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Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

A TARTALOMBÓL...
Nevezési felhívás
a „Tiszta, virágos
lakóház 2018.”
programra

Megtárgyalták a tavalyi évi mérlegbeszámolókat
– Összefoglaló a május 23-ai ülésről –

Megtárgyalta a testület a
Községgondnokság és a Kulturális
Kft., valamint az Arany Oroszlán Zrt.
beszámolóit
Részletek: az újság 2. oldalán
Az előző ülés óta eltelt időszakról szóló pollévő felhívásban olvashatók.
gármesteri tájékoztatót követően a május 23Nevezési lap: az újság
án tartott ülésén megvitatta és elfogadta a grémellékletében található.
mium az Ebesi Községgondnokság Kft. 2017.

Beszámoló a települési gyermekvédelmi
rendszer elmúlt évi tevékenységéről
Dr. Hajdu Miklós jegyző beszámolt a képviselő-testületnek az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről.
A napirendi ponthoz kapcsolódóan elhangzott,
hogy a község gyermekvédelmi rendszere jól működik, az önkormányzat a szociálisan hátrányos

Iskolai színes hírek
4–5. oldal

A gyerekeket ünnepeltük
6. oldal

I. Ebesi Elszármazottak
Találkozója – 8. oldal

Egya hírek
9. oldal

évi mérlegbeszámolóját, az Ebes Kulturális
Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi szakmai
és pénzügyi beszámolóját, valamint az Arany
Oroszlán Zrt. 2017. évi mérlegbeszámolóját.
A Községgondnokság Kft. a 2017-es üzleti
tervben megfogalmazott céloknak megfelelően zárta a tavalyi évet. Az Ebes Kulturális
Közhasznú Nonprofit Kft. több sikeres pályázatot követően a megszokott színvonalas
programok megvalósítása mellett stabil gazdálkodással zárta az elmúlt gazdasági évet. Az
Arany Oroszlán Zrt. 2017. évi beszámolójával
kapcsolatosan a testület egybehangzóan arra
az álláspontra jutott, hogy a társaságnál jelentkező veszteség okát fel kell tárni és a lehetőségekhez képest elkerülni azt, melyhez a megfelelő segítséget és támogatást az önkormányzat
biztosítja az Arany Oroszlán Zrt-nek.

helyzetben lévő családokban nevelkedő gyermekek és családjaik részére széleskörű ellátási formákat és jelentős támogatási összegeket biztosít.
A gyermekvédelem területén tevékenykedők elkötelezetten látják el feladataikat, a településen
élők bizalommal fordulnak feléjük. A testület az
előterjesztést egyhangúlag elfogadta.
Támogatási kérelemről döntöttek
Vezendi László író, költő, Slam Poetry költő
ebesi lakos azzal a kéréssel fordult a képviselőtestülethez, hogy a közeljövőben megjelenő
verses kötetéhez – mely több nagyobb könyvesbolt polcain is megtalálható majd -, anyagi
támogatást nyújtson. A képviselő-testület megvizsgálta Vezendi László ez irányú munkásságát
és a verseskötet megjelentetéséhez elszámolási
kötelezettség mellett 50 ezer forint anyagi
támogatást nyújt.
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Meghívó
az önkormányzat új településrendezési eszközeivel
kapcsolatos partnerségi egyeztetésre és lakossági fórumra
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy folyamatban van az önkormányzat új rendezési tervének és helyi építési szabályzatának
a kialakítása.
A fenti tárgyban lakossági fórumot hívunk össze az alábbi
témákban:
1. Ebes Község Településrendezési Tervének (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv)
partnerségi egyeztetése.
A fórum időpontja és helyszíne:
2018. július 04. (szerda) 16.30 óra
Ebesi Polgármesteri Hivatal tanácsterem
A partnerségi egyeztetésen és lakossági fórumon – az önkormányzat településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló helyi rendelete alapján – részt vehetnek és a
véleményüket, javaslatukat kifejthetik:
a) a településen lakcímmel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező lakosok,
b) valamennyi, a településfejlesztéssel, településrendezéssel
összefüggésbe hozható építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet,
c) valamennyi, a településen működő és bejegyzett érdekképviseleti, civil szervezet,
d) valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
e) valamennyi, a településen működő elismert egyház.
A tárgyalt témákhoz kapcsolódó szakmai dokumentumok
Felhívás méhnyakrák szűrésre
megtalálhatók a www.ebes.hu / Településfejlesztés / TelepüMéhnyakrák szűrés lesz 2018. június 29-én, pénteken 9-11 lésrendezési-eszközök / Készülő új településrendezesi eszközök / Tervdokumentáció partnerségi egyeztetésre menüpont
óráig Ebesen a Védőnői Tanácsadóban (Rákóczi u. 16).
Előzetes bejelentkezés szükséges munkaidőben a 52/366-821 alatt, továbbá megtekinthetők az Ebesi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.
telefonszámon.
Ebesi Polgármesteri Hivatal
a Védőnők

Nevezési felhívás
a „Tiszta, virágos lakóház 2018.” programra
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az önkormányzat
Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, Turisztikai, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
ez évben is meghirdeti a

„Tiszta, virágos lakóház” programot.
A bizottság előre meghatározott pontrendszer alapján
fogja értékelni a legszebb lakóházakat és kerteket.
Az értékelés és díjazás két kategóriában történik:
1. Családi ház gazdasági udvarral,
2. Családi ház pihenőkerttel
Mindkét kategóriában az
I. helyezett: 30.000 Ft,
II. helyezett: 20.000 Ft,
III. helyezett 1 0.000 Ft-os vásárlási utalványban
részesül.

Valamennyi pályázó, résztvevő emléktáblában részesül,
aki eléri az egységes pontozási rendszerben a maximálisan adható pontok 70%-át.
A díjak és emléktáblák átadására az augusztus 19-ei
községi ünnepségen kerül sor.
A nevezési lapokat 2018. július 13. napjáig a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett „Tiszta, virágos lakóház 2018.” dobozba kérjük bedobni.
Minden résztvevőnek sok sikert kívánunk!
Csiszárné Józsa Emma bizottsági elnök
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A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Hajdú-Bihar Megyei helyi csoportja Gólya Road Showján vettünk részt
június 14-én kora délután. Óriási élményben volt részük a gyermekeknek, hisz kézközelből láthattuk a gólyafiókákat, megsimogathattuk őket és azontúl, hogy rengeteg új ismerettel gazdagodtunk, megfigyelhettük a madarak gyűrűzését is.

Óvodásaink idén is
ismerkedtek a vízzel

Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde – Ebes
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján
pályázatot hirdet
Ebes, Ady Endre utca 9–11.
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4211 Ebes, Ady Endre utca 9–11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása
az intézmény pedagógiai programja alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai
tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Büntetlen előélet. Magyar állampolgárság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Elvárt kompetenciák:
• Magas szinvonalú módszertani kultúra.,
• Önálló minőségi munkavégzés.,
• Kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség.,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz. Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 29.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Benedek Elek Óvoda és Mini
Bölcsőde- Ebes címére történő megküldésével (4211
Ebes, Ady Endre utca 9-11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
48/69/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Czeglédiné Herczeg Ildikó részére a
ovoda.ebes@freemail.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 6.

Szabadság miatt az Ebesi Községgondnokság
Óvodásaink az elmúlt évekhez hasonlóan idén is élvezettel
vettek részt a hajdúszoboszlói Árpád uszodában tartott vízhez
szoktatási programban.
A kistérségi orvosi ügyelet telefonszáma: 06-30/698-0043

Kft. ügyfélfogadása
2018. június 25–29-ig szünetel.
Megértésüket köszönjük!
Ebesi Községgondnokság Kft.

www.ebes.hu

Gólyákat simogattak az ovisok
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Fantasztikus eredmények a
Diákolimpia Országos Egyéni
Atlétika Versenyen

Iskolai színes hírek

Köszönet
A tantestület nevében ezúton fejezzük ki
készítő tanár: Karacs Erzsébet gyógype- az Önkormányzatnak és a Szülői Mundagógus.
kaközösségnek a köszönetünket a Pedagógus Napi ünnepségért.
Határtalanul
A Határtalanul program keretében hete- Összetartozás Napja az iskolánkban
dikes tanulóink szinte ingyen vehettek 2018. június 04-én iskolánkban megrészt egy programokban bővelkedő Fel- emlékeztünk a Nemzeti Összetartozás
vidéki utazáson, május 25 és 27 között. Napjáról, melyet a trianoni békeszerzőÚtjuk során megismerkedtek a Király- dés évfordulójának alkalmából rendezhelmeci Magyar Tanítási nyelvű Alapis- nek országszerte. A műsort összeállította
kolában folyó munkával, ellátogattak Szabóné Tóth Katalin és Tálas Enikő taBorsiba, Kassára, Rozsnyóra, Rima- nárnők. A megemlékezés végén az iskoszombatra és Alsósztregovára. Szádal- la énekkara, tanárai és tanulói közösen
mási szállásukon fergeteges táncházban elénekelték a Székely Himnuszt.
sajátították el a gömöri táncok alapjait,
Csiperke erdei iskola Márokpapin
nemezeltek és íjászkodtak is. A Szádelői völgyben 11 km-es túrát tettek. A
két osztályfőnök, Balogh Éva és Tóthné
Leiter Júlia, valamint Szabó Zsolt tanár
Győrben rendezték meg a Diákolimpia
úr és néhány szülő is elkísérték hetedikeOrszágos Egyéni Atlétika Versenyét,
seinket erre a felejthetetlen tanulmányi
melyre két tanulónk is bejutott: Mészákirándulásra.
ros Nóra (7.b – 600 m-es síkfutásban)
és Simon Máté (8.b – súlylökésben), miErdei iskola Bükkszentkereszten
vel a megyei fordulón ők bizonyultak a
legjobbnak.
Nagyon erős volt a mezőny, hiszen sok
Igazából szavakkal szeretném felidézni
sportiskolás is részt vett a versenyen.
azt, ami szavakkal el nem mondható, azt
Mészáros Nóra több, mint egy másoda sok-sok élményt, amiben részünk volt.
percet javított a megyei eredményén, és
Csoportalakító – és cserjeismereti játék,
így a rajtlistás 13. helyről indulva az erős
tanösvények, védett növények – állatok,
10. helyet szerezte meg 24 futó közül.
gyógytea, fabatkagyűjtés (akár bekötött
Simon Máté pedig a rajtlistás 27. helyszemmel is), mikroszkopizálás, csillagáről ugrott előre a 18-ra. Mészáros Nóra
szat, éjszaka hangjai, szabadtéri mosoedzője Sós Barnabás, kísérőtanára Batta
gatás, naposi szolgálat, bátorságpróba,
Katalin volt. Simon Mátét Dobos Judit A 4.a és 4.b osztály 49 tanulója 4 pe- biciklitúra, fürdőzés a Tiszában, sellő a
tanárnő készítette fel nagy szakértelem- dagógus kíséretében 2018. június 4-én Tisza parton, szúnyogok, hajnali vadles
mel, és kísérte el a versenyre.
indult útnak Bükkszentkereszt felé, ahol – futás közben, ugrálás a szalmabálákon,
tartalmas napokat töltöttünk el. Megis- szúnyogok, sáros cipők, szalonnasütés,
Országos gyöngyhalászat
tanulmányi verseny a sajátos nevelési merkedtünk egyebek mellett egzotikus tájfutással egybekötött számonkérés,
állatokkal, barlangtúráztunk, gyalogtú- tanyalátogatás (kisliba, kiscsibe, lovak),
igényű tanulók számára
ráztunk, kézműveskedtünk, meglátogat- szülinap, Balázska, Zsuzsa néni, vulkáA tanulásban akadályozott gyermekek
tunk a Bükki Füvesember, Gyuri bácsi ni kráter, vízminta vizsgálat és még…
is rendelkeznek jól fejleszthető részkégyógynövénykertjét, de megnéztük a Megtanultuk, hogy a természetben minpességekkel, amely kellő gyógypedagóDiósgyőri várat is. Mindenki élmények- denki csak egy láncszem és csak úgy van
gusi irányítással lehetővé teszi számukkel gazdagon tért haza.
jövőnk, ha ezt szem előtt tartva élünk. A
ra, hogy kiemelkedjenek társaik közül.
„csapatépítő tréning” résztvevői: a 6.a és
Ebessel ismerkedtek
A Gyöngyhalászat Tehetséggondozó
b osztály, Enikő és Erika néni.
Versenyben résztvevő tanulók havon- Egy-egy hetet töltöttek településünkön
Tájékoztatás nyári ügyeletről
ta e-mailben kapták meg a feladatokat, a balatonszárszói és a polickai gyereamelyeket megoldva egy hónapon belül kek, akik ezen alkalmakkal tartalmas Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánk a
visszaküldtek. A nyolc fordulós verseny programok keretében ismerkedtek meg következő szerdai napokon 9:00-13:00
eredményei a következők lettek: Szar- településünk, megyénk, illetve Magyar- óráig nyári ügyeletet tart: július 11., júlika Csaba: magyarból 5. helyezést ért el ország nevezetességeivel, ezáltal tovább us 25. és augusztus 8.
(15 résztvevőből), matematikából 9. he- erősödött a települések közötti amúgy is
Tankerületi Pedagógusnap 2018
lyezést ért el (15 résztvevőből), Sóvári szoros, jó kapcsolat. Ezúton szeretnénk
Dániel Tamás: magyarból 5. helyezést köszönetünket kifejezni az önkormány- Ebes adott otthont a Berettyóújfalui Tanért el (22 résztvevőből) matematikából zatnak a programok megvalósításához kerületi Központ által immár második
alkalommal megszervezett Tankerületi
3. helyezést ért el (7 résztvevőből). Fel- nyújtott segítségükért.
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dolatok a könyvtárban című versének
részletével fogalmazta meg a mai kor
pedagógusának hitvallását, feladatát. A
műsort követően vendégeink látogatást
tettek az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és
Alapfokú Művészeti Iskolában, Ebes
Községi Önkormányzat hivatali épületében és a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban, ahol bemutatásra kerültek a település fejlődésének állomásai, értékei és
jövőképe. Köszönöm Ebes Község Ön-

kormányzatának, Szabóné Karsai Mária
polgármester asszonynak, valamint az
Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit
Kft. vezetőjének, Eignerné Bartusz Andreának, hogy segítségünkre voltak, hogy
a tankerület munkatársai Ebesen tölthették ezt a csodálatos napot és megismerhették a településünket.
Összeállította:
Szűcs Norbert
intézményvezető
Kása Sándor
intézményvezető-helyettes

Ebes adott otthont a Berettyóújfalui Tankerületi Központ Pedagógusnapi rendezvényének

Alapítványi jutalomkirándulás a Hajdúságba

Már több éve hagyomány, hogy az Ebesi Gyermekekért Alapítvány az iskola kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóinak jutalomkirándulást szervez. Idén a hajdúsági térség megismerése
volt a fő célunk. 2018. június 13-án iskolánk 49 tanulója ellátogatott a Hajdúság legnagyobb városába, Hajdúböszörménybe,
ahol a Hajdúsági Múzeumban múzeumpedagógiai foglalkozás
során közös történeti barangolást tehettünk a böszörményi és
hajdú múltból hátrahagyott tárgyi kultúrkincsek és hiteles másolataik felhasználásával, bevonásával. Ezt követően a berettyóújfalui Bihari Múzeumban készíthettek a kisebbek nemezlabdát,
népi játékokkal játszhattak. A felsőbb évesek a gyertyaöntést
követően „nyomozást indítottak” Sinka István egyik balladája

mentén. Egy könnyű ebéd elfogyasztása után jöhetett a várva
várt szórakozás, a debreceni Aquaticum pedig remek kikapcsolódási hely volt. Hatalmas lendülettel vetették bele a gyerekek
magukat a hűsítő vízű medencékbe, élvezték a gyorsuló és kanyargó csúszdákat. Sajnos hamar véget ért a nap, de reméljük,
mindenki jó élményekkel tért haza. Köszönetet mondunk a
Berettyóújfalui Tankerületi Központnak, hogy támogatta a múzeumlátogatásainkat, illetve Alapítványunk áprilisban a HajdúBihar Megyei Önkormányzat kulturális programok támogatására kiírt pályázatán a kirándulásra 50000 forint összeget nyert.
Subáné Kiss Gyöngyi kuratóriumi tag

www.ebes.hu

Pedagógusnap rendezvényének. A település és az iskola életében először
fordult elő, hogy vendégül láthattuk
a megye 41 intézményvezetőjét és a
tankerület munkatársait, ezért nagyon
örültünk és kiemelten készültünk, hogy
megmutassuk magunkat. Az ünnepség
a Művelődési Házban került megrendezésre, ahol az iskolánk növendékei mutatták be köszöntő műsorukat. Kapornai Judit Tankerületi Igazgató Asszony
beszédében Vörösmarty Mihály: Gon-
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Felhőtlen kacagás, gyermekzsivaj töltötte meg a Művelődési
ház környékét május utolsó vasárnapján. Ezen a napon ugyanis
a gyerekeket ünnepeltünk. Színes programokkal, izgalmas műsorokkal vártuk a kicsiket és a nagyokat egyaránt.
A rendezvényről készült felvétel megtekinthető a www.ebestv.
hu oldalon.
Fotók: Ebestv – magánarchívum.
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Az Ebes Ifjú Tálentuma díjjal jutalmazott tehetséges fiatalok,
Kanyó Kata és Mechle Christian felvételt nyertek a Színház- és
Filmművészeti Egyetem színművész szakára, ahol szeptembertől kezdhetik meg tanulmányaikat. Kata és Christian mindketten
az Ady Endre Gimnázium dráma szakos tanulói, akik többször
is felléptek településünk rendezvényein. Gratulálunk a tehetséges fiataloknak!

OKÉV: 09-0287-04

Harmati
Autósiskola

Idén is Mátrabérceztünk
Személygépkocsi-vezetői tanfolyamot
indítunk tantermi és e-learning otthon
tanulásos képzéssel
2018. Június 26-án kedden 18.00 órakor
Ebesen a Művelődési Házban

Lelkes kis csapatunk idén is megmérettette magát a Mátrabérc
elnevezésű teljesítménytúra távjain. Igazi kihívást jelentett mind
a táv, mind a szintidő betartása, de lelkesedéből és kitartásból
nem volt hiány. A többnyire ebesiekből álló kis csapat mind az
56, mind a 36 és 26 km-es távokon képviseltette magát.
Ebesi Sportbarátok Egyesület

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

www.ebes.hu

Színművészetin a tálentumok
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I. Ebesi Elszármazottak Találkozója
2018. június 2-án, szombaton első alkalommal került
megrendezésre Ebesen az
Elszármazottak Találkozója.
Egyre több település hívja és
várja vissza egykori lakosait,
így régi vágyunk teljesült nekünk is a találkozóval. Hosszú
előkészítő munka, több hetes
szervezés előzte ezt meg, hiszen nem volt egyszerű felkutatni a „régi ebesieket”.
A várva várt napon a kedvezőtlen időjárás ellenére is nagyon sokan voltak kíváncsiak
egykori lakóhelyükre. Közel
száz meghívott gyűlt össze a
Polgármesteri Hivatalban a
megnyitóra. Szabóné Karsai
Mária polgármester asszony
köszöntője és az Ebesről szóló kisfilm megtekintése után a
Református templomban ünnepi ökomenikus Istentisztelet
vette kezdetét. A „hivatalos”
részt közös ebéd követte az
Arany Oroszlán Étteremben,
ahol már az anekdotázásé, az

emlékezésé volt a főszerep. Jó
volt látni a csillogó szemeket,
a viszontlátás örömét. A délutáni program – a múzeum és
a katolikus templom megtekintése után – a Művelődési
házban folytatódott, ahol az
érkező vendégeket hamisítatlan falusi vendégfogadással
– és finomabbnál finomabb
házi süteményekkel – várta a
Hagyományőrző Egyesület. A
színvonalas kulturális műsort
– ahol a Művelődési ház Kékibolya citera együttese, a Piros
Rózsa Népdalkör, az Alapszolgáltatási Központ Retró
énekkara, Füzesiné Katika és
Csontosné Marika lépett fel
– falunéző kisvonatozás követte. Az időjárásnak köszönhetően a rendezvényt Bíró
Imre és zenekarának fergeteges hangulatú műsora zárta az
udvaron. Ezúton szeretnénk
megköszönni a rendezvény
sikeres megvalósulása érdekében tett összefogást az intéz-

ményeknek és dolgozóiknak,
a fellépőknek, a szervezőknek. Külön köszönjük Ebes
Község Önkormányzatának, a
Kulturális Kft-nek, a Kerekes
Kft-nek, a Csízi családnak,
Dézsi Juliannának, Magyar
Jánosnak, Szilágyi Istvánnak,
Virág Ilonának a rendezvényhez nyújtott anyagi támogatást, a Polgárőr Egyesületnek a

rendezvény biztosítását, a Hagyományőrző Egyesületnek a
vendéglátást.
A tartalmas program feledhetetlen élményt nyújtott
mindannyiunk számára, legyen az vendég vagy vendéglátó.
Tóvizi Jenőné
a Hagyományőrző Egyesület
elnöke
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Tovább zakatol a Menő menza Ebesen!
Az egészséges táplálkozást és életmódot népszerűsítő pályázatunk az elmúlt néhány hétben is számos
programot valósított meg. Részt vettünk Sportnapon

és a Gyermeknapon. Mindkét helyszínen reformételekkel leptük meg az érdeklődőket. A helyszínen
Zsanda Emília dietetikus – kötetlen beszélgetés formájában – étkezési tanácsadást tartott.

pedagógusok is
tájékozódhattak
az élelmiszerek
jótékony és káros
hatásairól. A cél
ezúttal is gyermekeink egészséges
táplálása volt.
Júniusban további három programmal kezdjük a
nyarat. A DÖK
napon, a robotikaés kézműves táborokban tápláló és
könnyed finomságokat készítünk
(és fogyasztunk) a
diákok aktív közreműködésével.

A nyár feladata lesz a tárgyi eszközök beszerzése:
ivókutak, konyhai eszközök vásárlása, tankonyha bővítése és az iskolakert felszerelése.
Ismeretterjesztő előadásainkon – dietetikus és háCsiha László
ziorvos segítségével – a gyermekek, a szülők és a
Ebesi Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi elnök

Professzionális gépjármű mosónkba várunk
minden típusú gépjárművet. Kollégáink a
legkorszerűbb berendezésekkel, anyagokkal
profi módon tisztává varázsolják koszos
szennyezett gépjárművét.
Amíg vásárol áruházunkban, elvégezzük a
mosást.
Kérjen segítséget az áruház
ügyfélszolgálatán!

Külső kézi mosás már 1.613.- Ft-tól.

Szervizünkben rövid határidővel, kedvező áron
elvégezzük, bármilyen típusú gépjármű
gumiabroncs javítását, szerelését, újra cserélést,
futómű állítását.
Bármilyen típusú gépjármű műszaki vizsgáztatása
minden hétköznap.
Érdeklődés, bejelentkezés:
06-30/638-8949 telefonszámon

www.ebes.hu

Egya hírek
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Látogatás a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságon
Az Ebesi Polgárőr Egyesület továbbra is fontos feladatának tartja, hogy a polgárőrség
iránt érdeklődő gyerekekből
egy csoportot, a kispolgárőrök
csoportját működtesse. Ennek
érdekében, olyan tevékenységeket szervezünk a gyerekeknek, amelyek lehetővé teszik,
hogy a legfiatalabb generáció
is megismerhesse a polgárőrség önként vállalt bűnmegelőzési munkáját.
A gyerekeknek régi kívánsága volt az, hogy betekintést
nyerhessenek a rendőrség
munkájába.
Mivel
Egyesületünknek
rendkívül jó a kapcsolata a
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitánysággal, június 13-ra sikerült időpontot egyeztetni Dr.
Gali Sándor rendőr ezredes
úrral, és engedélyt kaptunk a
látogatásra.
Karácsony Béla rendőr
százados, bűnmegelőzési ta-

nácsadó vezetésével bejártuk szolgálati fegyvereket, a bű- tovább fokozta, amikor a láaz épület legfontosabb helyi- nüldözést segítő eszközöket. togatás végén megnézhettük
ségeit, láthattuk az ott folyó A következő helyszínen meg- a rendőrség egyik szolgálati
járművét, amibe be is ülhettünk.
Rengeteg ismerettel gazdagodva, nagyon jó hangulatban
telt el ez a délután. Bízunk abban, hogy máskor is lesz lehetőségünk betekinteni a rendőrségen folyó munka mindennapjaiba, és lesz néhány tanulónk, aki ezt a pályát választja
hivatásának. Szeretnénk, ha
tevékenységünk megtetszene
a gyerekeknek, fontosnak tartanák a polgárőrség önkéntes
munkáját és felnőttként csatrendőri munkát. Megnéztük, ismerkedtünk a kapitányság lakoznának az Ebesi Polgárőr
hol történik a nyilvántartás- nyomkövető kutyájával, aki Egyesülethez.
ba vétel, hogyan készülnek a rendkívül barátságos volt hozKöszönjük a kedves fogadfényképek, miként vesznek zánk.
tatást és a szervező munkát a
ujjlenyomatot, a kondicionáAz élményszerű előadás, a Hajdúszoboszlói Rendőrkapiló teremben kipróbálhattuk személyes történetek felkel- tányság vezetőjének és munaz erőgépeket. Megtekinthet- tették a tanulók érdeklődé- katársainak.
tük a rendőrség által használt sét, sok kérdést váltott ki a
Zelízi Mária
Ebesi Polgárőr Egyesület
eszközöket, többek között a gyerekekből. A jó hangulatot

Kék hírek
Egy 75 éves kerékpáros 2018. május 31-én 21 óra 20 perc körül
szabálytalanul közlekedett a járdán Ebesen, a Bartók Béla utcában.
Haladása során a járda fölé benyúló dísztölgy egyik ága az arcához
ütődött, és ennek következtében elvesztette az egyensúlyát és elesett. A baleset során előreláthatólag súlyos sérülést szenvedett. A
mentők kórházba szállították.
Anyagi kárral járt az a baleset, amely 2018. május 31-én 8 óra
20 perc körüli időben Ebes külterületén, a Forrás utcában történt.
Egy tehergépkocsi közlekedett a 4-es számú főútvonal felől, amikor megállt és tolatást végzett az útszakaszon. Ennek során nem
vette figyelembe a mögötte forgalmi okok miatt álló személygépkocsit és azzal összeütközött. A baleset során személyi sérülés nem
történt.
Beköszöntött a nyári szünidő, a nyaralás, pihenés időszaka. Hogy
ezt az időszakot ne keserítsék meg a sérelmükre elkövetett bűncselekménnyel, kérem, fogadják meg ezt a néhány tanácsot, melyeket
kérem, hogy közvetítsék rokonaiknak és ismerőseiknek is!
– Csak a nyaraláshoz, pihenéshez elengedhetetlen felszerelést
vigyék magukkal!
– Nyaralója ablakait, ajtajait és a kerítéskaput távozáskor mindig
zárják be!
– Ne „verje nagydobra”, közösségi oldalon ne tegye közzé, hogy
nyaralni megy! Kérje rokon, megbízható szomszéd vagy jó ismerős segítségét a postaláda ürítésére, valamint az ingatlan
felügyeletére!
– Hagyja meg neki az elérhetőségét!
– Lehetősége szerint alkalmazzon mechanikai védelmi eszközöket és elektronikai jelző-riasztó rendszereket, távfelügyeletet!
– Háza, lakása nyílászáróit – melléképületeket is – elutazás előtt
zárja be! Alkalmazzon időzített kapcsolót, amely azt a látszatot kelti, mintha a háziak otthon lennének!
– Értékes tárgyairól készítsen „Értékleltárt” és fényképfelvételeket!
– Amennyiben szabadságukat otthon töltik, akkor sem árt az

óvatosság. Ha a lakásban tartózkodnak, napközben is zárják be
a bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy észreveszik a hívatlan
látogatót! Miközben a szobában tévéznek, a tolvaj csendben
magával viheti a bejárat közelében található értékeket. A zsákmány ilyenkor többnyire táska személyes iratokkal, készpénzzel. Az anyagi veszteségen túl, ilyenkor az okmányok pótlása
csak fokozza a kárt és a bosszúságot.
– Aki kertes házban lakik, ne felejtse el, elképzelhető, hogy a
kerti munka hevében fel sem tűnik a rossz szándékú látogató
érkezése! Amíg a kert hátsó végében dolgoznak, vagy esetleg
csak kint pihennek, a nyitva hagyott kapun, ajtón keresztül a
tettes gond nélkül bejuthat a lakásba és észrevétlenül távozhat
az értékekkel együtt.
Kellemes és gondtalan vakációt kívánunk!
Kérem, hogy amennyiben jogsértő cselekményt észlelnek, vagy
bűncselekmény áldozatává váltak, értesítsék a rendőrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbízottjait, avagy
polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zártan – kezeli:
Mészáros József 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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pata (Makai Csanád, Mundrák Zsombor, Szentmiklósi
Kristóf) lett 9 lőtt és 0 kapott
góllal, a második helyezést a
„Mennydörgés” csapata (Hámori Gergő, Szűcs Dániel,

a „Super cell” csapata (Borsos Balázs, Gergely Kristóf,
Gulácsi Zsombor, Szombati
Kristóf) lett, a második helyezett a „Herkentyűburger”
csapata (Fodor Szabolcs, Hor-

Varga Levente) érte el, 5 lőtt és
2 kapott góllal és a harmadik
helyezett a „Királyok” csapata
lett 2 lőtt és 0 kapott góllal.
A 3-4. osztályosoknál a csoportmérkőzések után a csoportelsők mérték össze tudásukat.
Ez alapján az első helyezett

váth Ákos, Koós Árpád, Szabó
Zsigmond) lett és a harmadik
helyezést a „Pirított hógolyók”
csapata (Egri Kincső, Enyedi
Luca, Palcsu Hédi) érte el.
Az 5-6. osztályosoknál körmérkőzéses rendszerben zajlott a torna. A lejátszott mér-

Nemzetközi futósiker

A tavalyi serdülő válogatottság után, ifj. Sós Barnabás középtávfutónk ismét lehetőséget kapott arra, hogy immár ifjúsági
korosztályban, 800 méteren képviselje hazánkat Ptujban, a szlovéniai atlétikai versenyen. Négy nemzet (cseh, szlovák, szlovén,
magyar) legjobb ifjúsági atlétái versengtek itt egymással. Barnusnak a 8 fős döntőben sikerült a második helyet megszereznie, csak néhány századdal lemaradva az egy évvel idősebb cseh
futó mögött. Ez az ezüstérem 7 pontot hozott a magyar fiú válogatottnak, mely összetettben fél ponttal megelőzve a cseheket,
aranyérmes lett. Gratulálunk Barnus a remek eredményhez, és
további sikereket kívánunk!
Ebesi Sportbarátok Egyesület

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.

kőzések során három csapat
a „Fort he Victory” (Kocsis
Botond, Makai Botond, Zoltán Bálint), a „Sült marhalábszárak” (Horváth Márk, Nagy
István, Palcsu Nándi, Pintyák
Róbert) és a „Kit érdekel?”
(Árva
Miklós,
Kassai
Kristóf, Nagy Bence) csapata
holtversenyben végzett az
első helyen. A végső sorrend
eldöntése sem volt egyszerű, ugyanis a csapatok
csak a második kör büntető
párbajjal tudták a helyezéseket
eldönteni. Az így kialakult
sorrend: I. helyezett a „Fort he
Victory”, II. helyezett a „Sült
marhalábszárak” és III. helyezett a „Kit érdekel?” csapata
lett.
Köszönetet mondunk a Magyar Floorball Szakszövetségnek, akik a házibajnokság
díjazásához járultak hozzá a
kiosztott érmekkel.
Makai Zsolt
Ebesi Sportbarátok Egyesület
Floorball szakosztályvezető

Vekeri tó-túra

Július 28. szombat, 9 órakor
Utazás:
Üzemképes kerékpárral
Indulás:
Ált. Isk. elől, 9 órakor
Hazaérkezés: Este 7 óra körül
Résztvevők: 8 éves kortól
A túra távja: 2x22 km (földúton) kényelmes tempóban
Útvonal:	Ebes – Horváth tanya – Mikepércs – Vekeri-tó
– Mikepércs – Csemetekert – Ebes
Felszerelés:	Időjárásnak megfelelő öltözet (esőkabát,
napvédő sapka), innivaló, pohár, evőeszközök
(tányér, villa) az ebédhez
A túra résztvevőinek ebéd készül
Szervezők:	Ebesi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Sós Barnabás
Sár esetén falutúra lesz Ebes bel- és külterületén
TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00002 „Kerékpárút
fejlesztése Ebesen” című pályázathoz
kapcsolódó szemléletformálás
Az Ebesi Hírlap júliusi számának lapzárta
időpontja 2018. július 19., csütörtök.
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2018. évi Kispályás Floorball házibajnokság

Az idei tanévben sem maradhatott el az Ebesi Sportbarátok Egyesülete szervezésében megrendezett kispályás
floorball házibajnokság. A
korábbi évek munkájának
köszönhetően idén a jelentkezők nagy száma miatt, külön napokon kerültek
lebonyolításra az 1-2., 3-4., és
5-6. osztályosok mérkőzései.
A mostani tornán is az 1-2.
osztályosok képviseltették magukat a legnagyobb létszámmal, 15 csapatban 44 diák nevezett. A 3-4. osztályosoknál 9
csapat, az 5-6. osztályosoknál
6 csapat vett részt a küzdelmekben. Az iskola 357 tanulója közül 93-an vettek részt a
házibajnokságon.
Az 1-2. osztályosoknál a
csoportmérkőzések után a csoportelsők gólaránya alapján
kerültek eldöntésre a helyezések, tekintettel a nagy csapatlétszámra és kevés rendelkezésre álló időre. Így az első
helyezett az „Öreg nénik” csa-
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