerítésére.

BENEDEK ELEK ÓVODA
ÉS MINI BÖLCSŐDE
4211 Ebes, Ady Endre u. 9-11. sz.
Telefon: 52/565-053, 565-054; Fax: 52/565-054
FELHÍVÁS
A 2018/2019. nevelési évre történő óvodai beiratkozás
időpontja
2018. május 08–09-én 8.00–16.00 óráig
A beiratkozáshoz be kell mutatni:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),
• a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya).
Egyéb szükséges dokumentumok:
• a gyermek személyazonosító igazolványa, a gyermek TAJkártyája.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig
a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Czeglédiné Herczeg Ildikó
intézményvezető
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Újabb tartalékos katonák
kötöttek szerződést a Magyar Honvédséggel 2018.
április 18-án Berettyóújfaluban. Az eseményen
Hajdú-Bihar megye 250.
területvédelmi tartalékos
katonáját is köszöntötték.
Ahogy arról már több
fórumon lehetett hallani, a
Magyar Honvédség 2017ben megújította tartalékos
rendszerét, melynek révén
létrejött az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati forma. A munka vagy
tanulás mellett is vállalható,
azokkal jól összeegyeztethető katonai szolgálatformával a honvédség célja,
hogy ne legyen olyan járás
az országban, amely nem
rendelkezik tartalékos katonával, kiképzett katonai
erővel. A megalakult járási
századokhoz bárki csatlakozhat, aki szeretne részt
vállalni honvédelmi feladatokban, illetve szükség esetén kész segítséget nyújtani
lakókörnyezetének.
A területvédelmi tartalékos századok feltöltésében
Hajdú-Bihar megye az élen
jár: eddig 237-en csatlakoztak a rendszerhez, de ez
a szám április 18-án több
mint 20 fővel bővült.
„A megyében kapott támogatásnak, a tapasztalható
összefogásnak és a közelmúltban végrehajtott intenzív toborzó kampánynak
is köszönhető, hogy a mai
napon 24 fő csatlakozott a
berettyóújfalui járásban létrehozott területvédelmi századhoz” – tudtuk meg a Berettyóújfalui Járási Hivatal
Fráter László nagytermében
tartott ünnepélyes szerződéskötés után Nagy Zoltán
alezredestől, az MH Katonai Igazgatási és Központi

Nyilvántartó Parancsnokság debreceni központjának parancsnokától. „Velük
együtt immár 261 főre nőtt
a megyében tartalékos szolgálatot vállalók száma. Je-

Az ünnepélyes szerződéskötést követően Nagy
Zoltán alezredes elmondta:
a területvédelmi tartalékosok felkészítése alapvetően helyben, az adott járás-

len pillanatban a debreceni
és a berettyóújfalui járási
századok rendelkeznek a
tervezett létszám több mint
felével, ám reményeink szerint hamarosan egyre több
járás mondhatja majd el ezt
magáról.”
A rendezvényen HajdúBihar 250. területvédelmi tartalékos katonáját is
köszöntötték. Bata Gábor
egy évet töltött el a honvédségben sorkatonaként,
már akkor is gondolkodott
a katonai pályán, de az élete akkor máshogy alakult.
A berekböszörményi fiatalember jelenleg mezőőrként
dolgozik, kíváncsian várja
a tartalékos szolgálatot, a
kiképzéseket. Nem tagadja,
a későbbiek folyamán akár
még a szerződéses szolgálat
vállalása is szóba kerülhet
– ebben a döntésében nagy
segítséget jelenthet minden,
a tartalékos szolgálat során
szerzett tapasztalata, arról
nem is beszélve, hogy – az
átjárhatóság miatt – az elvégzett kiképzéseket beszámítják neki a szerződéses
állományú felkészítésébe.

ban történik, a kidolgozott
modulrendszer alapján ez
évente mindössze 20 napot
jelent számukra. A kiképzések során a civil életben is
hasznos elméleti és gyakorlati tudást kapnak, mint például egészségügyi, tereptan
és tájékozódási ismeretek,
közelharc oktatás. A területvédelmi tartalékosok
szükség esetén veszély- és
katasztrófahelyzetben (pl.
árvízi védekezés), rendezvénybiztosítási, toborzási,
illetve különböző díszelgési feladatokban vehetnek
részt. Az alezredes kiemelte még, hogy a szolgálatot
vállalók különböző juttatásokban részesülnek, így
megilleti őket szerződéskötési, illetve éves rendelkezésre állási díj, valamint
– behívásuk idején – a
tényleges szolgálatért járó
illetményre jogosultak. A
fiatalok
csatlakozásának
ösztönzése kapcsán pedig

megemlítette, hogy a tanulói jogviszonnyal rendelkező tartalékosok honvédségi
ösztöndíjra is pályázhatnak. Ezek az összegek éves
szinten százezres nagyságrendű, akár több százezer
forint plusz jövedelmet is
jelenthetnek.
A parancsnok hangsúlyozta, hogy folyamatosan
várják a katonai pálya iránt
érdeklődőket, akik tartalékos vagy akár szerződéses
szolgálatot is vállalhatnak.
A rendszerhez az öregségi
nyugdíjkorhatár betöltéséig csatlakozhat minden
nagykorú, magyarországi
lakóhellyel
rendelkező,
büntetlen előéletű és cselekvőképes magyar állampolgár, aki legalább általános iskolai végzettséggel
rendelkezik. Jelentkezni a
megyeszékhelyeken lévő
toborzó ügyfélszolgálatokon lehetséges, ami Debrecenben a Péterfia utca
58/a. szám alatt található.
Emellett ma már a Kormányablakokban is lehetőség van a hagyományos,
személyes úton történő
jelentkezésre, illetve kapcsolatba lehet lépni a toborzó szervekkel az Interneten keresztül is a www.
iranyasereg.hu oldalon,
ahol részletes információ
is található valamennyi
katonai szolgálati forma
vonatkozásában.
Szöveg:
Smidróczki Róbert
főhadnagy,
fotó:
Várkonyi Zsolt Attila
zászlós

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.

www.ebes.hu

Egyre több tartalékos katona szolgál a megyében
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Április 7-én immár 10. alkalommal került sor az Ebesi Polgárőr Egyesület által kezdeményezett Tavaszi Nagytakarításra.
Az Ebes külterületeit érintő akcióhoz a Községgondnokság Kft.
és az AKSD mellett, néhány önkéntes is csatlakozott. Sajnos a
felelőtlenül eldobált szemét mennyisége és az illegális szemétlerakók száma nem csökkent az elmúlt 10 évben, újra és újra
képződnek. Közel 50 zsák szemetet gyűjtött össze maroknyi
csapatunk, de ennél jóval több maradt a sáros utak miatt meg-

közelíthetetlen területeken. A korábbi években a legfertőzöttebb, több évtizedes lerakókat ugyan sikerült felszámolni, de az
idei évben újabb nehézségekkel kellett szembenéznünk. Óriási
mennyiségű napi szemét nehezítette munkánkat a vasút korszerűsítés kapcsán felelőtlenül eldobált hulladékok miatt, melyek
az Alállomás melletti kiserdő és az Áforhoz vezető járda mentén

voltak eldobálva. Az össze nem szedett szemét egy része már
föld alá került, vagy a szél tolta tovább a szántóföldekre augusztus óta. Jó lenne, ha odafigyelnének erre az itt dolgozó szakemberek és a felelős vezetők. Nem szabadna, hogy a „fejlődés”
ilyen mértékű környezet pusztítással járjon, mert a település
lakóinak érzelmi és természeti kötődése van ezekhez a területekhez. Az Újsor és Nagypark mögötti területek is nagyon fertőzöttek voltak. Mindannyian kellemes érzéssel nézünk körbe
lakásunkban vagy az udvarunkon egy-egy hétvégi nagytakarítás
után és ez az érzést kellene, hogy tágabb környezetünkben is érvényesüljön. A szeméttől kitakarított természet most fellélegezhet egy időre, de sok terület vár még ilyen megkönnyebbülésre.
Sós Barnabás-Balogh László
Ebesi Polgárőr Egyesület

Kék hírek

Ebesen 2018. március 13. és április 17. között eltelt időszakban egy
bűncselekmény elkövetéséről tudok beszámolni. A fenti időszakban egy
közlekedési baleset történt Ebes térségében, amely anyagi kárral járt.
Közlekedési baleset helyszínén kellett a rendőröknek intézkedni Ebes
külterületén, a 4-es főúton 2018. április 14-én 10 óra 45 perc körüli időben. Egy személygépkocsi közlekedett a 4-es főúton Hajdúszoboszló
felől Debrecen irányába. Haladása során figyelmét elkerülte, az előtte
forgalmi okból lassító jármű, és annak hátulról nekiütközött. A baleset
következtében anyagi kár keletkezett.
A lakosság segítségét kérem abban az ügyben, amelyben lopás vétség
elkövetése miatt folytatunk büntetőeljárást.
A rendőrség segélyhívójára két kerékpár eltulajdonítása ügyében
érkezett bejelentés 2018. március 13-án 18 óra 45 perc körüli időben.
Az eddig rendelkezésre álló adatok alapján, a bejelentést megelőzően,
március 13-án 6 és 18 óra között Ebes, Újsor utcában lévő családi ház
zárt udvaráról ismeretlen személyek eltulajdonítottak két kerékpárt. Az
egyik kerékpár 26-os női ferde vázas, fekete-szürke színű, elől behajolt fekete kosárral ellátott, vázán TOURIST feliratú. A másik kerékpár
mountain bike típusú, szintén 26-os vázú, amely gyárilag hajlított kialakítású, elől-hátul teleszkópos.
Kérem, hogy aki a fenti bűncselekménnyel kapcsolatosan annak körülményeire illetve az elkövetőre vonatkozóan információval rendelkezik, értesítse a rendőrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település
körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A
bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zártan – kezeli:
Mészáros József 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
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Hajrá futás

Idén is karate maratonoztunk

Kráter tó-túra
Május 13. vasárnap, 9 órakor
Utazás:
Üzemképes kerékpárral.
Indulás:	Általános iskola elől, 9 órakor
Hazaérkezés: Délután 2 óra körül.
Résztvevők: 8 éves kortól
A túra távja: 2x15 km (földúton)
Felszerelés:	Időjárásnak megfelelő öltözet, esőkabát, napvédő sapka, inni és ennivaló az útra. A túra résztvevőit finom csemegékkel várjuk Nagyhegyesen.
Szervezők:	Ebesi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft
Sós Barnabás
Sár esetén falutúra lesz Ebes bel- és külterületén.
Eső esetén a túra június 3-án vasárnap lesz megtartva,
9 órai indulással.
TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00002 „Kerékpárút fejlesztése
Ebesen” című pályázathoz kapcsolódó szemléletformálás

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
ISSN 2415-9964

Felelős kiadó: Eignerné Bartusz Andrea Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
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4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 52/366-136. Mobil: 06-20/251-69-87.
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getszentmiklóson
megrendezett Karate Maratonon. Ez
a rendezvény Európa legnagyobb,
stílusszervezeteket
összefogó karate eseménye,
28 harcművészeti stílus képviseltette magát. 5 ország
több mint 600 sportolójával
mozogtunk együtt ezen az
eseményen. Csapatunk minden tagja a teljes maratont
teljesítette: 30.500 karate
technikát hajtottunk végre 12
óra leforgása alatt. Szakosztályunk Shiro Ken csoportja

Sándor Sempai, dr. Misák
Sándor, Misák Alexandra,
Palcsu Nándor. Nándi édesapja, dr. Palcsu László ugyan
nem karatézik, de ő is beállt
a fia mellé több alkalommal
is. Alexandra és Nándi teljesítményének értékét növeli,
hogy bár még mindketten 14
éven aluliak, mégis hatalmas
akaraterővel és kitartással teljesítették ezt a nem mindennapi kihívást.
Ebesi Sportbarátok
Egyesület

Az Ebesi Hírlap májusi számának lapzárta
időpontja 2018. május 24., csütörtök.

www.ebes.hu

Nagyerdei futó sikerek

KEDVES SPORTOLÓNK, BARÁTUNK,
TÁMOGATÓNK, SEGÍTŐNK!
Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület 2010 óta közhasznú szervezetként működik, ezért idén lehetősége nyílik a személyi jövedelemadó 1%-át az egyesület javára felajánlani.
Az egyesület tevékenysége és célja, hogy minden sportolni vágyó ebesi lakosnak megteremtse a lehetőséget az egészséges
életmód és testedzés lehetőségére, valamint színvonalas sportrendezvényeket szervezzen és helyi-, megyei-, országos versenyekre készítse fel a versenyszellemű sportolókat.
Amennyiben támogatni szeretné az Ebesi Sportbarátok
Közhasznú Egyesületünket, a rendelkező
nyilatkozatot a honlapunkról is letöltheti.
Adószámunk: 18998021-1-09
Köszönettel és tisztelettel:
Március 29-én került sor a 6 fordulós Oxigén kupa ünnepélyes
EBESI SPORTBARÁTOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
eredményhirdetésére. A Debreceni Művelődési Központ több
elnöksége
száz fős közönsége elismerően tapsolt az ebesi versenyzőknek.
Korosztályos dobogósaink: Egri Csenge, Nagy Anita, Gergelyné Molnár Edit, Egri Ferenc, ifj. Sós Barnabás és Sós Barnabás.
A hat fordulós Hajrá futás debreEbesi Sportbarátok Egyesület
ceni futóverseny sorozat márciusi
és áprilisi versenyén is kimagasló
teljesítményt nyújtottak atlétáink.
Az Ebesi Sportbarátok és Shotokan csoportja is képDobogós helyen végeztek: Egri Közhasznú Egyesület karate viseltette magát a megméretKincső, Gergelyné Molnár Edit, szakosztályának
tagjaiként tetésen: Kaszás Lajos Sensei,
Mészáros Nóra, Nyüvedi Nándor idén is részt vettünk a Szi- Kovács József Sempai, Kása
és Sós Barnabás. További pontszerzőink Mészáros Márta, Egri
Csenge és Nyüvediné Mónika.
Sós Barnabás, Ebesi
Sportbarátok Egyesület
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