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Május 15-én került sor az Ebesi Polgárőr Egyesület által szer-
vezett szemétszedő akcióra. Az immár 13 éve hagyománnyá vált 
környezetvédelmi programunk a járványhelyzet miatt elmaradt 
a tavalyi évben, de most nagy örömünkre, 80 fő részvételével 
sikerült a legfertőzöttebb területeket is felszámolni vagy gyé-

ríteni. Csapatunk 20 m3 szemetet gyűjtött össze, többnyire a 
külterületekről. A szemétlerakók, és az eldobált hulladék meny-
nyiségének csökkentése legtöbbször szélmalomharc. Évről évre 
újra képződnek. Értetlenül állunk azelőtt, hogy amikor rendsze-
res lomtalanítás, szelektívgyűjtés áll rendelkezésre, még mindig 
képesek egyesek kicipelni felesleges tárgyaikat a természetbe. 
Hasznos lenne vadkamerák kihelyezése, hogy tetten érhessük a 
törvénysértőket, de aki szemtanúja a szemetelésnek, ne menjen 
el csukott szemmel az eset mellett. 

Köszönet minden résztvevőnek, aki munkájával segítette ak-
ciónkat, a közel 30 általános iskolás gyereknek és pedagógu-
saiknak, a megjelent családoknak, hogy szorgalmukkal példát 

mutattak. Az Ebesi Aranyfácán Vadásztársaságnak, akik terepjá-
rójukkal közel 15 m3 autógumitól szabadították meg a természe-
tet. Köszönet az Önkormányzatnak, a Községgondnokságnak a 
szervezésben nyújtott segítségükért, az Ebesi 100-as boltnak az 
ásványvizekért, az Óvodának a szendvicsekért és Tóviziné Ica 
néninek a pogácsákért. 

Sós Barnabás – Balogh László
Ebesi Polgárőr Egyesület

Ki az, aki szemetel? Kupakgyűjtés a jótékonyság jegyében

A megye számos településén található már kupakgyűjtő szív. 
Most már Ebes is felkerült erre a térképre, a lakossági kezdemé-
nyezést, ötletet meghallgatva az Ebes Fejlődéséért Közalapítvány 
is elkészíttette és a Szent István parkba elhelyezte a kupakgyűjtő 
szívet, mely igen hamar meg is telt. Kihelyezése óta már több 
alkalommal kellett kiüríteni a megtelt szívecskét. Köszönjük!

Rózsahegyiné Juhász Éva
Ebes Fejlődéséért Közalapítvány elnöke
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Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdo-
nosok!

Az állatvédelmi törvény elő-
írja, hogy a tartás helye szerint 
illetékes települési önkormány-
zat feladata az ebösszeírás el-
végzése. Az ebösszeírás célja a 
jogszabályban előírt ebrendé-
szeti feladatok ellátása, és a ve-
szettség elleni járványvédelmi 
megelőzés. A törvény alapján az 
eb tulajdonosa/tartója az ebösz-
szeíráskor köteles a törvényben 
meghatározott adatokat az ön-

kormányzat rendelkezésére bocsátani.
Kérem a tisztelt ebtartókat, hogy az adatszolgáltatási kötele-

zettségüknek tegyenek eleget, és nyilatkozni szíveskedjenek az 
Ebes közigazgatási területén tartott ebek adatairól. A bejelentés-
re szolgáló adatlap megtalálható az Ebesi Hírlap áprilisi számá-
ban és a www.ebes.hu oldalon. 

A papír alapon az olvashatóan kitöltött, és az állattartó alá-
írásával ellátott adatlap a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfo-
gadási időben (H: 8.00–12.00, Sz: 8.00-12.00, 13–17:30, Cs: 
13.00-16.00, P: 8.00–11.00) személyesen vagy postai úton is 
(4211 Ebes, Széchenyi tér 1.) benyújtható. Az elektronikusan 
benyújtható űrlappal kapcsolatos információk a www.ebes.hu 
oldalon találhatók. 

Minden egyes kutyáról (ebenként egy példányban) külön 
adatlapot kell kitölteni. (Az adatlap szükség szerint szabadon 
sokszorosítható.). Benyújtási határidő: 2021. június 15. 

Ezúton is felhívom az ebtartók, ebtulajdonosok figyelmét, 
hogy 2020. január 1. napjától minden négy hónaposnál idősebb 
eb csak transzponderrel (microchip-pel) megjelölve tartható. 
Kérem, hogy a még meg nem jelölt ebeket szíveskedjenek állat-
orvosnál megjelöltetni.

Az adatszolgáltatás a törvény értelmében kötelező! Aki adat-
szolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem a 
jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, állatvédelmi 
bírsággal büntethető.

Dr. Morvai Gábor
 jegyző

EBÖSSZEÍRÁS – Felhívás 
kötelező adatszolgáltatásra

FELHÍVÁS!
TÁJÉKOZTATJUK A KUTYATARTÓ LAKOSSÁ-

GOT, HOGY 2021-BEN IS MEGSZERVEZÉSRE KE-
RÜL A VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZŐ EBOL-
TÁS AZ ALÁBBIAK SZERINT: 

AZ EBOLTÁS HELYE ÉS IDŐPONTJA:
Ebesi Művelődési Ház (Ebes, Kossuth u. 32–34., hátul 

a rendezvénytéren) 2021. június hó 5. napján (szom-
bat) 7:00–9:00 óra, 2021. június hó 6. napján (vasár-
nap) 17:00–19:00 óra. 

Pótoltási időpont: 2021. június 13. (vasárnap) 17:00–
19:00 óra.

Újsor: 2021. június hó 6. napján (vasárnap) 14:00–
15:00 óra.

Horváth tanya: 2021. június hó 6. napján (vasárnap) 
15:30–16:30 óra

(Amennyiben egyik időpont sem megfelelő, kérjük 
szíveskedjenek telefonon egyedileg időpontot egyeztet-
ni!)

Az oltást végzi: Dr. Meleghegyi Balázs állatorvos (te-
lefon: 06-30-240-9246)

Az oltás díja: 4500 Ft/eb. Chipezés díja: 4500 Ft/eb.
Tájékoztatom az ebtartókat, hogy az évenkénti ve-

szettség elleni oltás kötelező! Beoltani csak a négy hó-
napnál idősebb, transzponderrel (chippel) ellátott ebeket 
lehet. Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel 
megjelölve tartható!

A járványveszélyre tekintettel kérjük az eboltásra ér-
kező állattartókat, hogy az érvényben lévő óvintézkedé-
seket szíveskedjenek betartani (szájat és orrot eltakaró 
maszk viselése, 1,5 méteres távolság betartása).

Dr. Morvai Gábor jegyző

Ingatlanértékesítési hirdetmény
Ebes Községi Önkormányzat értékesítésre meghirdeti a tu-
lajdonában álló, Fűzfa utcán található 505/2. helyrajzi számú 
„beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant. Az irányárról, 
valamint az ingatlan további paramétereiről és az ajánlatok 
benyújtásának módjáról Szabóné Karsai Mária polgármester 
ad felvilágosítást hivatali időben a 06-52/565-048-as, vagy a 
06-30/948-0481-es telefonszámon. A megajánlott vételárat is 
tartalmazó írásbeli vételi szándékot 2021. június 18. napjáig 
(beérkezési határidő!) lehet benyújtani postai úton vagy ügyfél-
fogadási időben közvetlenül az Ebesi Polgármesteri Hivatalban 
(4211 Ebes, Széchenyi tér 1.).

Véradás
Véradás lesz 2021. június 10-én, csü-
törtökön 15:00–17:30-ig a Művelődé-
si Házban. (Ebes, Kossuth u. 32–34.) 
„Adj vért, és ments meg három életet!”

Az Ebesi Hírlap júniusi számának lapzárta 
időpontja: 2021. június 17., csütörtök.

Felhívás!
Ebes, Rákóczi u. 6. szám alatti piaccsarnokban 

12,96 m2 alapterületű üzlethelyiség 3,9 m2 alapterü-
letű szociális helyiséggel kiadó! 

A tervezett hasznosítás módját is tartalmazó írás-
beli ajánlatokat 2021. június 18-ig (beérkezési hatá-
ridő!) az ebesoffice@t-online.hu e-mail címre vagy 
postai úton az Ebesi Polgármesteri Hivatal (4211 
Ebes, Széchenyi tér 1. szám) címre vagy személye-
sen a hivatal Titkárságára lehet benyújtani. Érdeklőd-
ni ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatalban, 
vagy az 52/565-048 telefonszámon lehet.

Ebes Községi Önkormányzat
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Hajdúszoboszlói  tekergés
Indulás: június 26. szombat: Iskola elől 9 órakor
Hazaérkezés: 12 óra körül
A túra távja: 2x10 km (földúton és kerékpárúton)
Útvonal: Ebes – Diófasor – Hajdúszoboszló (Szabadidőpark) 
Felszerelés: időjárásnak megfelelő öltözet, inni és ennivaló az útra, költőpénz a fagyizáshoz
Szervezők: Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület

Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 

3 fő kisgyermeknevelő 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: A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és annak végre-
hajtásáról szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletének megfele-
lően a gyermekek bölcsődei ellátásához kapcsolódó kisgyer-
meknevelői feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:

–  Középfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 
szerint előírt szakképesítés, 

–  Büntetlen előélet 
–  Magyar állampolgárság 
–  Egészségügyi alkalmasság 
–  Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
10/A.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele 
szemben nem áll fenn 

–  Cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
–  Főiskola, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–  Fényképes szakmai önéletrajz 
–  Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okmá-

nyok másolata 
–  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt sze-

mélyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul 

–  90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint an-
nak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a 
pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalko-
zástól eltiltás hatálya alatt 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 
legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 18. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Tóth Ilona nyújt, a 30/546-4931-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton Tóth Ilona részére az ovoda.ebes@gma-

il.com e-mail címen keresztül 
Személyesen: Tóth Ilona, Hajdú-Bihar megye, 4211 Ebes, 

Ady Endre utca 9–11.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A nyertes pályázó személyéről a vezetőség véleményének 

figyelembe vételével az intézmény vezetője dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Ebesi Hírlap – 2021. május 28.

Óvodánkban ismét egy Zöld jeles naphoz érkeztünk. Erre 
az alkalomra minden csoport elkészítette a saját mesebe-
li madaras fáját. Ezekkel a színpompás alkotásokkal kö-
szöntöttük a Madarak és Fák napját.

Természetbarát munkaközösség

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
ISSN 2415-9964

Felelős kiadó: Eignerné Bartusz Andrea  
Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Megbízott felelős szerkesztő: Kovácsné Kovács Judit 
E-mail: ebesihirlap@gmail.com 

Szerkesztőség: Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.  
4211 Ebes, Ady Endre utca 6-8. Tel.: 52/366-136.  

Mobil: 0620/251-6987. 
E-mail: ebeskultkft@gmail.com  

Médiapartnerünk: www.ebestv.hu 
Tipográfia: Abari Gusztáv 

Nyomda: Center-Print Nyomda Kft.,  
Debrecen. E-mail: info@centerprint.hu
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55
Nevezési felhívás 

a „Tiszta, virágos lakóház 2021.” 
programra

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
Ebes Községi Önkormányzat

ez évben is meghirdeti a
„Tiszta, virágos lakóház 2021.” programot.

A bizottság előre meghatározott pontrendszer alapján fogja 
értékelni a legszebb lakóházakat és kerteket.
Az értékelés és díjazás két megújult kategóriában történik:
 1. Családi ház modern jellegű kerttel,
 2. Családi ház hagyományos, vidékies jellegű kerttel
 Különdíj: „Környezettudatos kert”
(Külön díjazzuk a környezettudatos szemléletű kertgondo-
zást, pl.: komposztáló, csapadékvízgyűjtő stb.) 
Mindkét kategóriában az 

I. helyezett:  40.000 Ft, 
II. helyezett:  30.000 Ft, 

III. helyezett: 20.000 Ft, 
Különdíjas:  30.000 Ft-os 

vásárlási utalványban részesül.
(Valamennyi pályázó, résztvevő emléktáblát kap, aki eléri az egy-
séges pontozási rendszerben a maximálisan adható pontok 70%-át.) 
A díjak és emléktáblák átadására az érvényben lévő szabá-
lyok alkalmazásával kerül sor.
A nevezési lapokat 2021. június 30. napjáig a Polgármeste-
ri Hivatal folyosóján elhelyezett „Tiszta, virágos lakóház 
2021.” dobozba kérjük bedobni.

Minden résztvevőnek sok sikert kívánunk!
Szabóné Karsai Mária polgármester
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Versenyek, elért eredmények

Magyarország 2015-ben csatlako-
zott először az Európa szerte kö-
zel 30 országban egy időben zajló 
European Money Week kezdemé-
nyezéshez. A program célja, hogy 
a fiatal gyerekek eligazodjanak a 
pénzügyek világában. 3. és 4. osz-
tályban dr. Rácsai Lajosné és Zelízi 
Mária tanító nénik tartották meg a 
pénzügyi tudatosságra fókuszáló 
matematika óráikat. Felső tagozaton 
technika és a gazdasági és pénzügyi 
ismeretek órán került sor az ismere-
tek átadására. A Pénz7-en 20 csapat-
tal, 60 tanulóval sikerült benevezni a 
BankVelem PénzOkos Kupára. A 
Junior (5-6. osztályos) versenyben 
a legeredményesebb Jeges Gabri-
ella, Molnár Melinda és Szolnoki 
Szintia 6.a osztályos tanulók csa-
pata lett. A legjobb eredménnyel 
Nagy Zsuzsanna, Kocsis Rebeka 
és Erdei Adrienn Jázmin 7.b osz-
tályos tanulók csapata szerepelt. 
A többi csapat tagjai: Deme-Nagy 
Balázs, Nagy Máté, Zoltán Bene-
dek 8.b; Dobos Dorina, Kocsis Bo-
tond, Zoltán Bálint 8.b; Gadóczy 
András, Pócsi István, Sashalmi 
Milán 7.a; Mundrák Barnabás, 
Bodolai Attila, Veres Szabolcs 7.a. 
A diákokat Tóthné Leiter Júlia ké-
szítette fel a versenyre.

Az idei tanévben a hagyomá-
nyos illemtan vetélkedőre sajnos 
nem kerülhetett sor. Alsó tagozaton 
Galgóczi Éva és Bálintné Bagdi 
Ibolya tanító nénik online órákon 
beszélgettek a gyerekekkel az illem-
szabályokról. Felső tagozaton az 
osztályfőnökök osztották meg class-
roomban az illemtan tudnivalókat. 
Néhány diák kitöltötte a tesztet, a 
pontszerzés az alábbiak szerint ala-
kult: Árva Dominika 6.a 14 pont, 
Nagy Petra 7.b 14 pont, Pálffy 
Anna Boglárka 7.b 14 pont, Pálffy 
Bence Gyula 4.a 14 pont, Schwarz 
Márton 5.a 13 pont, Zelenák Vivi-
en 5.a 13 pont, Fábián Alexa 6.b 13 
pont, Offra Bálint 4.b 13 pont, Bal-
la Bence 3.b 13 pont, Kerékgyártó 
Fanni 5.a 12 pont, Sághi Davina 
1.a 12 pont, Sághi Virág 2.a 11 
pont. Gratulálunk minden résztve-
vőnek! Tóthné Leiter Júlia könyvtá-
ros tanár.

Április 23-án került megrende-
zésre a Kaán Károly Országos 
Természet- és Környezetismereti 
verseny megyei fordulója, a pandé-
miás helyzetre való tekintettel on-
line formában. A megmérettetésen 

Szűcs Rebeka, iskolánk 6.b osztá-
lyos tanulója megyei 7. helyezést 
ért el. Felkészítő tanára: Makainé 
Rácz Borbála

Komplex Próbanyelvvizsga és 
Bázisiskolai Szakmai Nap

Iskolánk 2017. évben szervez-
te meg első alkalommal a pró-
banyelvvizsga versenyt az egész 
megyére kiterjedően az általános 
és középiskolák angol és német 
nyelvet tanuló diákjai számára 
B1, B2, C1 szinteken. Ez évben 
online formában rendeztük meg a 
megmérettetést a Berettyóújfalui 
Tankerületi Központ, az Oktatá-
si Hivatal Debreceni Pedagógi-
ai Oktatási Központ és szakmai 
együttműködőként a BME Nyelv-
vizsga Központ közreműködésé-
vel. Először egészült ki idén az írás-
beli rész szóbeli tudásfelméréssel. 
Nevezési díj ebben az évben sem 
volt – a felmerült költségeket a 
Berettyóújfalui Tankerületi Köz-
pont állta. Tanulóink eredményei 
a próbanyelvvizsga versenyen: 
Iskolánkban B1szinten 4 tanuló 
(mind a 4 tanuló komplex versenyre 
jelentkezett), közülük 2 fő a szóbeli 
részvizsgát sikeresen teljesítette. B2 
szinten 38 tanuló (32 diák komplex, 
6 tanuló pedig írásbeli vizsgára je-
lentkezett). B2 szint írásbeli vizs-
gán Pinczés Jázmin 8.b osztályos 
tanuló I. helyezést ért el! Külön 
kiemelést érdemel B2 szinten indu-
ló tanulók között az a 3 angol ha-
gyományos oktatásban részt vevő 
tanuló, akik indultak a komplex 
nyelvvizsga versenyen. Közülük 2 
tanulónak a szóbeli részvizsgája 
eredményes lett. 

A Bendegúz Tudásbajnokság 
havi levelezős verseny megyei for-
dulóját áprilisban online rendezték 
meg. Iskolánk tanulói kiválóan sze-
repeltek, hárman is továbbjutot-
tak az országos megmérettetésre. 
Illés-Dudás Annabell 1.a: nyelv-
tan 1. helyezés, Szántó Erik 1.a: 
matematika 1. helyezés, Szántó 
Szabolcs 4.b: nyelvtan 1. helyezés. 
További helyezések: Sopronyi Dá-
vid 3.b matematika 9., nyelvtan 
17., szövegértés 27. Szántó Erik 
1.a nyelvtan 9. Szántó Szabolcs 
4.b matematika 23. Felkészítők: 
Fodor Barbara, Galgóczi Éva, 
Nagy Anita, dr. Rácsai Lajosné, Bá-
lintné Bagdi Ibolya, Zelizi Mária

A TITOK Oktatásszervező BT. 
által meghirdetett London Bridge 
angol nyelvi tesztverseny május 
8-án online országos döntőjébe a 
2. fordulót sikeresen teljesítő 7 tanu-
ló közül 6 tanuló jutott be. Az online 
verseny eredményei: Pálóczi Kata-
lin az 5. évfolyamban 12. helyezést 
ért el. A 7. évfolyamosok között Pá-
lóczi Borbála a 12. helyezést sze-
rezte meg, míg a 8. évfolyamosok 
körében Sarkadi Balázs 11., Nagy 
Bence 12. és Árva Miklós 15. he-
lyezett lett. Hosszú Anna az online 
döntőn nem vett részt. Felkészítő ta-
nárnő: Trefán Gabriella Krisztina.

2021. május 7-én a 4. órában felső 
tagozatos tanulóink rendhagyó on-
line testnevelés órán – az Olimpia 
jegyében – vehettek részt. Az órát 
Parádiné Kenéz Tünde, a Debreceni 
Honvéd Sport Egyesület, Békessy 
Béla Olimpiai Baráti Kör Szakosz-
tály vezetője tartotta. Az előadáson 
megtudtuk, hogy iskolánkhoz, te-
lepülésünkhöz két olimpikon is 
kapcsolódik és többek között azt 
is, hogy az idén megrendezett to-
kiói Olimpia az első környezetbarát 
olimpia. Nagyon köszönjük Tün-
dének az előadást, bízunk benne, 
hogy sikeresen tudunk pályázni az 
„Olimpiai Iskola” cím elnyerésére!

Diákolimpia: Game time2
Sajnos a diákolimpia nem került 
megrendezésre, ennek hiányában 
indították a GAME TIME2 digi-
tális versenyeket, ahol 2006-2010 
között született tanulók regisztrál-
hattak csapatban és egyénileg. Isko-
lánk torna és kosárlabda sportágak-
ban indított csapatot. Laczkó Zsófia 
4. B: Dance, egyéni kategória 21. 
helyezést ért el (az országos dön-
tőbe bejutva). EBESI KOSARA-
SOK csapata (Borsos Balázs, Pál 
Roland, Piskó Péter, Makai Bo-
tond, Dávid Tamás): Kosárlabda 
kategóriában 18. helyezés. EBE-
SI TORNÁSZOK csapata (Egri 
Csenge, Egri Kincső, Papp Luca, 
Kiss Karolina, Kanyó Dorina): 
Torna kategóriában 32. helyezés. 
Felkészítő tanáraik voltak: Dr. Len-
gyelné Bíró Ildikó, Batta Katalin, 
Nagy Anita, Zelizi Mária. Köszön-
jük a szülők hozzájárulását is!

Pályázatok keretében nyert 
eszközeink

Interaktív felületek érkeztek az 
EFOP-3.2.3-17-es Digitális kör-
nyezet fejlesztés pályázat kereté-
ben. A sikeres közbeszerzésnek 

köszönhetően 4 db kiváló mi-
nőségű – LSK ClassBoard CBT-
3275SC típusú – ′75-es interaktív 
panelt kaptunk a projekt meg-
valósításának támogatására. Kö-
szönjük a Berettyóújfalui Tanke-
rület program megvalósításában 
nyújtott támogatását! Az újabb 
interaktív felületek érkezésével 
elértük, hogy iskolánk összes tan-
termét fel tudjuk szerelni interaktív 
felülettel, vagy interaktív táblával, 
vagy projektorral és fehér táblával. 
Köszönjük Ebes Községi Önkor-
mányzatnak és az Ebesi Gyermeke-
kért Alapítványnak, hogy a digitális 
fejlesztéseket ők is támogatták!

2021. április 30-án, pénteken 
pályaorientációs napot szervez-
tünk, amely Családi nap, az EFOP-
3.1.5-16-2016-00001 “A tanulói 
lemorzsolódással veszélyeztetett 
intézmények támogatása” pályázat 
kereteiben valósult meg. Az alsós 
gyerekek mézeskalácsot sütöttek, 
megnézték a település intézmé-
nyeit, az ott dolgozók munkáját, 
ellátogattak egy kutyatenyész-
téssel foglalkozó családhoz, játé-
kos feladatlapokat oldottak meg, 
beszélgettek ki mi szeretne lenni, 
csapatversenyt rendeztek. Mások 
a kertész szakmával ismerkedtek 
meg, egy tanuló szüleinek zöld-
ségkertészetét látogatták meg. A 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
munkatársai ismertették a pályao-
rientációs programot. A gyerekek 
fóliasátrat tekintettek meg, kok-
télparadicsom palántát ültetettek, 
traktorral ismerkedhettek meg. 
Nagyon köszönjük ezt a tartalmas 
programot, és a nap megszervezé-
sét két szülőnek, Magyar Ferenc-
nek és Kissné Gyarmati Ágnesnek! 
A felsősök számára online került 
megrendezésre a pályaválasztási 
nap. Az Iparkamara pályaválasztá-
si szakemberei összeállítottak egy 
prezentációt a pályaválasztás 
előtt álló 6. és 7. évfolyamnak. A 
nyolcadikosok az osztályfőnöke-
ikkel a felvételi eredményekről 
beszélgettek. Örömünkre sok 
tanuló bekerült az általa első he-
lyen megjelölt középiskolába. 
Köszönjük mindenkinek, aki részt 
vett a programok szervezésében és 
a lebonyolításában! Tálas Enikő 
pályaválasztási felelős

2016-ban, egyik első általános 
iskolaként elnyertük a Fogyasztói 
tudatosságra nevelő iskola címet. 
A Debreceni Pedagógiai Oktatási 
Központ bázisiskolájaként az egyik 
jó gyakorlatunk, a „Fogyasztói tu-
datosságra nevelő hónapunk”. Az 
Őszi Pedagógiai Napokon online 
előadás formájában került sor erre 
az eseményre, amit megismételtünk 
a Tavaszi Pedagógiai Napok kereté-
ben. A rendezvényen résztvevőket 
Csiha László bázisintézményi ko-

Iskolai hírek
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Az elmúlt időszakban több olyan bűncselekmény elkövetése 
miatt indult büntetőeljárás a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitány-
ságon, melyekben a nyitva hagyott bejárati ajtókon keresztül ju-
tottak be a lakóházakba, és tulajdonítottak el különböző értéke-
ket a tolvajok. Azért, hogy ne váljon hasonló bűncselekmények 
áldozatává, az alábbiakra hívom fel a figyelmet:
Lakóházának ajtaját, főleg éjszakára minden esetben kulcsra 
zárja be. A besurranó tolvaj részére adott esetben az sem aka-
dály, ha a sértett otthon tartózkodik, ezért napközben is fordít-
son kellő figyelmet a lakása biztonságára. Szereltessen rácso-
kat az épület nyílászáróira, vagy lássa el lakását riasztóval. Ha 
kertes házban lakik, akkor arra is lehetőség nyílik, hogy akár 
kutyát is tartson, mellyel szintén tudja növelni lakókörnyezete 
biztonságát. 
Az esetekkel kapcsolatban tudni kell, hogy a besurranókat első-
sorban a pénztárcánk érdekli és motiválja, tehát, ha lebukik, ő 
két dolgot próbál menteni: a pénztárcánkat és saját magát. 
Bűnmegelőzési szempontból nagyon fontos megemlíteni, hogy 
ne tartsunk értékeket az előszobában! Ha a kabátok kint is van-
nak: ne legyen bennük kulcs, mobiltelefon, pénztárca! A tás-
kák, főleg a női retikülök ne legyenek felaggatva az előszoba 
fogantyúira! Ne kínáljuk tálcán az értékeinket a besurranóknak! 
Hasonló körültekintéssel járjunk el az udvarunkon parkoló gép-
járművünkkel kapcsolatban is. Azok ajtajait zárjuk be, ablakait 
húzzuk fel. Éjszakára ne tartsuk benne értéktárgyainkat. 

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és 
amennyiben jogsértő eseményt észlelnek, értesítsék a rendőr-
séget (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbí-
zottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A beje-
lentéseket 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 
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott  06-70/430-1354 
Kiss Zsolt János r. tőrm. körzeti megbízott  06-70/430-1353 
Szabó Zsolt c. r. tőrm. körzeti megbízott  06-30/382-6575 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510
vagy Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  
Te vé keny ség irányítási Központ  112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület  +36-30/621-6976

Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden hétfőn 17:00 és 

18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az 
Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.

Karácsony Béla r. százados

Rendőrségi 
hírek

ordinátor köszöntötte, az előadást 
Katona Erika és Tóthné Leiter Júlia 
tartották meg. 

Az elkövetkezendő hetekben 
minden alsós tanuló új, a korosz-
tályának megfelelő maszkot kap a 
Firelight Kft. nagylelkű felaján-
lásának köszönhetően. A cég tulaj-
donosai – képviseletükben Pusz-
tai Tamás – úgy döntöttek, hogy 
a vírushelyzetre való tekintettel 

a Berettyóújfalui és a Debreceni 
Tankerületi Központ alsó tagozatos 
tanulói számára 9.500 db maszkot 
biztosítanak ingyenesen.

Művészeti beiratkozás
Művészeti tanszakokra még van 
beiratkozási lehetőség június 15-ig. 
A járványhelyzetre való tekintettel 
a kitöltött jelentkezési lapot – mely 
megtalálható az iskola honlapján – 

az iskolatitkar@arany-ebes.sulinet.
hu email címre várjuk.

Ballagás, tanévzáró
Iskolánkban a tanévzáróra 2021. 
június 19-án 8 órától, a ballagásra 
ezen a napon 9 órától kerül sor. A 
ballagás menetéről a járványhely-
zetre való tekintettel iskolánk hon-
lapján tudnak tájékozódni.

További híreink iskolánk hon-

lapján (ebesarany.hu) megtekint-
hetők. Kérjük, adója 1%-ának 
felajánlásával támogassa tovább-
ra is az Ebesi Gyermekekért 
Alapítvány munkáját. Adószám: 
18544718-1-09. 

Összeállította:
Szűcs Norbert intézményvezető 

Kása Sándor 
intézményvezető-helyettes

Deák Csilla iskolai adminisztrátor

OLVASÓINK TOLLÁBÓL

Édes anyanyelvünkről
Régóta figyelem a tv-ben, rádióban, újságokban, hogy csak 

úgy röpködnek tucatjával az idegen szavak, sőt több szóból álló 
összetettebb kifejezések. Ezeket nagyon sok egyszerű ember 
nem ismeri és bosszankodva zárja el a készüléket: csak néhány 
„eklatáns” példa az egyszerűbbekből: verbális, látens, non-
szensz, marginális, virtuális, szakrális, konszenzus, konvergen-
cia stb.

Diákkorom óta elég sok idegen szót és kifejezést ismerek, de 
manapság sokszor kapkodni kell az idegen szavak szótárát, de 
még a kétkötetes, vaskos, Jókai szótárban sem restellek bön-
gészni néha. Az idegenmajmolás sajnos több százéves hagyo-
mány nálunk.

Már nincs hálapénz vagy borravaló csak paraszolvencia. A na-
turál bért vagy természetbeni juttatást cafeteriának illik monda-
ni. Ezen kívül szörnyűség hallgatni jó néhány közszereplőnek, 
bemondónak, politikusnak a hadarós beszédét, a raccsolását, a 
pösze vagy éppen motyogó beszédét, no és a trágárkodását. Jó 
kis névsorom van ezekről, kiknek logopédushoz kellene eljá-
rogatni, hogy „pallérozottabban” tudnának bánni nyelvünkkel.

Vagy 40 évvel ezelőtt egy szakmai beszélgetésen én is össze-
kevertem az ökológiát az ökonómiával. Kollégáim finom figyel-
meztetése után elrestelltem magam és visszagondoltam egy régi 
békési magyartanárom kedvenc mondására, mely szerint: „aki 
nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul”.

Néhány éve szörnyülködve hallottam a tévében egy polgár-
mesteri nyilatkozatot, melyet azóta sokszor emlegetek magam-
ban. Majdnem szó szerint így hangzott: „momentán perpillanat 
az infrastruktúrára fókuszálunk intenzíven, mert kvázi az unió 
ezt preferálja” (hányasod volt magyarból?) és ehhez a riporter-
nek egy szava sem volt. Ilyen és hasonló szó- és mondat facsar-
ványokból sűrű szmog telepedett édes anyanyelvünkre. Annak 
sok jeles őrzője-ápolója forgolódik sírjában Kazinczy tekintetes 
úrtól Lőrincze professzorig. 

Kosztolányi Dezső „Erős várunk a nyelv” c. írásával zárom 
soraimat:

„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar és magyarul beszé-
lek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, mely-
hez nincs fogható… Merjük az igazságot kihirdetni: az idegen 
szavak fitogtatása vagy tudatlanság, vagy tudálékosság, de 
legalábbis pongyolaság.” A magyar nyelvről sok híres külföl-
di nyilatkozott: Teller Ede magyar származású atomfizikus „a 
hidrogénbomba atyja”, aki Budapesten érettségizett, halála előtt 
pár évvel ezt nyilatkozta Pakson: „…Új jeles felfedezésem, mi-
szerint egy nyelv van, s az a magyar.”

Jakob Grimm meseíró (XIX. század), aki egyben az első né-
met tudományos nyelvtan megalkotója is volt, mondta: „a ma-
gyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más 
nyelvet”.

Domokos Gergely nyugdíjas erdész



w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

Ebesi Ebesi HírlapHírlap88
 Ebesen, gyógyászati segédeszköz 

raktárunkba férfi raktárost keresünk 
részmunkaidőben, azonnali kezdéssel 

 
Feladatok:  
 raktárkezelés 
 áru bevételezése, kiadása 
 leltározásban való részvétel 
 rendelések összekészítése 

 

Gyalogkíséretű targonca vezetői engedély 
megléte előny. 

 
 
 
 
 
 

 
Várjuk jelentkezését: 

e-mailben: allas@vital-pro.hu 
telefonon: +36 30 497 09 57 

Otthonápolási termékek, gyógyászati 
segédeszközök, 

kiváló minőségben és megfizethető áron 
www.vital-pro.hu 

 

 

  

 

 

„„AA  nnaaggyy  sszzaavvaakk  nneemm  éérrnneekk  sseemmmmiitt,,  
eellsszzáállllnnaakk,,  mmiinntt  aazz  őősszzii  sszzééll..  
DDee  aa  sszzeerreetteett,,  hhaa  ttiisszzttaa  sszzíívvbbőőll  
ffaakkaadd,,  eellkkíísséérrii  aazz  eemmbbeerrtt,,  aammíígg  ééll..””  
                                  József Attila                                 
                                               7700.. születésnapja alkalmából 

PPaajjzzoossnnéé  KKiissss  EErrzzsséébbeetteett  
nagyon sok szeretettel köszönti szerető 

férje és családja 
 

Harmati 
AutósiskolaOKÉV: 09-0287-04

www.harmatiautosiskola.hu

Újból elindítjuk a tantermi képzést!
Személygépkocsi vezetői tanfolyam

Ebesen a Művelődési Házban
2021. június 1-én 18 órakor.

A járványügyi szabályok szerint a megbeszélésre védettségi 
igazolvány és a személyi igazolvány bemutatása szükséges.

E-learning (online) képzésre folyamatosan 
lehet jelentkezni.

20 éven aluliaknak 25.000 Ft állami támogatás!
Érdeklődni:

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

e-mail: harmatilaszloo@gmail.com

Lakossági hirdetés
Földmérés, telekmegosztás, Fundamenta, lakáshitel, felújítási hi-
tel. Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány készí-
tése. Adorjánné Vali Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407.
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Tiszta, virágos lakóház 
 

      2021. 
 
 
Tulajdonos neve:.………………………………………………….………... 
 
Lakóház címe:…………………………………………………………..…... 

Tulajdonos/nevező telefonszáma: …………….............................................. 

 
 
       Családi ház modern jellegű kerttel 

 
        
       Családi ház hagyományos, vidékies jellegű kerttel 

 
         

 
 
 
Kérjük, hogy az Önök lakóházára legjobban illő megnevezést ikszeljék be. 
 
A nevezési lapokat 2021. június 30. napjáig az Ebesi Polgármesteri Hivatal 
(Ebes, Széchenyi tér 1. sz.) folyosóján elhelyezett dobozba kérjük bedobni. 
 
Hozzájárulok, hogy díj elnyerése esetén az Önkormányzat a nevemet és 
címemet nyilvánosságra hozza. 
 
        Ebes Községi Önkormányzat 
 
Ebes, 2021. …………………… 

    
 

                 ……………………………… 
         nevező aláírása 

 

 

 


