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Polgármesteri tájékoztató
a koronavírus-veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekről
Tisztelt Ebesi Lakosok!
A 40/2020-as március 11-i kormányrendelet értelmében veszélyhelyzet
került kihirdetésre, ezért a következő
intézkedéseket eszközöltük községünkben:
Március 10-én, még a veszélyhelyzet kihirdetése előtt a lakosság biztonságát szem előtt tartva, úgy döntöttünk, hogy a március 15-i ünnepség
nem kerül megtartásra. A megemlékezés koszorúit március 13-án helyeztük
el szűk körben gróf Széchenyi István
szobránál. Az iskola diákjai által előadott ünnepi műsor felvételről megtekinthető a www.ebestv.hu oldalon.
Március 14-én, délután, a polgármesteri hivatalban – a miniszterelnök
2020. március 13-i tájékoztatását követően, miszerint március 16. napjától
az iskolákban tantermen kívüli digitális munkarend lép életbe – egyeztetésre került sor az intézményvezetőkkel,
amelynek során az alábbi döntések
születtek:
– 2020. március 17. napjától az iskolás gyermekek ebédjét – előzetes igényfelmérést követően – az
Önkormányzat biztosítja. Az étkeztetés igénybevételére irányuló
szándékot minden hét csütörtök
14 óráig lehet jelezni a szoc.igazgatas.ebes@t-online.hu e-mail
címre. Ebben az esetben tudjuk
az ebédet a következő hét hétfőtől
biztosítani.
–
A Polgármesteri Hivatalban, a
Községgondnokság Kft.-nél 2020.
március 16-tól személyes ügyfélfogadás kizárólag a halaszthatatlan, más módon nem intézhető
ügyekben van. Egyéb ügyekben
telefonos és elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

– A Benedek Elek Óvoda és Mini
Bölcsődében 2020. március 16.
napjától csak ügyeleti ellátást
biztosítottunk. Március 16-án 13
gyermek volt az óvodában, mely
létszám a hét közben lecsökkent,
így március 23-tól az óvoda teljes
bezárása mellett döntöttünk.
– Ebesi Alapszolgáltatási Központ
és Idősek Otthonában a nappali
ellátás (idősek klubja) 2020. március 16. napjától szünetel. A szociális étkeztetés a továbbiakban
kizárólag kiszállítással történik,
az Arany Oroszlán Étterem által
adott, egyszer használatos edényzetben. A házi segítségnyújtást és
a tanyagondnoki szolgáltatást az
óvintézkedésekből adódó új eljárási rend betartása mellett gondozottaink változatlanul igénybe
tudják venni. A Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálatnál elektronikus, illetve telefonos ügyintézésre van lehetőség. A bentlakásos
intézmény nem látogatható!
– A kulturális intézmények rendezvényei, foglalkozásai elmaradnak,
a Könyvtár, a Múzeum és a Művelődési Ház szolgáltatása újabb
intézkedésig szünetel.
Az ebesi Arany Oroszlán Étterem és
Panzió 2020. március 23-tól szünetelteti a lakosság felé történő étel kiszállítását. Az étterem zárva tart, csakis a
közétkeztetési feladatokat látja el ettől
az időponttól.
A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel folytatott egyeztetés alapján a március
19-20. napjaira tervezett lomtalanítás
elmaradt. Az elmaradt lomtalanítás
a járványhelyzet lezárultát követően
pótlásra kerül egy későbbi időpontban.

A piac és a zöldhulladék gyűjtőpont
jelenleg még üzemel, azonban kérjük
a lakosságot, hogy ezeken a helyeken
is tartsák be a biztonsági előírásokat.
Kedves Ebesi Lakosok!
Településünkön több mint 900 fő
idős ember él. A koronavírus gyorsan terjed és jelenlegi információink
szerint az idősekre a legveszélyesebb,
ezért tisztelettel kérem az időseket
ne hagyják el otthonaikat. Nekünk, a
település vezetőinek és dolgozóinak,
családtagoknak pedig kötelességünk,
hogy lehetőségeinkhez mérten mindent megtegyünk a veszélyeztetett
korosztály védelmében. Ezért kérem
a település lakóit, ha tudomásuk van
segítségre szoruló idős személyről, jelezzék irányunkba!
Információink szerint Ebesen továbbra sincs koronavírusos beteg. A
vírus elterjedése csak úgy lassítható, ha
csökkentjük a személyes találkozások
számát. Ez mindannyiunk közös érdeke és felelőssége! Az operatív törzs és a
hivatalos szervek ajánlásait figyelembe
véve, nyomatékosan megkérek minden
ebesi lakost, amennyiben lehetséges,
MARADJUNK OTTHON! Sajnos,
munkájukból adódóan sokan nem tehetik meg, hogy otthon maradjanak, ezért
kérek mindenkit, hogy vigyázzunk
rájuk, tartsuk be az óvintézkedéseket.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani nekik áldozatos munkájukért!
Fegyelmezett és felelős magatartásunkon jelentős mértékben múlik,
hogy hogyan és mennyi idő alatt jutunk túl ezen a nehéz időszakon.
Ha bármilyen problémájuk, kérdésük van, keressen bennünket!
Vigyázzunk egymásra, magunkra!
Szabóné Karsai Mária
polgármester
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Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona Tájékoztatója

www.ebes.hu

Kedves Ellátottunk, Tisztelt Lakosság!
Az alábbiakban szeretném Önt tájékoztatni
a koronavírus terjedésének megelőzését, és
a kockázatok csökkentését célzó, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott iránymutatásokban foglaltakról. Az óvintézkedések
részletekbe menően kiterjednek az intézményünk által biztosított alapszolgáltatások
nyújtására. Az iránymutatások 2020. március
11. napjától a vészhelyzet visszavonásáig érvényesek.
Legtöbb ellátottunk életkorából, vagy krónikus megbetegedéséből kifolyólag fokozottan ki van téve a COVID-19 koronavírus
okozta megbetegedésnek, annak súlyos lefolyásának. Az alábbi intézkedéseink mind az
Ön, környezete, és intézményünk dolgozóinak egészségvédelmét szolgálják.
KÉREM, HOGY A VESZÉLYHELYZET IDŐTARTAMA ALATT LEHETŐSÉG
SZERINT NE HAGYJA EL OTTHONÁT!
Hozzátartozóit, közvetlen környezetét, és intézményünk munkatársait felkeresve kérjen
segítséget otthonán kívüli teendők elvégzéséhez (ügyintézés, bevásárlás, gyógyszerkiváltás, csekkbefizetés stb.). Ilyen esetekben
keressen minket telefonon, a lenti elérhetőségeinken.

• Az Intézményben a nappali ellátás (idősek
klubja) 2020. március 16. napjától szünetel.
• A szociális étkeztetés a továbbiakban kizárólag kiszállítással történik, az Arany
Oroszlán Étterem által adott egyszer használatos edényzetben. A szociális étkeztetés biztosítása a veszélyhelyzet fennállása
alatt folyamatos, az étterem csak a lakossági ételkiszállítást szünetelteti, mely nem
érinti a szociális étkeztetést.
• A házi segítségnyújtás és a tanyagondnoki
szolgáltatás a veszélyhelyzet időtartama
alatt, az óvintézkedésekből adódó új eljárási rend betartása mellett folyamatosan
biztosított.
• Tanyagondnoki szolgáltatás esetében
kerülnünk kell a csoportos személyszállítást. A bevásárlás szervezésénél kérem,
törekedjenek arra, hogy minél kevesebb
helyről valósuljon meg a beszerzés. Tanyagondnok munkatársunk elérhetősége:
0630/269-4268.
• A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatnál elektronikus, illetve telefonos ügyintézésre van lehetőség. A családsegítő
munkatársaink elérhetőségei: 52/788-494
és 52/788-495 és gyejosz.ebes@gmail.
com Az intézményben ügyeleti munkarend van érvényben.

TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉRŐL
TISZTELT ÜGYFELEINK, TISZTELT EBESI LAKOSOK!
A koronavírus elleni védekezés kapcsán megtett intézkedések részeként
a Polgármesteri Hivatal 2020. március 16. napjától megváltozott rendben működik. E naptól SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁSRA KIZÁRÓLAG A HALASZTHATATLAN, MÁS MÓDON NEM INTÉZHETŐ ÜGYEKBEN VAN LEHETŐSÉG. Egyéb ügyekben telefonos és
elektronikus ügyintézésre van lehetőség. Kérjük, hogy lehetőség szerint
a személyes ügyintézést megelőzően is egyeztessenek időpontot telefonon az alábbi elérhetőségeken.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8.00-12.00, Kedd: ügyfélfogadás szünetel, Szerda: 8.00-12.00; 13.00-17.30, Csütörtök: 13.00-16.00, Péntek:
8.00-11.00
Elérhetőségek:
Kovács László közterület-felügyelő:
kozter.ebes@upcmail.hu, 52/565048/114, 06-30/374-2700
Igazgatási iroda, anyakönyvvezető:
Hulvej-Tóth Alexandra Zsanett
irodavezető
szoc.iroda.ebes@t-online.hu,
52/565-044
Titkárság:
Kovácsné Kovács Judit
Varga Lászlóné ügyintéző
ebesoffice@t-online.hu
szoc.igazgatas.ebes@t-online.hu
52/565-048
52/565-044,
Műszaki iroda:
Adó ügyek és pénztár
Csősz Krisztián irodavezető: epe- Varga Sándor
tesugy.ebes@t-online.hu,
ado.ebes@t-online.hu
52/565-048/117, 30/282-2943
52/565-048/115
Szíves megértésüket ezúton is köszönöm!
Dr. Morvai Gábor jegyző
Polgármester:
Szabóné Karsai Mária
ebesoffice@t-online.hu
52/565-048/111, 30/948-0481
Jegyző:
Dr. Morvai Gábor
jegyzo.ebes@t-online.hu
52/565-048/111, 30/528-0959

• Amennyiben influenzaszerű betegség tüneteit észleli magán (láz, fáradékonyság,
száraz köhögés), kérem, haladéktalanul
jelezze háziorvosának, környezetének,
munkatársunknak.
• Az Idősek Otthonában az illetékes minisztérium előírása szerint jelenleg látogatási
és kijárási tilalom van életben.
Kérem azokat az ebesi időseket, akik
természetes támogató környezettel
nem rendelkeznek, ellátásuk kizárólag
külső segítséggel oldható meg, vegyék
fel intézményünkkel a kapcsolatot!
Kérjük a település lakóit, ha tudomásuk van segítségre szoruló idős személyről, jelezzék azt irányunkba!
•
Kérem, megértésével, türelemével, és
az óvintézkedések mindenkori, felelős
betartásával járuljon hozzá az előttünk
álló időszakban munkánk biztonságos elvégzéséhez, településünkön a csoportos,
adott esetben tömeges megbetegedések
megelőzéséhez!
• Elérhetőségeink: 52/565-071, 52/445-174,
06-30/184-9096, 06-30/630-3079, postmaster@ebes-gondozasi-kozpont.t-online.hu
Erdei Andrásné intézményvezető

Tájékoztatás az egészségügyi alapellátásról
Tisztelt Ebesi Lakosok!
A koronavírus fertőzés elleni intézkedések egészségügyi alapellátással
kapcsolatos legfontosabb rendelkezései:
HÁZIORVOSI ÉS FOGORVOSI ELLÁTÁS
– A fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható!
– A háziorvosi ellátásban minden olyan páciens esetében, akinek a személyes ellátása nem tűnik feltétlenül indokoltnak, távkonzultációra
kell törekedni!
– Légúti fertőzési tünetekkel senki ne jelenjen meg a háziorvosi rendelőben, az ő ellátásukat távkonzultáció formájában kell megoldani.
Akinél nehézlégzés jelentkezik, annak az Országos Mentőszolgálathoz kell fordulnia.
– A keresőképtelenségről szóló igazolásokat nem kell kéthetenként
kiállítani.
– Emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek
maradnak a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig.
– A veszélyhelyzet időtartama alatt a stabil állapotú krónikus betegek
szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen történő rendelése távkonzultáció során is történhet.
Az ebesi orvosi rendelők telefonszámai:
I-es körzet: 06-52/783-920 (Dr. Cseke Renáta)
II-es és III-as körzet: 06-52/366-817 (Dr. Szerze Róbert és dr. Szerze
Péter.)
ORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS
A február 1. napjáról működő átszervezett orvosi ügyeletben mindhárom
ebesi háziorvosi körzet orvosai is részt vesznek. Megkérjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy az ügyeletet annak rendeltetése szerint csak valóban
sürgős esetekben keressék. Az ügyelet nem meghosszabbított háziorvosi
rendelés, hanem sürgősségi ellátási forma. Az elkövetkező időszakban
az egészségügyben dolgozók várhatóan fokozott terhelés mellett fognak
dolgozni, mindannyiunk érdeke, hogy ne terheljük őket szükségtelen
dolgokkal. Az ügyelet elérhetősége: 52/362-618, +36 30 698 0043.
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EBOLTÁS
HÁZHOZ MEGY AZ ÁLLATORVOS!
Tisztelt Lakosság!
A jelenlegi veszélyhelyzetre való tekintettel az Állatorvosi Kamara előre nem látható időpontig megtiltotta a szervezett, összevezetéses eboltások megtartását.
Hazánkban a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló rendelet írja elő, hogy az állattartó köteles minden
három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját
költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
a) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
b) az első oltást követően 6 hónapon belül,
c) ezt követően évenként.

KORMÁNY

INFORMÁCIÓ

FELHÍVÁS
AZ IDŐS ÁLLAMPOLGÁROKHOZ

MARADJANAK OTTHON!
A koronavírus nagyon gyorsan terjed,
és tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb.

Ezért arra kérjük idősebb honfitársainkat, hogy maradjanak
otthon, és mindent tegyenek meg annak érdekében,
hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen
elhagyniuk a lakásukat.

Ellátásukról az önkormányzatok
kötelesek gondoskodni, ezért szükség esetén
forduljanak a helyi önkormányzathoz!
Ez a vírus mindannyiunk életére nagy
hatással van, de ha betartjuk a fő szabályokat,
elkerülhetjük a nagyobb bajt.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Bővebb információk: koronavirus.gov.hu
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

COVID-19 TÁJÉKOZTATÓ

COVID-19 TÁJÉKOZTATÓ

RENDSZERESEN SZED GYÓGYSZEREKET?
ÍGY VÁLTSA MOST KI!

12 PONT
A COVID19 ELLEN

1
HÍVJA FEL HÁZIORVOSÁT!

Maradj otthon!

Moss rendszeresen és
alaposan kezet!

Ne érintsd meg
az arcodat!

Papírzsebkendőbe
köhögj, tüsszögj, használat
után dobd a kukába!

Tartsd tisztán
a WC-t és a mosdót!

Legyenek saját
evőeszközeid, amiket
használat után azonnal
mosogass el!

Tartsd tisztán
a lakásod!

Szellőztess
rendszeresen!

Mozogj
rendszeresen!

Étkezz változatosan,
egyél sok zöldséget,
gyümölcsöt!

OS
ORV

HÁZI

S
HÍVÁ
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HÁZIORVOSA
FELÍRHATJA
A VÉNYT A FELHŐBE

Elektronikus
Egészségügyi
Szolgáltatási Tér

3
ÖN VAGY ISMERŐSE VÁLTSA KI
BÁRMELYIK GYÓGYSZERTÁRBAN

Ha beteg vagy,
hívd fel a háziorvosodat
telefonon!

A kiváltáshoz szükséges:
∙

az Ön TAJ száma

∙

a kiváltó személy személyi igazolványa (vagy útlevele)

GYÓGYSZERTÁR

Tájékozódj hiteles
forrásból!

MARADJ OTTHON! CSÖKKENTSD A VÍRUS TERJEDÉSÉT!

www.ebes.hu

Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb
oltható. Oltás elmaradása esetén pénzbüntetéssel sújtható az eb
tulajdonosa.
A kialakult helyzetre való tekintettel lehetőség van a háznál
történő eboltásra, az összevezetéses oltás árában. A tavalyi lista
alapján utcákra lebontva (melyet a www.ebes.hu oldalon is közzéteszünk) előre egyeztetett időpontban háznál történik az oltás,
melynek költsége 4.500 Ft/eb. Amennyiben transzponder beültetése is szükséges annak költsége 4.500 Ft/eb.
Kérjük, a +36-30-240-92-46 számon vagy meleghegyi.balazs@gmail.com email-címen jelezzék, amennyiben az oltással
kapcsolatban kérdésük/kérésük lenne, vagy eb elhullását szeretnék bejelenteni.
Dr. Meleghegyi Balázs állatorvos

www.ebes.hu
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Erasmus+ magyarországi találkozó

A novemberi görögországi és decemberi
franciaországi találkozó után február 17.
és 21. között iskolánk rendezte „Robots
to collaborate, communicate and share”
című nemzetközi Erasmus+ projekt következő mobilitását. A projektben francia,
spanyol, lengyel, cseh és görög iskolákkal
működünk együtt, témánk a robotika és a
környezetvédelem.
Hétfőn 21 izgatott tanulónk várta szüleikkel a vendég gyerekek érkezését. Ők
biztosították a partnerországokból érkező
tanulók szállását, étkezését. Sőt, esténként
családi programokat szerveztek számukra.
Példaértékű vendégszeretettel gondoskodtak „cseregyerekeikről”.
Kedden a megnyitó után az országok
csapatai előadták az előzetes feladatként
elkészített prezentációjukat a „Techno-

Iskolai színes hírek
lógia, robotok és környezetvédelem” témában. Ezután programozási feladatokat
oldottak meg, megtekintették a Gondold
újra! kiállításunkat és környezetbarát társasjátékokkal játszottak.
A szerdai programban gyárlátogatások
és debreceni városnézés szerepelt. Délelőtt
a KETER Hungary Kft. ebesi üzemét, délután pedig a Schaeffler (FAG) Magyarország Ipari Kft. debreceni gyárát látogattuk
meg. A két gyárlátogatás között a Nagyerdőn és a Kossuth téren sétáltunk.

Csütörtökön délelőtt a problémamegoldás, algoritmizálás témakörét jártuk körül
nem éppen szokványos feladatokkal. Modelleztük a Buborék-rendezés tételét néptánccal, mozgásos feladatokat hajtottunk
végre folyamatábrák alapján, kísérleteztünk, képeslapot készítettünk, bemutattuk
iskolánk Alpha robotjait. Délután az AquaPalace élményfürdőben kapcsolódtunk ki,
majd búcsúestet rendeztünk a tanulóknak
és a tanároknak egyaránt.
Jó hangulatú, tartalmas volt ez a hét. Felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk.
A projektben részt vevő kollégák: Csiháné Pálinkás Krisztina, Kulcsárné Toroczkai Dóra, Kissné Lantos Éva, Tóthné
Leiter Júlia, Tálas Enikő, Katona Erika,
Fodor Barbara, Makainé Rácz Borbála,
Subáné Kiss Gyöngyi, Petőné Kiss Judit,
Kathiné Sárkány Noémi, Csiha László,
Kása Sándor, Tamássy Zoltán és Szűcs
Norbert.
A program elindításában nagy szerepe volt Négyesiné Takács Szilviának,
iskolánk volt tanárának. A projekt során
nyelvi és projekt koordinátorok: Csiháné
Pálinkás Krisztina és Kulcsárné Toroczkai
Dóra. A szakmai programok felelőse Kissné Lantos Éva.
Színházbérlet
Az idei tanévben is szép számmal vásároltak a gyerekek színházbérletet. A Csokonai
Nemzeti Színház színes programkínálatára
124 alsós és 115 felsős tanuló jelentkezett.
A felsősök három előadást tekinthettek
meg ebben az évadban. Érdeklődéssel várták a „Debrecen, a szabadság őrvárosa”

című darabot, mely a Hajdú Táncegyüttes
és a Népi Együttes közös dramatizált műsora volt. Őszintén elgondolkodtak a Para
című ifjúsági dráma mondanivalóján is.
A legnagyobb sikert mégis a Dés László–
Geszti Péter–Grecsó Krisztián: A Pál utcai
fiúk című zenés játéka aratta.
Az alsósok novemberben egy zenés
mesejátékot láttak a Nemtudomka című
népmese nyomán. Majd Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg című regényéből
készült előadását nézhették meg, mely egy
szellemi utazás, egy párbeszéd a szavak, a
mozdulatok, a rajz, a muzsika és a képzelet
nyelvén.
Reméljük, hogy a jövő tanévben is ilyen
sokan szeretnének bérletet vásárolni vagy
a Csokonai Nemzeti Színház, vagy a Vojtina Bábszínház előadásaira.
Subáné Kiss Gyöngyi
Sikerek a népdaléneklési versenyen
A hajdúszoboszlói Bárdos iskolában rendezték meg a járási népdaléneklési versenyt, ahol nagyon szép eredményeket
értek el diákjaink. Minden induló ért el
helyezést.
3-4. osztályos korcsoportban Pálóczi
Katalin és Tarcza Nikolett 4.b osztályos
tanulók 2. helyezést, 5-6. osztály szólóban Szűcs Rebeka 5. b osztályos tanuló 2.
helyezést, 5-6. osztály csoportban Kovács
Leona-Pálóczi Borbála-Sándor Enikő 6. b
osztályos tanulók 1. helyezést, 7- 8. osztály csoportban Forgó Viktória-Pinczés
Jázmin 7. b osztályos tanulók 2. helyezést
értek el.
Felkészítő tanár: Szabóné Tóth Katalin,
Petőné Kiss Judit.
Logopédiai témájú rajzkiállítás

A Logopédia Európai Napja alkalmából
a Hajdú- Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszlói Tagintézményének logopédusai rajzpályázatot hirdettek „Logopédia? Az meg mi a csuda?”
címmel a logopédiai terápiában résztvevő
gyermekek számára.
A pályázatra szép számban érkeztek
rajzok Hajdúszoboszló, Nádudvar, Ebes,
Hajdúszovát, Nagyhegyes településekről.
A 111 pályamű között, nagy örömömre,
31 ebesi tanítványom alkotását csodálhatta
meg a közönség március 10-én a hajdúszo-
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Kistérségi angol nyelvi feladatmegoldó
verseny
2020. február 11-én iskolánk két tanítási
nyelvű oktatásban részesülő tanulói kistérségi angol nyelvi feladatmegoldó versenyen vettek részt Hajdúszoboszlón a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskolában.
A diákok 5-6. és 7-8. évfolyamokon
egyénileg különböző feladatokat oldottak
meg, az általános tantervű és a két tanítási
nyelvű tanulók lapjait külön értékelték.
A versenyen a következő eredmények
születtek:
Két tanítási nyelvű 5-6. évfolyam:
I. helyezett: Pálóczi Borbála 6. b, felkészítő tanárnő: Trefán Gabriella Krisztina; V.
helyezett: Krivács Zsófia 5. a, VI. helyezett: Árva Szabina 6. a, IX. helyezett: Papp
Luca 6. a, XI. helyezett: Árva Dominika
5. a, felkészítő tanárnő: Csiháné Pálinkás
Krisztina; XII. helyezett: Fodor Szabolcs
5. b, felkészítő tanárnő: Arany Edina.
Két tanítási nyelvű 7-8. évfolyam:
I. helyezett: Galgóczi Zsuzsanna 8. a, V.
helyezett: Pető Boglárka 8. a, VI. helyezett: Szentmiklósi Dorka 8. a, felkészítő
tanárnő: Trefán Gabriella Krisztina; VII.
helyezett: Nagy Klaudia Kitti 7. b, XIII.
helyezett: Kovács Anna 7. b, XV. helyezett: Pinczés Jázmin 7. b, felkészítő tanárnő: Csiháné Pálinkás Krisztina.
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boszlói Kovács Máté Művelődési Központ
és Könyvtárban. A kiállítás megtekintése
után a Színházteremben következett az ünnepélyes díjátadó, ahol minden kis művész
ajándékban részesült.
Óvodás és kisiskolás kategóriában egyaránt értek el helyezést az ebesi kis lurkók.
A kisiskolások közül a gyógypedagógusokból álló zsűri Szűcs Nelli 2. a osztályos
tanulónak ítélte oda a II. díjat. Az óvodások kategóriájában Szűcs Fanni III. helyezést ért el.
Gratulálok minden kis alkotónak és a
helyezetteknek!
Köszönöm a lelkesedésüket és a munkájukat valamint a szülők, pedagógus kollégák segítségét!
Zsigmond Mónika,
gyógypedagógus-logopédus
Újra Lázár Ervin Program
A Lázár Ervin Program keretében 5. osztályosaink „A Pál utcai fiúk” című előadást
tekinthették meg a Csokonai Színházban.
Ismét Energiahatékony Iskola lettünk
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy
immár második alkalommal is elnyertük

a Virtuális Erőmű Program keretében az
Energiahatékony Iskola címet. A díj fővédnöke dr. Áder János Köztársasági Elnök és
védnöke dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott. A díj átvételére a Virtuális
Erőmű Program XII. Jubileumi Díjátadó
Gálája keretében kerül majd sor a Parlament Felsőházi Termében.
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánk az
elkövetkező időszakban – visszavonásig –
digitális munkarend szerint folytatja munkáját. Kérjük Önöket, hogy a felmerülő
ügyek intézését elektronikusan kezdeményezzék. Megértésüket köszönjük.
Tisztelt Szülők!
Bizonyára ismeretes Önök előtt, hogy
2020. március 16-tól új, digitális oktatási munkarend lépett életbe iskolánkban.
Pedagógusaink összeállítják a következő
hetek tantárgyi tematikáját, megjelölik a
feldolgozandó tananyagokat, az adott tantárgy tankönyvi fejezeteit, olyan részletességgel, hogy mely feladatokat kell a munkafüzetből, a feladatgyűjteményből megoldani, milyen kutatást, beszámolót kell

elkészíteni, stb. Ezeket az információkat
hetente a szülők számára is hozzáférhetővé tesszük elektronikusan a honlapunkon.
A tananyagot és a feladatokat a Google
Classroom digitális platformon jelentetjük
meg. Kérjük Önöket, hogy jelentkezzenek
be a megfelelő Classroomokba, ugyanis a
tanuló ezen keresztül tudja visszaküldeni
a leadandó feladatait. Mivel a munkarend
bevezetése mindenki számára új, így különös figyelemmel vagyunk a fokozatosságra. Ha nehézségük adódik, bátran forduljanak az osztályfőnökökhöz.
Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával támogassa továbbra is az Ebesi
Gyermekekért Alapítvány munkáját.
Adószám: 18544718-1-09.
Ezúton is köszönjük az Önkormányzatnak a tanulóink utaztatásához nyújtott segítségét!
További híreink iskolánk honlapján
(ebesarany.hu) megtekinthetők.
Összeállította:
Szűcs Norbert intézményvezető
Kása Sándor
intézményvezető-helyettes

Gondolatok az Ebesi Polgárőr Egyesület 2019. évi működéséről

Az Ebesi Polgárőr Egyesület az értékelési időszakban is a polgárőrségről
szóló – többszörösen módosított – 2011.
évi CLXV. törvényben, valamint a polgárőrség szolgálati és etikai szabályzatában megfogalmazott előírások, és az
Alapszabályban foglaltaknak megfelelően folytatta tevékenységét. Működésünk
során együtt dolgoztunk Ebes Községi
Önkormányzattal, a Hajdúszoboszlói
Rendőrkapitányság munkatársaival, a
Közterület Felügyelővel, az Ebesi Alapszolgáltatási Központtal, valamint azokkal a bűnmegelőzésben érdekelt szervezetekkel, intézményekkel, melyekkel a
közös tevékenységünket együttműködési
megállapodások megkötésével rögzítettük.
2019. december 15-én volt pontosan 20
éve volt, hogy megalakítottuk az Ebesi
Polgárőr Egyesületet. A polgárőr törvényben megfogalmazott céloknak megfelelően kiemelt alap- és kiegészítő feladatunknak tekintjük továbbra is az Ebes község
közigazgatási területén élő emberek közbiztonságának, vagyonvédelmének biztosítását, bűnmegelőzési-, közlekedésbiztonsági, természet- és környezetvédelmi
feladatok ellátását, valamint az Egyesületünk működési területén közbiztonsági,
bűnmegelőzési célú álló-mozgó figyelő-,
illetve közterületi járőr- és jelzőőri szolgálat működtetését.

A munkatervünkben kitűzött feladatokat, amelyben elsősorban a településünk
közterületén és külterületén elkövetett
vagyon elleni bűncselekmények megelőzésére koncentráltuk, igyekeztünk magas
színvonalon teljesíteni, mellyel jelentősen
hozzájárultunk Ebes község közbiztonságának megszilárdításához, a bűnözés
visszaszorításához. Mára elértük, hogy
Ebes egy élhető, fejlődő és biztonságos
településnek számít nem csak Hajdú-Bihar megyében, de országos tekintetben is.
A községünk lakóinak szubjektív biztonságérzete nagyon jó, ez minden statisztikai mutatót messze felülír!
Munkában gazdag, eseményekben és
eredményekben bővelkedő, gondoktól
sem mentes év van mögöttünk. Az eredményeink ismeretében összességében
kijelenthetjük, hogy az Egyesületünk életében a 2019-es esztendő is pozitív végkicsengésű, annak ellenére, hogy a bűnügyi
statisztika, ha csekély mértékben is (4
eset), de emelkedő tendenciát mutat.
Természetesen ezt a pozitív eredményt
nem szeretnénk csak az Egyesületünk
bűnmegelőző tevékenységének tulajdonítani, ez közös munka volt, melyhez
nagyban hozzájárult a Hajdúszoboszlói
Rendőrkapitányság munkatársainak, az
ebesi Önkormányzatnak, a Körzeti Megbízottaknak, a Közterület Felügyelőnek
a tevékenysége, valamint a lakosság egy

meglehetősen csekély számának a közterületen egész évben kifejtett aktivitása.
Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több a
lakossági bejelentés, ha valami szokatlan
jogellenes cselekményt, vagy ennek gyanúját észlelik a településünkön.
Az Egyesületünk önként vállalt bűnmegelőző tevékenysége nélkülözhetetlenné vált a köz- és közlekedésbiztonság
fenntartásában, és a Hajdúszoboszlói
Rendőrkapitányság, valamint az Ebesi
Önkormányzat tevékenységének támogatásában is. A közterületen kifejtett aktív és
hatékony működésünkkel az Egyesület a
rendőrség nélkülözhetetlen és megkerülhetetlen partnerévé vált. Küldetésünknek
tekintjük a „KÖZJÓ” előmozdítását, a
közbiztonság további javítását és megszilárdítását.
Az Ebesi Polgárőr Egyesület egy nagyon jól szervezett, jól működő civil
szervezet, olyan megbízható tagokkal,
akik évek óta elhívatottan végzik a bűnmegelőző és azzal összefüggésben egyéb
hasznos tevékenységüket és kiváló eredményeket érnek el, amelyre – joggal –
nagyon büszkék kell, hogy legyünk. Már
csak azért is, mert a közösségért végzett
munkájukat a szabadidejükben, önkéntes
alapon, vagyis anyagi ellenszolgáltatás
nélkül végzik.
Balogh László
egyesületi elnök
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elmúlt időszakban összesen 579
gyerek szerezhetett felejthetetlen élményeket a csehországi
táborokban. Két alkalommal
családi-baráti kirándulásra is sor
került, valamint a Polgármesteri
Hivatal 19 dolgozója is ellátogatott Polickára. Eduard Strilek
az általános iskola alapítása óta
ott tanít, 1995 óta az iskola igazgatója. Számos egyéb teendője
mellett fáradhatatlanul szervezi
a táborokat, kirándulásokat. Figyelmes, mosolygós, nyugodt,
minden erejével azon dolgozik,
hogy a hozzájuk érkezők jól
érezzék magukat.
Dr. Okváth László 1975-ben
Cum Laude minősítéssel szerez-

te diplomáját a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Első
munkahelye a Kenézy Kórház
Intenzív Osztálya lett. Ott tíz
éven át anaesthesiologusként
és az intenzív therápia szakembereként dolgozott. Ez a munkakör nagy rálátást biztosított
számára a gyógyító munka minden területén. Gyorsan és határozottan döntött vészhelyzetben,
belgyógyászként pedig remek
diagnoszta volt. Ebesre 1985ben költözött családjával együtt.
Fiatal emberként, de tapasztalt
orvosként kezdte meg hivatását
az I. számú Orvosi Rendelőben.
Az emberek gyorsan megszerették csendes és közvetlen mo-

Ünnepi üzenet válságos időben
Imádság járvány idején:
„Bár még sötétség borítja a
földet, sűrű homály a nemzeteket,
Szerető Mennyei Atyánk, Jézus
de fölötted ott ragyog az Úr!” Krisztus által!
(Ézsaiás próféta 60,2)
Félelemmel,
nyugtalansággal
a
szívünkben
fordulunk
Hozzád
Kedves Testvéreim!
együtt. Megvalljuk neked nyomoKülönleges, félelmetes, bizonytalan
rúságunkat, azt, hogy törékeny és
napokat élünk, s ki-ki a maga jelzőesendő a mi életünk, nem tudjuk
it még hozzá tudja tenni, amellyel
megtartani magunkat! Ezért Téged
elmondhatjuk, mit is érzünk, gon- kérünk, hogy légy velünk ezekben
dolunk járvány idején. Egy biztos: a nehéz időkben is!
mindenki élete megváltozott, a napi
Kérünk, légy a betegekkel, az orrutinok nem működnek. Az ünnepi vosokkal, az ápolókkal, mindazokkészülődés is elhomályosodik.
kal, akik küzdenek a betegséggel.
Most, amikor ezeket a sorokat Te adj gyógyulást, erőt, kitartást,
írom, még mindig hihetetlenül buzdítsd fel a szívekben az emberhangzik, hogy vasárnap nem lesz séget!
templomi istentisztelet, s lehet, a
Hozzád könyörgünk a leginkább
Húsvét is úgy jön el, hogy zárva kiszolgáltatottakért, az idősekért,
lesz a templomajtó.
gyengékért! Te őrizd őket! Eléd
Ha így is lesz, a tény akkor is hozzuk a gyermekeinket, unokáintény, hogy Él Az Isten! Lehetnek kat, tanítványainkat, segíts nekik
sötét, homályos időszakaink, félel- felelősséget vállalni, tanulni és
meink, megváltozhat az életünk, okulni!
még a templom is zárva lehet, de
Könyörgünk, add a bölcsesség
fölöttünk ott ragyog az Úr! A felfelé lelkét a döntést hozóknak, vezetőknyíló ajtó soha nincs zárva! Az ima nek, segíts békességben, összefoszabadságot ad nekünk, az Istennel gásban élni!
való találkozás lehetőségét! Ezért
Kérünk, Atyánk, a Te Országohívunk minden kedves ebesi lakost dért, hogy bajban, félelemben mind
közös imádságra. A református többen keressenek Téged, megérttemplom harangja 18 órakor szól ve, hogy Te vagy a mindenség Ura,
esténként. Legyen ez az imádság Mennyei Atyánk.
ideje! Szeretettel mellékelek egy
Jézus Krisztus nevében kérünk,
imát is, mely már olvasható a hir- őrizz meg minket, szeretteinkkel
detőnkön is, de itt is ajánlom hittel együtt, hitben, reménységben és
mindenkinek! Imádkozzuk együtt! szeretetben! Ámen.
Áldással, békességgel:
Áldott Feltámadás ünnepet, jó
Bukáné Zakar Zsuzsanna
egészséget kívánok mindnyájunklelkipásztor
nak!

dora, egyszerűsége miatt. Lelkiismeretes orvosként az első
20 évben éjjel-nappal elérhető
volt. Soha senkit nem küldött
el, csecsemőtől az aggastyánig
minden beteget ellátott. Nyolc
éven át önkormányzati képviselő is volt. 1997-ben megalapította az Ebesi Katolikus Templomért Alapítványt, amelynek
keretében tevékenyen részt
vett a templom építésében és a
svájci kapcsolat támogatásában.
Segítette a civil szervezeteket,
rendszeresen szponzorálta a
különféle alapítványokat. Az
Ebesen töltött 33 év alatt jóval
többet tett, mint kötelező volt.
Igazi családorvosként szolgálta
betegei javát.
Seres László

A Védőnői Szolgálat
működését érintő változások
A tanácsadóba csak egészséges felnőtt jöhet egészséges
gyermekével. Egy gyermekkel csak egy felnőtt jöhet be.
Lehetőség szerint a nagyobb testvérek ne jöjjenek el.
Az intézménybe lépéskor minden felnőttnek, és minden 3
évesnél idősebb, vagy közösségbe járó gyermeknek a kijelölt
helyen és a tükörre ragasztott ábra által mutatott módon
fertőtlenítő kézmosást kell végeznie.
A védőnői látogatás bizonytalan ideig szünetel, csak a
kórházból hazaérkező újszülött látogatása megengedett. A
kapcsolattartás telefonon, emailben, sms-ben, messengeren
vagy viberen megoldható.
Az orvosi tanácsadáson mérés nincs, csak a védőoltások
beadása történik. Egyszerre csak 5 szülő tartózkodhat bent
gyermekével, egymástól 2 méter távolságra. Torlódás esetén
kint kell várakozni.
Védőnői tanácsadáson (mérésen) védőnőnként csak egy
gyermek lehet egyszerre bent. A várakozás elkerülése miatt
érdemes időpontot kérni, és azt lehetőség szerint betartani.
A várandós tanácsadás a megszokott időben történik,
védőnőnként 5 nőt tudunk fogadni, legalább 20 perces
időközönként.
Az iskolai kampányoltás és a meghirdetett méhnyakrák
szűrés újabb intézkedésig elmarad.
A védőnők és a takarítónő védőfelszerelésben dolgoznak, a
fertőtlenítés folyamatosan történik.
Kérjük, hogy fertőzésre utaló tüneteket mutató beteg
semmi esetre sem keresse fel a tanácsadót! A légúti tünetekkel
rendelkező gondozottakat a védőnő köteles felszólítani, hogy
térjen vissza az otthonába! A Védőnői ellátás ez esetben
sem kerül megtagadásra, de az távkonzultáció keretén belül
folytatódik.
Elérhetőségek: 4211 Ebes, Rákóczi u. 16. (hátsó rendelő)
52/366-821
I. Védőnői körzet: Heidumné Szarka Veronika védőnő: 0630/318-7692, Kedd 8.00–10.00
II. Védőnői Körzet: Agárdiné Zseni Hilda védőnő: 0670/203-9358, Kedd 10.00–12.00
ebesegeszseghaz@gmail.com
Megértésüket és együttműködésüket kérjük!
Védőnők

www.ebes.hu

Ebes Községi Önkormányzat
a Pro Villa Ebes Községért önkormányzati kitüntetés Arany
fokozatát 2020-ban Eduard Strileknek és dr. Okváth Lászlónak
(posztumusz) ítélte oda.
Eduard Strilek polickai lakos hosszú évek óta elismerésre
méltó tevékenységet fejt ki településünk és Policka város kapcsolatának ápolásában. Eduard
Strilek a polickai Nah Lukách
általános iskola igazgatója,
2000-ben látogatott el először
Ebesre. 2001 nyarán már 35
ebesi gyerek utazhatott el Csehországba, és 29 polickai diákot
láthattunk vendégül Ebesen.
Ezután a páros években az ebesi tanulók, a páratlan években a
polickai tanulók utazhattak. Az
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Karate

Ebben az évben 25 egyesület 250 versenyzője vett részt a X. Hódos Imre Karate Kupán Hajdúnánáson. Egyesületünket Misák
Alexandra és Palcsu Nándor képviselte, mindketten kata versenyszámban indultak. Nándi ezen a versenyen is magabiztosan
lett aranyérmes, de Szasa is szépen helytállt az erős mezőnyben.
Kása Sándor
Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület

KERESSÜK A CICÁNKAT! Eltűnt: 2020.01.05-én
Keressük a képen látható hamuszürke
ivartalanított kandúr cicánkat, aki már
5 éve a családunk része. Különös
ismertetőjele a fehér ”nyakkendője” a
kis nyakörve alatt (bolha- és
kullancsirtó
nyakörvet
viselt).
Elsősorban a Kossuth u – Alkotmány
u. vonalon gondoljuk felbukkanni.
Kérem, ha valaki befogadta, vagy tud róla valamit, jelezze.
Egy 2 éves kisfiú nagyon várja haza minden nap!
Köszönjük! Telefon: 30/233-6892

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.

Az Ebesi Hírlap áprilisi számának lapzárta
időpontja 2020. április 23., csütörtök.

Thai Boksz siker az Ebesi
Sportbarátoknál!

Február közepén rendezték
meg Debrecenben az I. Gewiss
Regionális Muay Thai kupát,
ahol a mindössze 6 éves Nagy
Tamás az Ebesi Sportbarátokat
képviselve lépett szorítóba. A
3×1 perces mérkőzésen a 10
éves ellenfelével thai boksz
szabályrendszerben küzdöttek.
Édesapja, aki egyben edzője, mesél a felkészülésről és a
versenyről:
„Borzasztó nehéz dolgom
volt, mert egy ilyen 6 éves
kisfiú speciális felkészülést
igényel. Tamás már 3 éves
kora óta jár edzésre. Első edzésekre csak játszani hoztam el,
de ahogy cseperedett, fokozatosan és játékosan próbáltam
vele foglalkozni. Amikor már
végig tudta csinálni velünk az
edzéseket, észrevettem benne valami különlegeset: páros
gyakorlatok és játékos küzdelmek közben átlagon felüli

önbizalommal
rendelkezik.
Ez azt jelenti, hogy bízik magában, és mivel egészen pici
kora óta lejár hozzám, nagyon
fejlett lett a mozgáskoordinációja. Minden edzésen fegyelmezetten és szorgalmasan végig csinál minden gyakorlatot.
Rájöttem, hogy a jó genetikai
adottságai mellett, Tomi versenyző típus. A Thai Boksz
nagyon népszerű küzdősport,
de jó versenyzővé válni nehéz
dolog. Felhívtam a Gewiss
Traning Sportegyesület vezetőedzőjét, Bokor Zoltánt, hogy
nézze meg ő is Tomit edzésen
és sparringon egyaránt, nehogy elfogultság miatt rosszul
döntsek. Zoli alátámasztotta a
véleményemet és segített a felkészülésben.
A versenyen nehéz volt Tominak ellenfelet találni mivel
ő volt a legfiatalabb, de a súlya
és a magassága 8-10 évesnek
felel meg. Ebben a sportban
versenyen 10 éves kor alatt
nincs fejre mért ütés és rúgás,
csak a felsőtest és a láb támadható. A gyerekek fejvédőben,
testpajzsban és sípcsontvédővel küzdenek. Végül 10 éves
ellenfelet kaptunk a Rebrey
Gym-ből. Tamás kitűnően küzdött és bírák végül döntetlenre
hozták ki a mérkőzést, ezzel
bebizonyította, hogy bármi is
történik, bízni kell magunkban, soha nem szabad feladni
és eredményt csak áldozatos
munkával lehet elérni.”
Ebesi Sportbarátok
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