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Május 22-én került sor 
a Képviselő-testület mun-
katerv szerinti ülésére. A 
település elmúlt évi köz-
biztonsági helyzetéről szóló 
beszámoló keretében Gali 
Sándor rendőrkapitány, Ko-
vács László közterület-fel-
ügyelő, valamint Balogh 
László, az Ebesi Polgárőr 
Egyesület elnöke ismertette 
a helyi közbiztonság fonto-
sabb eseményeit, tapaszta-
latait. Az elhangzottak alap-
ján Ebes a 2018. évben is 
az országos átlaghoz képest 
lényegesen jobb közbiz-
tonsági mutatókkal rendel-
kezett. A gyermekvédelem 
2018. évi helyzetéről szóló 
jegyzői beszámoló alapján 
elmondható, hogy a telepü-
lés demográfiai helyzete az 
országos átlagtól jelentősen 
eltér, az élve születések 
száma az elmúlt években 
többször is meghaladta a 
halálozások számát. Sú-
lyos krízishelyzetek ritkán 
fordulnak elő a Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat 
gyakorlatában, a gyermek-
jóléti tevékenység kapcsán 
49 fővel került kapcsolatba 
a Szolgálat. Említésre mél-
tó, hogy a gyermekvédelem 
területén ma már ritkábban 
fordulnak elő az anyagi 
nélkülözésből eredő problé-
mák, ugyanakkor növekvő 
tendenciát mutat az érzel-
mi elhanyagoltságból és a 
helytelen nevelésből ere-
dő problémák aránya. Az 
ülés keretében elfogadásra 
kerültek a Kulturális Kft., 
az Arany Oroszlán Zrt. és 
a Községgondnokság Kft. 
mérlegbeszámolói. Döntés 
született a piacra vonatkozó 
helyi rendelet, a vagyon-
rendelet, a közterületek 

használatáról szóló rende-
let, és a helyi építési sza-
bályzatáról és szabályozási 
tervéről szóló rendelet mó-
dosításáról is (a kihirdetett 
rendeletek megtekinthetőek 
a Hivatal hirdetőtábláján, 
valamint a www.njt.hu ol-
dalon). Két önkormányzati 
tulajdonú ipari parki ingat-
lan versenytárgyalás kereté-
ben történő értékesítéséről 
is döntés született. A jog-
szabály adta keretek között 
a Képviselő-testület döntött 
az óvodai csoportlétszámok 
megemeléséről, és elfoga-
dásra került az Alapszol-
gáltatási Központ szakmai 
beszámolója.

dr. Morvai Gábor 
jegyző

Beszámoló a májusi képviselő-testületi ülésről

Krivács Györgynét (született: Török Gizella, 
1924. 06. 12.) Ebes, Tóth Árpád u. 9. sz. alatti 
lakost 95. születésnapja alkalmából köszöntötte 
Ebes Községi Önkormányzat nevében Szabóné 

Karsai Mária polgármester asszony és Dr. 
Morvai Gábor jegyző. Jó egészséget és további 
békés, boldog éveket kívánunk!

Ebes Községi Önkormányzat

Szépkorú köszöntése

Ügyelet
Az orvosi ügyelet telefonszáma: 0630/698-0043.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy július 1-jén (hétfő) 
a Semmelweis-nap miatt az ebesi rendelőkben nem 

lesz rendelés, a betegek csak ügyeleti ellátásban 
részesülhetnek. Köszönjük a megértésüket!

A TARTALOMBÓL...

„Mérlegen a világ”
4. oldal

Ady 100
4. oldal

4. Családi Juniális
3. oldal

Jutalomkirándulás
11. oldal

Segítsünk együtt
5. oldal
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Új vállalkozás telepedett meg 
Ebesen. A Magyar Vasúti Áru-
szállító Kft. nem csak a MOL 
telephelyen, hanem az önkor-
mányzattól is vásárol területet. 
A beruházással kapcsolatban a 
kft ügyvezetőjével, Kiss Sándor-
ral beszélgettem.

– Mióta működik a cég, és mi-
vel foglalkozik?

– 2005-ben a vasúti áruszál-
lítási piac liberalizációja, az 
Uniós irányelveknek megfe-
lelően lehetőséget adott arra, 
hogy a magánszféra megje-
lenjen a vasúti áruszállításban. 
A Magyar Vasúti Áruszállító 
Kft. 2010-ben jött létre, vasúti 
áruszállítással és vontatással 
foglalkozunk. Jelenleg Debre-
cenben van a székhely, 92 főt 
foglalkoztatunk.

Jellemzően gabonát szál-
lítunk, a vasút és autópálya 
építéshez kapcsolódó kőszál-
lításban vagyunk érdekeltek, 
valamint vontatásszolgáltatást 
nyújtunk a Magyarországon 
működő jelentősebb vasúti áru-
szállító cégek részére (RCH, 
Gysev, LTE). Ezen kívül jelen-
leg a Debrecenben épülő BMW-

gyár kőszállítását bonyolítjuk 
Debrecen és Macs között.

– Mekkora gépparkkal ren-
delkeznek?

– 2014-ben vásároltuk az első 
villamos mozdonyunkat. Ma 
már 6 db mozdonnyal rendel-
kezünk, ezek közül 2 villamos 
és 4 dízel. Ezen kívül 7 moz-
donyt bérlünk. Általában 10-
12 mozdonnyal dolgozunk fo-
lyamatosan. Képesek vagyunk 
Európa országaiba is eljutni, 
jelenleg Olaszországig, Romá-
niáig, Lengyelországig, illetve 
Németországig szállítunk, ezen 
kívül ukrán és szlovák partne-
rekkel tárgyalunk.

– Miért Ebest választották te-
lephelynek?

– Eddig a debreceni központ 
mellett Tiszapalkonyán volt te-
lephelyünk. Azért választottuk 
Ebest, mert az Ipari Parkban a 
MOL-telep iparvágánya lehető-
vé teszi, hogy létrehozzunk egy 
javítóbázist a járműparkunk 
karbantartására, javítására. Az 
is a helyszín előnyére vált, hogy 
a villamosított Budapest-Zá-
hony 100-as vasúti fővonalból 
ágazik ki.  Kedvező helyen van 

a térség áruszállítása szempont-
jából, illetve a főbb működési 
területünkhöz is közel van, ez-
által a karbantartások, javítá-
sok elvégzésére is optimális. 
Az iparvágányt a legnagyobb 
tengelyterhelési nyomásra, 225 
kN-ra engedélyeztetjük, ilyen 
rakodóvágány kevés helyen 
van az országban. Ezen kívül a 
helyszín nagyon könnyen meg-
közelíthető közúton is. Abban is 
bízunk, hogy a térség és a helyi 
Ipari Parkban levő és települő 
cégek áruszállításába is be tu-
dunk kapcsolódni.

– Melyik fázisában van a be-
ruházás?

– Jelenleg az iparvágány 
üzembe helyezés zajlik, vár-
hatóan 1-2 hónapon belül kész 
leszünk. A javítóbázis terve-
zésének építése a szükséges 
eljárások lefolytatása után ha-

marosan indul és reményeink 
szerint három éven belül meg 
is valósul. A hosszú távú tervek 
szerint egyébként, ha megépül a 
javítóbázis, akkor a cég kiköl-
tözne Debrecenből, és Ebesen 
hoznánk létre a központot.

Egyébként vannak ebesi kö-
tődéseink. Az egyik munkatár-
sunk Fülöp Sanyi bácsi, akivel 
régen együtt dolgoztunk, az ő 
szakmai munkája, tapasztalata 
is hozzájárult ahhoz, hogy elju-
tottunk idáig. Jelenleg is három 
ebesi kolléga dolgozik nálunk. 
Most fel van töltve a személyi 
állomány, de a jövőben megva-
lósuló beruházásaink működte-
téséhez szeretnénk bővíteni a 
létszámot. Természetesen szá-
mítunk a helyi, illetve a térség 
munkavállalóira.

– Köszönöm az interjút!
Seres László

Az Ebesi Hírlap júliusi számának lapzárta 
időpontja 2019. július 18, csütörtök.
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A Daniella Ipari Park Kft. 
telephelyet vásárolt az ebesi 
Ipari Parkban. A vállalkozás 
ügyvezető igazgatójával, Kő-
szegi Dániellel beszélgettem a 
beruházásról.

– Mivel foglalkozik a cég?
– Az Energocell a Daniella 

Ipari Park Kft. egyik üzletá-
gaként jött létre, hőszigetelő 
üveghab-granulátum gyártásá-
val foglalkozunk. 100%-ban 
üveghulladékot használunk fel. 
Ezt megfelelő technikával tisz-
títjuk és előkészítjük arra, hogy 
üveglisztet őröljünk belőle. Ezt 
a lisztet egy megfelelő kemen-
cében, reagens hozzáadásával, 
nagy hőmérsékleten megda-
gasztjuk. Ennek hatására bu-
borékok keletkeznek az anyag 
belsejében. A munkafolyamat 
végén egy kemény, tűzálló, jó 
hőszigetelő anyagot kapunk.

– Mik az üveghab előnyei?

– Egyrészt, mint mondtam, 
nagyon jó hőszigetelő. Más-
részt nagyon könnyű anyag. 
Ezen kívül nem gyúlékony és 
rendkívül jó a nyomószilárd-
sága. Az sem elhanyagolható, 
hogy a kis állatok nem tudják 
szétszedni, és nem tudnak bele 
fészkelni.

– Mennyire elterjedt az üveg-
hab használata és a készítési 
technológia?

– Közép-Kelet-Európában 
sokáig nem használták, bár ta-
nították az egyetemeken. Az 
üveghabot Svájcban kezdték 
gyártani kb. 40 évvel ezelőtt. 
Mi, saját magunk kísérleteztük 
ki az anyagot, majd ehhez ki 
kellett alakítani az üzemi tech-
nológiát.

– Miért költöztek Ebesre?
– Jelenleg Debrecenben van 

két villamos kemencénk, de 

már a kezdéskor tudtuk, hogy 
kicsi lesz a gyártásra a hely. 
Szerencsére sikerült ezt a MOL 
telepet megvásárolni egy másik 
vállalkozással együtt. Minden-
képpen Debrecenhez közeli 
telephelyet akartunk. Ebes 
nagyszerű infrastruktúrával és 
megközelíthetőséggel rendel-
kező telephely, közel van az 
autópálya és ipari környezet 
veszi körül. Ezen kívül nagyon 
jó helynek tűnik Ebes, öröm-
mel nézünk a jövő elé.

– Milyen beruházással jár a 
gyártás beindítása?

– Fel kell építeni egy nagy 
üzemet. Az első ütemben, 1400 
m2-es csarnokot szeretnénk fel-
építeni, a telephelyen levő régi 
épületek nagy részét lebontjuk. 
Folyamatban van az engedély-
kérelmek beadása, hogy időben 
megérkezzen minden. Azt re-

méljük, hogy a tesztüzem be-
fejezése után, 2021. január el-
sejével teljes kapacitással, már 
az új telephelyen indíthatjuk a 
gyártást. Fogunk új dolgozókat 
felvenni, jelenleg is vannak ál-
láshirdetéseink.

Az anyagot az ipari és a ma-
gánszektor egyaránt használ-
hatja és használja. Bízunk ab-
ban, hogy az ipar további szeg-
mensében is találunk komoly 
vevőállományt, ami duplázhat-
ja-triplázhatja a rendeléseket. 
Ezen kívül úgy tűnik, hogy Ro-
mániában különösen nagy az 
igény az üveghab felhasználá-
sára, minden nap megy Nagy-
váradra kamion. Már csak azért 
is tőlünk veszik, mert legköze-
lebb Ausztria közepén található 
a miénkhez hasonló üzem.

– Köszönöm szépen az inter-
jút!

Seres László

Bemutatkozik az Energocell

Bemutatkozik a Magyar Vasúti Áruszállító Kft.
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Nevezési felhívás  
a „Tiszta, virágos lakóház 2019.” 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 10.000.-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-i községi 
ünnepségen kerül sor.  
 
A nevezési lapokat 2019. július 12. napjáig a Polgármesteri 
Hivatal folyosóján elhelyezett „Tiszta, virágos lakóház 2019.” 
dobozba kérjük bedobni. 
 

Minden résztvevőnek sok sikert kívánunk! 
 

     Csiszárné Józsa Emma 
    bizottsági elnök 

  

Minden év tavaszán megren-
dezésre kerül Jászberényben a 
Jászsági gyermek és szólótánc-
verseny. Ebben az évben isko-
lánk két 6. b osztályos tanuló-
ja, Fodor Enikő Liza (Forgóró-
zsa Táncegyüttes) és Kovács 
Anna (Debreceni Hajdú Tánc-
együttes) vettek részt ezen a 
megmérettetésen. Mindketten 
jó eredménnyel zárták e vidám 
hangulatú versenyt.

Háromévente kerül megren-
dezésre az Oktatási Hivatal 

által kiírt és az alapfokú művé-
szeti iskolák tanulói számára 
meghirdetett Országos Nép-

táncverseny, csoportok részé-
re. A budapesti megméretteté-
sen iskolánk két 6. osztályos 
tanulója, Kovács Anna és Sar-
kadi Balázs, a Debreceni Haj-
dú Táncegyüttes „Galagonya” 
csoportjával korosztályukban 
első helyezést értek el.

Kovács Péter

Néptáncos sikerek
Az Ebesi Hagyományőrző Egyesület 2019. június 1-jén ne-

gyedik alkalommal tartotta meg az immár hagyományosnak 
nevezhető Juniálist. Ragyogó napsütéses idő fogadta a rendez-
vényre kilátogató családokat, gyerekeket. A Hagyományőrző 
Egyesület tagjai a közös ebédet – gulyáslevest és palacsintát 
– készítették, az alapanyagok tisztításán át a tészta kavarásáig 
mindenki kivette a részét a munkából.

Még ennyi palacsintát kisülve én sem láttam. Folyamatosan 
sütötték az asszonyok, és fogyott is bőven. Jó volt a hangulat.

Több család csatlakozott a rendezvényhez, és a jó időt ki-
használva ebédet főztek. Sajnáljuk, hogy kevesen vállalkoztak a 
kinti főzésre, pedig a Juniális remek alkalom családok, barátok 
összejövetelére.

Köszönjük az Önkormányzatnak a 2019-es civil alap terhére 
kapott támogatást, a családoknak a részvételt, tagjainknak és a 
Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-nek a segítséget, Huszo-
vics Jánosnak a rendelkezésünkre bocsátott húst.

Jövőre is lesz Családi Juniális! Várjuk a csatlakozókat!
Tóvizi Jenőné egyesületi vezető

4. Családi Juniális
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1919. január 27-én halt meg Budapesten Ady Endre, a 20. 
század egyik legnagyobb magyar költője. Az ő emléke előtt 
tisztelgett az „Ady 100” elnevezésű ebesi versmondó verseny. 
Három kategóriában (általános iskolás, 14-18 éves, felnőtt) 
lehetett regisztrálni egy szabadon választott Ady-verssel.

A rendezvényre 2019. június 6-án került sor az Alapszolgál- 
tatási Központban. Az öttagú zsűri (Bukáné Zakar Zsuzsanna 
elnök, Fézerné Kaszás Mária nyugalmazott pedagógus, Bagdi 
Ibolya tanár, Lévai Annamária, az Alapszolgáltatási Központ 
munkatársa, valamint Imre Zoltán, a Nagyváradi Városi 
Múzeumok kulturális menedzsere) és a szép számú hallgatóság 
17 szavalatot hallgathatott meg. A zsűri az előadókat ezüst- és 
aranyminősítéssel, valamint különdíjjal jutalmazta.

Köszönjük a szülőknek és a tanároknak a felkészítést!
Seres László

„Ady 100”

Harmati 
AutósiskolaOKÉV: 09-0287-04

www.harmatiautosiskola.hu

Személygépkocsi-vezetői tanfolyamot 
indítunk 

2019. július 2-án kedden  18,00 órakor
Ebesen a Művelődési Házban

Jelentkezni lehet: tantermi, vagy e-learning
otthon tanulásos képzésre

20 éven aluliaknak 25.000 Ft állami támogatás
Érdeklődni:

Harmati László iskolavezetőnél
tel.: 06-20-988-95-96

e-mail: harmatilaszloo@gmail.com

címmel nyílt új időszaki ki-
állítás a Széchényi Ferenc 
Tájmúzeumban 2019. június 
14-én, pénteken. A tárlat érde-
kessége, hogy egy lelkes deb-
receni gyűjtő anyagába enged 
betekintést.

Berényi Sándor mérlegjaví-
tó évtizedek óta gyűjti a szak-
májához kötődő eszközöket. 
Ennek eredményeképpen a 
mai napig több mint három-
száz különféle mérleg került a 
birtokába. Ezek között vannak 
egyenlő karú, rugós és digitá-

lis mérlegek, a 19. századtól 
napjainkig.

A kiállításban majd negy-
ven különféle mérleg látható: 
egyenlő karú, rugós, felsőtá-
nyéros, támasztóléces, toló-
súlyos, postai, orvosi, keres-
kedelmi, otthoni, csecsemő, 
digitális, játék-, dísz- és tára-
mérlegek, a 19. század köze-
pétől a 20. század végéig.

A megnyitón az ebesi Arany 
János Magyar-Angol Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
6. b osztályos diákjai, vala-
mint családtagok és szakma-
beliek vettek részt. A játékos 
kedvűek és vállalkozó szelle-
műek egy, a kiállítás felfede-
zésében segítséget nyújtó fel-
adatlapot is megoldottak.

Az egyedi kiállítás, amely 
először a Széchényi Ferenc 
Tájmúzeumban kerül bemuta-
tásra, 2019. szeptember végé-
ig látogatható.

Seres László

„Mérlegen a világ”
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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

Ebesen, 2 szobás családi ház eladó! Érdeklődni az 
52/366-491 telefonszámon lehet.

EL-GO Elektromos moped új akkumulátorral eladó. 
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 52/366-911

 

 
 
A Kerekes Kft gépjármű mosójába keresünk új kollégát. 
Főbb feladatok: személy és tehergépjárművek mosása, 
tisztítása. 
Juttatások: versenyképes bér, egyéb juttatások 
                  munkaruha, védőfelszerelések biztosítása, 
                  korszerű munkakörnyezet, 
                  professzionális gépek, 
                  stabil, hosszú távú munkalehetőség. 
Elvárások: "B" kategóriás jogosítvány 
                  alkalmazkodó képesség, csapatszellem 
 
Jelentkezni: kerekesmhv@gmail.com címen, vagy a 
30/638-8949 telefonszámon lehet. 

 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk! 
 

 

 
Folyamatosan fejlődő gépjármű üzemeltetéssel, 

karbantartással és javítással foglalkozó műhelyünk 
csapatához keresünk új kollégákat. 

 

FŐBB FELADATOK: 
Személygépjárművek, tehergépjárművek, illetve 
pótkocsik szervizelése, karbantartása. 
Juttatások: 
 versenyképes bér, 
 munkaruha, védőfelszerelések biztosítása, 
 korszerű munkakörnyezet, 
 professzionális szerszámok, 
 stabil, hosszú távú munkalehetőség, 
 fejlődési lehetőség, rendszeres oktatások. 

 
Készségek és személyes tulajdonságok: 
 Szakirányú műszaki végzettség, 
 Gépjárművek javításában szerzett tapasztalat, de 

pályakezdők jelentkezését is szívesen várjuk! 
 legalább "B" kategóriás jogosítvány, 
 Alkalmazkodó képesség, csapatszellem. 

 
Információk a kiválasztási folyamatról: 
 

Jelentkezni a kerekesmhv@gmail.com e-mail címen, 
illetve a 06-30/638-8949 telefonszámon lehet. 

 

„Ha egy embernek is megmenti az 
életét, már jó helyre került” hangsú-
lyozta Balogh László, az Ebesi Polgárőr 
Egyesület elnöke 2019. június 5-én az 
Alapszolgáltatási Központban, annak 
apropóján, hogy egy félautomata defib-

rillátor került átadásra. Balogh László 
köszöntőjében arról beszélt, hogy a pol-
gárőrség évek óta szervez Ebesen újra-
élesztési tanfolyamokat. Mivel ismerik az 
eszközt, és tudják, milyen hasznos lehet, 
régóta tervezik egy defibrillátor beszerzé-
sét. A vágy az idén valóra vált.

Az életmentő eszköz beszerzését a Haj-
dúszoboszlói Mentőalapítvány, az Ebesi 
Polgárőr Egyesület és az ebesi Képvi-
selő-testület összefogása tette lehetővé, 
erről tájékoztatta a jelenlévőket Szabóné 
Karsai Mária Polgármester Asszony.

Az ünnepélyes köszöntőt követően a 
Mentőalapítvány jelen lévő tagjai bemu-
tatót tartottak a defibrillátor alkalmazá-
sáról és az újraélesztésről. A Mentőala-

pítvány képviseletében Gadóczy György, 
kuratóriumi elnök arról beszélt, hogy egy 
hirtelen fellépő szívelégtelenség esetén 
a gyors cselekvés a legfontosabb. Ebben 
nagy hasznunkra lehet a defibrillátor, 
amíg kiérkezik a mentő, hiszen ilyenkor 
szó szerint minden perc számít. A készü-
lék használatához nem kell előképzés, az 
eszköz instrukciói alapján bárki használ-
hatja, ha szükség van rá. Ettől függetle-
nül lesz olyan tanfolyam, amin az ebesiek 
megismerkedhetnek az eszköz működé-
sével.

A defibrillátor az Alapszolgáltatási 
Központ épületének bejárati folyosóján 
került elhelyezésre, mindenki számára el-
érhető helyre.

Seres László

SEGÍTSÜNK EGYÜTT
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2019. június 1-jén ismét a gyerekeké 
volt a főszerep a Művelődési Háznál 
megrendezett Gyereknapon. Szeren-
csére az idő kegyes volt hozzánk, a 
Nap ragyogóan sütött le az apró ünne-
peltekre. A színes és változatos szín-

padi programokon kívül ugrálóvár, 
arcfestés, falunéző kisvonat, lufibohóc 
és cukorkaeső várta az érdeklődő gye-
rekeket. Képes beszámolónk néhány 

pillanatot idéz fel a rendezvényből, 
ami az EFOP-1.5.3-16-2017-00043 
„Humán szolgáltatások fejlesztése 
Balmazújvárosban és térségében” el-
nevezésű pályázat keretében valósult 
meg.

Gyereknap
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Jó csapatban öröm dolgozni! 
A Daniella Ipari Park Energocell Üveghab Üzem Debrecen — Ebes, 

(a régi MOL telephely) felvesz: 
 

 Betanított munkást, üveghab kemence kezelésére,  
 (munkagép és targonca kezelési jogosítvánnyal előnyben, de utólag  

nálunk is megszerezhető!) 
 Várható kezdő bérezés  

műszakpótlékkal, összesen:  
kb. 200.000,- Ft nettó.  

 Teherautó sofőrt,  
 („C” és „E” kategória, valamint  

gyakorlat szükséges!  
A gépkezelői itt is előny!) 

 Várható kezdő bérezés:  
kb. 250.000,- Ft nettó+ túlóra. 

 1 fő HR munkatársat,  
bér- és HR gyakorlattal rendelkezőt.  

 

Nyugdíjast is szívesen látunk, rész munkaidőben.  
Jó csapat, megbízható, stabil lehetőség! Kár lenne kihagyni! 

Szeretettel várunk, légy a munkatársunk! 
 

Rozsályi Dávid műszaki igazgató, — Telefon: +36 20 3756169 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: david.rozsalyi@energocell.hu 

 

 

VÁLTSA VALÓRA 
TERVEIT SZABADON!

Takarék Szabad 
Felhasználású Jelzáloghitel

THM:
4,06% – 
9,67%Igényeljen Takarék 

Szabad Felhasználású 
Jelzáloghitelt és 
használja fel szabadon!

www.takarekcsoport.hu
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos 
jogszabályok fi gyelembevételével történt, a 2019. május hónapra 
irányadó kondíciók alapján. A feltételek változása esetén a THM mértéke 
módosulhat! A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog.
A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte 
szükséges, melynek költségét – a pontos összeg ismeretének hiányában – a THM nem tartalmazza.
A költségek és díjak meghatározására a Takarék Csoport Lakossági Jelzáloghitelezés Általános 
Szerződési Feltételeiben, mértékükre vonatkozóan az aktuális vonatkozó Hirdetményben talál 
részletes tájékoztatást. A THM számításánál fi gyelembe vett összes díjat (kamat, díj, jutalék, költség, 
adó, egyéb), azok mértékét, számítási módszerét a vonatkozó hatályos Hirdetmény tartalmazza.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről 
tájékozódjon a Szövetkezeti Hitelintézetek fi ókjaiban vagy honlapjukon közzétett dokumentumokból. 
A Takarék Szabad Felhasználású Jelzáloghitel három kamatozási típusára vonatkozó további 
információk és feltételek a Takarék Csoport Pénzügyi Szolgáltatási Üzletszabályzatában, a Piaci 
kamatozású lakossági jelzáloghitelekre vonatkozó hatályos Hirdetményben és a Takarék Csoport 
Lakossági Jelzáloghitelezés Általános Szerződési Feltételeiben találhatóak. 
A Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja.

Takarek_SzabFelh_90x150 mm_hirdetes_1.0.indd   1 2019. 05. 09.   12:06
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Rendőrségi hírek

Ebes Község képviselő-tes-
tülete 2019. május 22-én tár-
gyalta a községünk közbizton-
sági helyzetét, melyen Ebesi 
Polgárőr Egyesület vezető-
jeként részt vettem és részle-
tesen beszámoltam az elmúlt 
évben végzett bűnmegelőzési 
tevékenységünkről.

A napirendhez készített 
beszámolómban kiemeltem, 
hogy 2018-ben is igyekeztünk 
a polgárőr törvény, a szolgá-
lati- és etikai és az alapszabá-
lyunkban foglaltnak megfele-
lően működni. Igyekeztünk a 
tevékenységünket magas szín-
vonalon ellátni, a migráció 
miatt a településünkről ideig-
lenes elvezényelt rendőröket 
a közterületen igyekeztünk 
pótolni, ezért sem keletkezett 
közbiztonsági deficit a telepü-
lésen.

A statisztikai számokat ele-
mezve az elkövetett bűncse-
lekmények kapcsán regisztrált 
nyomozások száma tulajdon-
képpen stagnál, ezért kijelent-
hetjük, hogy ismét pozitív évet 
zártunk.

Az eredményeinket közösen 
értük el, itt meg kell említe-
nem az Önkormányzat, a Kör-
zeti megbízottak, a Közterület 
felügyelő, valamint a lakosság 
egy kis részének a közterüle-
ten kifejtett aktivitását. Egyre 
több telefonos bejelentés ér-
kezik a lakosságtól, vállalva 
a nevüket és a címüket, így 
idejében tudunk reagálni egy-
egy eseményre, és ezekben az 
ügyekben a reakcióidőnek kü-
lönös jelentősége lehet.

A beszámolómban kihang-
súlyoztam, hogy Országos 
Polgárőr Szövetségnek jelen-
leg 12 kiemelt programja fut, 
ebből 10 programban érdekel-
tek vagyunk, ezekhez aktívan 
kapcsolódtunk és tevőleges 
részt veszünk a célok megva-
lósításában.

Örömmel tapasztaljuk, hogy 
egyre több az elektronikai 
védelemmel ellátott üzletek, 

középületek, és magánházak 
száma. Viszont felül kellene 
vizsgáltatni időnként az érzé-
kelőjét a készülékeknek, mert 
utóbbi időben a téves riasztá-
sok száma igen magas!

Nincsenek működési prob-
lémáink, a programok költsé-
geit tudjuk finanszírozni. Fon-
tos, hogy mindenki fizessen 
tagdíjat, és sokat segítenek az 
önkormányzattól és a támoga-
tóinktól érkező támogatások, 
de az egyesületünk részére az 
szja 1%-át is nagyon fontos 
bevételnek tekintjük, amelyet 
megköszönünk az adózóknak! 
Kérem, higgyék el, hogy a 
polgárőrségnek adományozott 
összegek „jó befektetésnek” 
bizonyulnak, és minden egyes 
forintot az Ebesen élő em-
berek biztonsága érdekében 
használunk fel!

A gazdálkodási tevékenysé-
günk kapcsán több ellenőrzé-
sünk volt az elmúlt esztendő-
ben, és kirívó szabálytalansá-
got nem találtak a revizorok. A 
támogatásokkal időben, precí-
zen és hiánytalanul elszámol-
tunk. Rendelkezünk irodával, 
szolgálati gépkocsival, szol-
gálati kerékpárokkal, gépkocsi 
tárolóval, és a taggyűléseink 
megtartása sem ütközik aka-
dályba, melyet köszönünk a 
Községgondnokságnak és az 
Alapszolgáltatási Központ-
nak. Reméljük, a korábbi idő-
szakban beszerzett autós fe-
délzeti kamera és a hőkamera 
beszerzése is jó befektetésnek 
bizonyul, és tovább növelik 
a járőr- és figyelőszolgálatok 
hatékonyságát, és az új forma-
ruhák beszerzése is időszerű 
volt!

Az eredményeinkre büsz-
kék vagyunk. Bízunk abban, 
hogy a jövőben is megfelelő 
színvonalon és lelkesedéssel 
tudjuk ellátni önként vállalt 
kötelezettségeinket a lakosság 
irányában.

Balogh László
egyesületi elnök

„Ismét pozitív évet zártunk”
Az Ebesi Polgárőr Egyesület beszámolója

 Dr. Négyesi Anna 
                     természetgyógyász, reflexológus, fitoterapeuta 

S       Szeretettel várom egészségét megőrizni és 
gyógyulni vágyó vendégeimet: 

 
 

Szolgáltatásaim: 
 

 állapotfelmérés kezeléssel és terápiás terv készítéssel 
 talpreflexológiai kezelés 
 gyógyító köpölyözés 
 test- és fülgyertya 
 kinesio-tape ragasztás 

 

Előzetes bejelentkezés: +36-20/946-7-946 
Ebes, Bocskai u. 2. 

www.drnegyesianna.wixsite.com/termeszetgyogyaszat 

A nyár a felhőtlen kikapcsolódás időszaka a diákok részére. 
Azért, hogy így is maradjon, kérjük a közlekedőket, hogy különö-
sen figyeljenek az úttesten vagy annak környezetében gyalogosan 
vagy kerékpárral megjelenő gyermekekre. Számítsanak arra, hogy 
a gyermekek közlekedése kevésbé kiszámítható, sokszor nincs ve-
szélyérzetük. Ezért a forgalomban résztvevő járművezetők részéről 
a leginkább kockázatos helyeken, így a kijelölt gyalogos-átkelő-
helyeknél, a lakó- és pihenőövezetekben, a bevásárlóközpontok és 
játszóterek környezetében történő közlekedés még nagyobb odafi-
gyelést igényel.

A fiatalok számára az első számú mintát a szülők szolgáltatják. 
Fontos tudnunk a gyermekünk napi programjáról, hogy aznap hová 
készül, kivel fogja a szabadidejét tölteni. Ezért kérjék meg, hogy ha 
elmegy otthonról, mondja meg hová indul, kivel találkozik, mikor 
érkezik haza, valamint ismerjék meg barátai nevét, címét, telefonos 
elérhetőségét. Szintén fontos, hogy a szülők betartassák a biztonsá-
gos internetezés szabályait. Számtalan olyan számítógépes program 
van, amely lehetővé teszi a veszélytelen böngészést. Beszélgesse-
nek a gyermekekkel a világhálón látottakról, hallottakról.

Jó pihenést, valamint bűn- és balesetmentes nyarat kíván a Haj-
dúszoboszlói Rendőrkapitányság!

Karácsony Béla r. százados

„A víz a barátunk”

Immár hagyománnyá vált óvodánkban, hogy az óvodai évzárót, 
ballagást követően megszervezzük a nagycsoportos gyerekeknek a 
vízhez szoktató programunkat a hajdúszoboszlói Árpád uszodában. 
A tíz nap alatt arra törekedtünk, hogy megalapozzuk a gyerekek 
vízhez való viszonyát, kialakuljon vízbiztonságuk. A gyerekek 
számára nem csak felüdülést jelentett a vízben való játék, hanem 
aktívan foglalkoztatta a szervezetüket, izomzatukat, keringési és 
légző rendszerüket, fejlesztette ügyességüket és álló képességü-
ket. A játékos feladatokat a gátlásos gyerekek is jobban kedvelték, 
mert feloldotta a szorongásukat, hangulatossá, változatossá tette a 
foglalkozásokat. Az volt a legfőbb célunk, hogy minden gyermek 
sikerélményhez jusson.   

Kovácsné Jóni Andrea óvodapedagógus
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VarázsVilág 
Könyvmoly Klub 

 
Szereted a varázslókat, boszorkányokat? 

Esetleg odáig vagy a tündérekért és a sárkányokért? 
Szívesen olvasol varázslatos dolgokról? 

Szeretnél hasonló érdeklődésű barátokat? 
Akkor köztünk a helyed!  

 
Várunk minden olyan 10-14 éves 

könyvmoly fiút és lányt, aki érdeklődik 
a csodás lények iránt és szívesen 

beszélget olvasmányairól!  

Havi egyszer összegyűlünk és 
megbeszéljük a közösen kiválasztott könyvet és az élményeket! 

A jó hangulat és az érdekes téma garantált! 

 

 

Első alkalom: 2019. július 19. (péntek) 14.00-tól a Községi Könyvtárban 

A foglalkozást vezeti: Csecsődi Enikő, könyvtáros 

Érdeklődni lehet az 52/565-093-as telefonszámon  
vagy személyesen a könyvtárban  
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Általános írásbeli nyelvvizsga verseny és 
bázisiskolai szakmai nap

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ, az 
Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási 
Központés szakmai együttműködőként a Camb-
ridge Nyelviskola Vizsga- és Oktatási Központ 
közreműködésével általános írásbeli nyelvvizsga 
versenyt rendeztünk 2019. március 23-án, szom-
baton.

A verseny minden diák számára ingyenes 
volt és a felmerülő költségeket a Berettyóújfalui 
Tankerületi Központ állta. A megrendezés költ-
ségeihez az Ebesi Gyermekekért Alapítvány is 
hozzájárult. 

Iskolánkból B1 szinten négy tanulót, B2 szin-
ten huszonhét tanulót neveztünk be a versenyre. 
Iskolánk két diákja jutott be az első öt helyezett 
közé angol B2 szinten: Nagy Kristóf (8. b) IV., 
Szabó Milán (8. b) V. helyezett lett. A versenyre 
benevezett diákjainkat az iskolánk angol tanárai 
készítették fel.

Trefán Gabriella Krisztina

Erdei iskolában voltak a hatodikosok
2019. május 16. és 19. között a hatodik évfo-

lyam erdei iskolai programon vett részt Márokpa-
pin, ezen a Beregi-síkságon található településen.  
A program része volt kirándulás, hegymászás, 
cseresznyézés, templomlátogatás, éjszakai csil-
laglesés, valamint bátorságpróba.

Angol nyelvi házi verseny
Angol nyelvből a 3-8. évfolyamosok körében 

2019. április-május hónapban házi verseny ke-
rült megrendezésre. Az első helyezettek oklevél-

ben és jutalomkönyvben részesültek, a második 
és harmadik helyezettek oklevelet kaptak.

Művészeti Gála – 2019. május 24.
Az idei tanévben immár 18. alkalommal ke-

rült megrendezésre a művészeti iskola Gálamű-
sora. Most is a Művelődési Ház adott otthont a 
színvonalas rendezvénynek. A két órás műsor-
ban minden művészeti ág sikeresen képviseltette 
magát. Köszönjük a szülőknek, vendégeknek, 
nézőknek, hogy a belépőjegy megvásárlásával 
hozzájárultak a szereplők jutalomfagylaltjához. 
A Művelődési Ház előterében a képzőművészek 
kiállítását tekinthették meg a látogatók és a zsűri 
kiválasztotta az idei díjazottakat.

Felkészítő tanárok: Dr. Jókayné Nánai Zsu-
zsanna, Bálintné Bagdi Ibolya, Batta Katalin, 
Szabóné Tóth Katalin, Tóthné Makara Krisztina, 
Komócsinné Soós Judit tanárnők valamint Ba-
gossy Sándor és Balogh Tamás tanár urak.

„Sáros” kalandokkal teli erdei iskola
Május 27-től 30-ig a 4. évfolyam tanulóival 

erdei iskolában vehettünk részt Bogácson. Nagy 
izgalommal indultak el a gyerekek, sokan közü-
lük még csak most aludtak távol a szüleiktől. 4 
faházban és egy kőépületben voltunk elszállásol-
va Bogács csendes erdőkkel körbeölelt részében. 
Minden nap 3-szori étkezést kaptunk. Minden 
reggel, reggeli tornával, szobaszemlével indult, 
ugyanis meghirdettük a szobák tisztasági verse-
nyét.

Köszönjük: Seres Erika, Kemecsei Zsanett, 

Karacs Judit szülők, Szabó Zsolt pedagógus és 
Szabó Piroska segítségét.

A 4. évfolyam osztályfőnökei: Dzsudzsák Na-
tália és Orjákné Kurczina Zsuzsanna

Határtalanul

,,Ez a kirándulás határtalanul jó volt! Vissza-
mennénk!”

Hetedik osztályos tanulóink a Vajdaságban 
jártak 2019. május 29.-31. között a Határtalanul 
pályázat keretében. Útjuk célja a határon túli 
magyarlakta területek megismerése volt. A Hu-
nyadiak nyomába eredve, Faragó Zoltán honis-
mereti vezető segítségével végigjárták a „zsíros” 
bácskai földek legnevezetesebb helyszíneit. 

A Palici-tó partján és Szabadkán gyönyö-
rű szecessziós stílusú épületeket láttak. Jártak 
Bácskossuthfalván, Péterváradon, Nándorfe-
hérváron és Zentán. Hajókáztak a Duna-Tisza 
torkolatánál, megkoszorúzták Hunyadi Mátyás 
szobrát és az 1456-os nándorfehérvári csata em-
lékművét.

Ellátogattak a zentai Emlékiskolába, ahol át-

Színes iskolai hírek

Diákolimpiai futósikerek
Két nagyszerű futónk, az 1500 méteres táv bajnokai, Mészáros 

Nóra és Sós Barnabás képviselték megyénket a székesfehérvári 
országos diákolimpia döntőjében. Nóra óriási küzdelemben élete 
legjobbját futva (5:12), futamában a harmadik, összetettben a 12. 
legjobb időt érte el. Barnus nagyon okosan, taktikusan versenyezve, 
a végére gyújtotta be a rakétákat és egy parádés hajrával, ismét 
országos bajnok lett.

A futamról készült videó megtekinthető:
https://www.youtube.com/watch?v=i0kI4sS83Ro
Szünidőben is szeretettel várjuk a gyerekeket ingyenes 

futóedzéseinkre kedden és pénteken ½ 6-kor. Edzések a salakos 
futókörön.

Sós Barnabás, ESBE
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Az Ebesi Gyermekekért Alapít-
vány negyedszázados fennállását 
méltó módon, a gyerekek nagy 
örömére, egy háromnapos jutalom-
kirándulással ünnepeltük meg. 

A kirándulás 1,5 millió forin-
tos költségvetéséhez az Alapít-
vány 1,25 millió forintot adott, a 
fennmaradó rész Berettyóújfalui 
Tankerületi Központ EFOP-3.2.5-
17-2017-00004 pályaorientációs 
pályázatának költségvetéséből, 
valamint a Berettyóújfalui Tanke-
rületi Központ intézményi költség-
vetéséből nyújtott támogatásával 
valósult meg. Ezúton is köszönjük 
a támogatást!

Az útvonal: Tata, Komárom, 
Győr és Pannonhalma volt. A ki-
ránduláson negyvenhat 4-8. osztá-
lyos tanuló, a 7 kuratóriumi tag és 
Igazgató úr vett részt. 

Első állomásunk a Liszt Ferenc 
repülőtér mellett lévő Aeropark 
volt, ahol a Malév által használt, 
forgalmon kívül helyezett, repü-
lőgépekkel ismerkedhettünk meg. 
Megnézhettük a pilótafülkét, az 
utasteret, kipróbálhattuk a ka-
pitányi ülést, ízelítőt kaptunk a 
stewardesek munkájáról és még 
az egyik gép fedélzeti naplójába 
is beleolvashattunk. Vezetőnk, 
Marcsi nemcsak megmutatta a gé-
peket, hanem a műszaki paramé-
terek ismertetése mellett számos 
jópofa történetet is megosztott 
velünk.

Gyors ebéd a buszon és már meg 
is érkeztünk Tatára, ahol Sárkány-

hajók várták, hogy kipróbáljuk, 
mit is bír karunk ereje. Az egymás-
ra figyelést és kitartást igénylő ha-
józás mellett megismerkedhettünk 
a tatai Öreg-tó természeti környe-
zetével, élővilágával is. 

Szállásunk egy középiskolai 

kollégiumban volt, külön fiú és 
lány szinttel, hagyományos háló-
termekkel, az emeletes ágyak aljá-
ra írt szerelmes versekkel, 16 sze-
mélyes mosdóval és szigorú portás 
nénivel.

A szállás elfoglalása után még 
volt időnk megnézni a Tatai várat 
és sétálni a varázslatos szépségű 
Öreg-tó partján, élvezni a víz cso-

bogását és az őspark hatalmas fái-
nak árnyékát. 

A másnap reggel szobaszemlé-
vel indult, ugyanis meghirdettük a 
szobák tisztasági versenyét, amely-
nek nyertese a hazaúton extra nagy 
jégkrém jutalomban részesült.

A napot Komáromban töltöt-
tük, ahol a hatalmas Dunán átívelő 
Erzsébet-hídon átsétálva a város 
szlovákiai részén is sétát tettünk. 
A város egyik nevezetessége a 
különböző korokban épülő és fo-
lyamatosan átépülő erődrendszer, 
amelynek legnagyobb tagját, a 
Monostori Erődöt választottuk kö-
vetkező úti célul. A monumentális 

méretekkel rendelkező (25 hektá-
ron fekszik, alapterülete 25 680 m2, 
640 helyiségből áll), földtakaróval 
borított erőd tematikusan berende-
zett termeit, izgalmas kazamatáit 
és történelmét is megismerhettük. 
A Komáromban elköltött ebédünk 
után a Brigetio Fürdő hűsítő hab-
jaiban merültünk el. Diákjaink 
fáradhatatlanul csúszdáztak és él-
vezték a strand vízijátékait egész 
délután.

A harmadik, egyben utolsó na-
punkon egy Győr belvárosát érintő 
rövid séta után Pannonhalmára ér-
keztünk. Múzeumpedagógiai fog-
lalkozás keretében betekinthettünk 
nemcsak az Apátság kulturális és 
történelmi értékeibe, de sétálhat-
tunk a szerzetesek által ma is hasz-
nált kerengőben, bekukkanthat-
tunk a híres Pannonhalmi Bencés 
Gimnázium tantermeibe, és rácso-
dálkozhattunk a könyvtár hatalmas 
méreteire. Az Apátsághoz tartozó 
kertet és arborétumot egy lélegzet-
elállító, levegőbenyúló lomkorona 
ösvényről csodálhattuk meg, és vé-
gül még egy városnéző kisvonato-
zásra is futotta az időnkből.

A gyerekek emlékei
„Rengeteg élményt szereztem 

ezen a pár napon.”
„Tetszett, hogy olyan gyerekek 

is eljöhettek, akiknek nem gyakran 
adatik meg.”

„Nagyon boldog vagyok, hogy 
eljöhettem ide és még új barátokat 
is szereztem. Köszönöm!”

Lánczky Ágnes

Sárkányhajók, kazamaták, kerengők
Élményekkel teli három napos jutalomkirándulás

adták ajándékaikat és bepillanthattak az ottani 
oktatás helyzetébe. Szállásuk a kiváló Kátay 
vendégházban volt Kishegyesen. A két osztály-
főnök Katona Erika és Tálas Enikő tanárnő, 
valamint Kása Sándor tanár úr és néhány szülő 
is elkísérte a hetedikeseket erre a felejthetetlen 
kirándulásra. 

Alkotói pályázat 2019.
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói 

pályázatot hirdetett óvodások és iskolások részé-
re. A pályázat célja, hogy kreatív alkotásokon 
keresztül mutassák be a tűzoltók izgalmas és 
egyben veszélyes világát. A pályázaton az alko-
tások központi témája a tűzmegelőzés.

Az ünnepélyes díjkiosztásra megyei szinten 
2019. május 30-án került sor, amit követően 
a gyerekeket beavatták nehéz mindennapjaik 
munkájába.

A megmérettetésen iskolánkból 18 tanuló vett 
részt alkotásaikkal. Közülük:

II. korcsoportban: 1. helyezett Varga Tímea 8. 
a osztályos tanuló, aki automatikusan részt vesz 
az országos versenyben is. II. korcsoportban: 3. 
helyezett Balogh Dorottya 7. a osztályos tanuló. 
I. korcsoportban: 3. helyezett Vogel Christian 3. 
a osztályos tanuló.

Ezúton is gratulálunk, és további sikereket kí-
vánunk nekik.

Felkészítő tanár: Komócsinné Soós Judit.

A kézműves szakkör kirándulása a Sári 
majorban

Június 1-én a szakkörösökkel a Sári majorban 
voltunk. Volt torna, váltóverseny, valamint kö-
télhúzás gyerekek és felnőttek között Batta Kati 
néni vezetésével. Tóth Aranka néni a Népművé-
szet mestere beavatott minket a hímzés rejtelme-
ibe. Zeke Piroska a gyöngykertészetét mutatta 
be. Dóróné Balázs Katalin segítségével bőrből 
lehetett kulcstartót készíteni.

Külön köszönöm Sári Antalnak, hogy elme-
hettünk erre a gyönyörű helyre. Köszönjük Tóth 
Józsi bácsinak és feleségének a szívvel és szere-
tettel főzött ebédünket.

Köszönöm mindazoknak, akik a vásári előké-
születekben sokat segítettek. Kiemelném Kiss 
Zsófia és Kiss Lilla nagymamáját (Gyuricska 
Erika, Gyarmatiné Margitka), akik már a ka-
rácsonyi vásári készületeket az őszi szünetben 
elkezdték. Hálásak vagyunk Erdei Dávid édes-
anyjának a csodaszép kaspóért, amit ajándékul 
vittünk a Sári major tulajdonosának.

Kívánok mindenkinek szép és tartalmas nya-
rat!

Kádárné Domán Gyöngyi, a kézműves szak-
kör vezetője.

Nemzeti Összetartozás Napja
A Nemzeti Összetartozás Napját 2010 óta 

tartják hazánkban a trianoni békediktátumra em-

lékezve. Iskolánk 7. a osztálya sikeres pályázat 
révén részt vehetett a székelyhídi iskolásokkal 
együtt a Budapesten megrendezésre kerülő köz-
ponti ünnepségen.

A központi rendezvény kiemelt eseménye a 
határon túli és a magyarországi iskolák diákjai-
nak közös éneklése volt a Kossuth téren. Megte-
kintettük a Parlamentben a Szent koronát, majd 
gyönyörködtünk a főváros szépségében. A nap 
fénypontja a 17 órától a Papp László Sportaré-
nában megrendezésre kerülő István, a király roc-
kopera megtekintése volt.

Tálas Enikő

Köszönet
A tantestület nevében ezúton fejezzük ki az 

Önkormányzatnak és a Szülői Munkaközösség-
nek a köszönetünket a Pedagógus Napi ünnep-
ségért.

Tájékoztatás nyári ügyeletről
Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánk a kö-

vetkező szerdai napokon 9:00-13:00 óráig nyári 
ügyeletet tart: július 10., július 24. és augusztus 
7. 

További híreink iskolánk honlapján (ebesa-
rany.hu) megtekinthetők.

Összeállította:
Szűcs Norbert intézményvezető 

Kása Sándor intézményvezető-helyettes
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