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Két alkalommal ülésezett a Képviselő-testület júniusban
2021 júniusában – tavaly
október óta először – lehetővé
vált a normál ügymenet szerinti testületi ülés megtartása (az
elmúlt hónapokban törvényi
rendelkezés alapján nem lehetett ülést tartani, a döntések
online egyeztetést követően,
polgármesteri határozatok formájában születtek). Június 23án összesen 18 előterjesztés
került megtárgyalásra. Döntés
született a Civil Alap II. fordulójáról, hat pályázó szervezet
részesült összesen 1,5 millió
forintos önkormányzati támogatásban. Elfogadásra került

a Testület II. féléves munkaterve, a Bölcsőde építéséhez
kapcsolódóan a Piacon található parkolók rendbetételéhez
szükséges pótmunkák finanszírozásáról szóló előterjesztés,
valamint az intézmény szakmai
programja, a Járóbeteg Ellátó
Centrum éves ügyeleti beszámolója, két technikai jellegű
rendeletmódosítás, továbbá a
Polgármesteri Hivatal 2020.
évi munkájáról szóló beszámoló. Döntöttek a képviselők a
Piac épületében található egyik
üzlethelyiség bérbeadásáról és
ipari parki ingatlan értékesíté-

séről is. Döntés született ezen
kívül jutalmazás tárgyában,
továbbá az óvodai dolgozók
és a falugondnoki feladatokat
ellátó dolgozók kirándulásának
támogatása tárgyában is.
Június 30-án rendkívüli testületi ülésre került sor.
A rendkívüli ülés összehívásának oka az ügyeleti rendszer átszervezésével kapcsolatos jogszabály megjelenése
volt. A képviselők támogatták
az orvosi ügyeleti feladatok
Országos Mentőszolgálatnak
történő átadását, és még ugyanezen a napon a Hajdúszobosz-

Újabb utak épültek
Elkészült az Arany János
utca teljes hosszán (297 m)
aszfalt burkolatú út (szélessége
4,0 m) és a hozzá kapcsolódó

csapadékelvezető árok. Az aszfaltos út vasútállomás felőli
részén útalapos mart aszfalt
terítésű parkoló készült, a te-

MEGHÍVÓ
Ebes Községi Önkormányzat
tisztelettel meghívja a lakosságot

2021. augusztus 28-án,
szombaton 9.00 órától

az ebesi Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde
új épületének ünnepélyes átadására.
Helyszín: Ebes, Ady Endre u. 9–11.

lepülés felől érkező és vasúton
tovább utazó lakosok részére.
A parkolót nem csak az Arany
János utca felől lehet megközelíteni, hanem a szintén most elkészült mart aszfaltos utakról,
ami egyben biztosítja a közeli
utcák vasút felőli megközelítését (Bocskai, Rigó, Arany J.,
Sas, Széchenyi és Liszt Ferenc
utcák). Az elkészült útalapos út
a Rákóczi-Liszt Ferenc utcákat
köti össze, úgy, hogy biztosítva
van valamennyi rácsatlakozó
utca útkapcsolata. Az út szélessége 4 m, hossza közel 800
méter.

lói Kistérségi Társulási Tanács
is ugyanígy döntött. Az ebesi
lakosokat a változás érdemben
nem érinti, az ügyelet telefonszáma (112), az ügyeleti rendelő címe (Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 1-3.) nem változott.
Szintén a rendkívüli testületi
ülés keretében született döntés
külterületi utak fejlesztésről
szóló pályázat benyújtásáról,
valamint az előző heti üléshez
kapcsolódóan civil szervezet
támogatásáról.
Valamennyi döntés megtalálható a www.ebes.hu oldalon.
Dr. Morvai Gábor jegyző
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„Hittantábor?
– KIRÁLY!”

2021. július 5-9. között került megrendezésre a „Hittantábor? – KIRÁLY!”
elnevezésű Napközis Erzsébet Tábor az
Ebesi Református Templomban. A templom erre a hétre átalakult. 27 – többnyi- birtokba az Isten házát és ismerkedhetett
re alsós – tanuló, illetve 5 óvodás vette meg a Bibliában szereplő királyokkal játékos formában. A kézműves foglalkozások
keretében minden napra fontos üzenetet
kaptak a gyerekek, amit egy füzetkébe
ragasztottak. Volt szövés búzával, készítettünk korona formájú „cipzárcimborát”
és olyan építményt is kellett alkotni, ami
kiállja a tojáspróbát (tojást dobtunk rá különböző magasságból).
Sportoltunk az iskola tornatermében,
ahol bebizonyíthatták azt is, mennyire
számíthatnak egymásra és hogyan tudnak
csapatban dolgozva egy célért küzdeni.
Makainé Rácz Borbála tanár néni segítségével azt is megtudhatták a táborozók,
hogy milyen növények találhatók a templomkertben.
Bocskai István fejedelem nyomába indultunk Nagykerekibe, ahol játékos, interaktív formában tudtunk meg minél töb-

bet Bocskairól, majd Álmosdra utaztunk,
itt a református templomot néztük meg.
Énekeket is tanultunk és sokat játszottunk
ezen a vidám héten.
Köszönjük a sok önkéntes (a gyülekezet asszony- és férfitestvérei, valamint az
ifisek) segítségét!
A tábor szervezésében részt vettek: Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkész, Csiháné
Pálinkás Krisztina – Csiha László – Petőné Kiss Judit – Truczkainé Kovács Edit
pedagógusok és Megyaszai Judit gondnokhelyettes.
Csiha László

Tájékoztatás
Keresünk betanított munkásokat több munkakörre, és
CO hegesztőket Téglásra azonnali kezdéssel.
Hosszú távú bejelentett munka.
Munkabér:
Betanított: nettó: 1100,- Ft/ó, CO hegesztő: 1800,- Ft/ó
Céges buszjárat igény szerint lehetséges.
Érdeklődni: 06-20/234-3329-es telefonszámon.

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy elkészült az Ebesi Községgondnokság Kft. honlapja. A honlap sok hasznos információt tartalmaz szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Többek
között letölthetőek a hulladékgyűjtő igényléséhez és vis�szamondásához kapcsolódó szerződések, temetői díjak,
megtalálható az épp aktuális gyászjelentés, hirdetés feladási
lehetőség, elérhetőségeink stb.
Honlapunk címe: www.ebesikozseggondnoksag.hu
Ebesi Községgondnokság Kft.

Kedves Szülők!
A leendő óvodások szülei részére szülői értekezletet
tartunk

2021. augusztus 24-én 1330-tól
az óvoda tornaszobájában.
Szeretettel várunk mindenkit!
Óvodapedagógusok
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Felajánlás az Óvodának
„Örökös” Zöld Óvodaként folyamatosan azon dolgozunk, hogy környezetünk tükrözze értékeinket.
Ennek megvalósításához járult most hozzá a KETER Hungary Kft. egy meglepetés felajánlással.
Legnagyobb örömünkre többfajta bokor, fa vásárlását és elültetését vállalták fel, ezzel is segítve az

Bozsik program

Tisztelt Szülők! Az Ebesi Sportbarátok Egyesület szeretné
újra elindítani az Ebesi Bozsik Programot, hogy a fiatalabb gyerekeknek is lehetővé tegyük a labdarúgást és a versenyeztetést.
Ehhez szeretnénk minél több szülőt és gyereket bevonni a
programba, hogy céljainkat elérhessük.
Várunk szeretettel minden focizni szerető 6 és 14 év közötti
fiú és lány gyereket.
Célunk az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, jó körülmények között sportolhassanak, fejlődhessenek és egészségesek
legyenek. Egyesületünk eltökélt abban, hogy hosszú távon biztosítsuk a labdarúgás örömét, valamint egy remek közösséget
alakítsunk ki mind a gyerekek és mind a szülők részére egyaránt. Jelenleg 20-25 gyerekkel foglalkozunk, heti 2 edzést tartunk nekik: kedden és csütörtökön 18:00 órától. Helyszín: Ebesi
sportpálya, Ebes, Sport u. 6 (bejárat Rózsa utca felől). Későbbiekben korcsoportokra bontjuk őket az alábbiak szerint:
U7 – 6-7 éves korosztály
U11 – 10-11 éves korosztály
U9 – 8-9 éves korosztály
U13 – 12-13 éves korosztály

A gyerekek felszereléseinek további biztosítása érdekében szükséges tagdíjat bevezetünk, ami 2000ft/család/hónap.
Jövőbeli terveink között szerepel, hogy augusztus 20-án szeretnénk egy mini tornát szervezni a fiatalok részére.
Elérhetőségeink: Kovács József (elnök) – 30/924-11-73,
Szabó Martin (edző) – 70/417-07-26, Almási Attila (edző) –
20/462-68-04, Kiss Norbert (edző) – 30/756-17-70.
ESBE Labdarúgó szakosztály vezetősége

Csapatépítő kirándulás
Az Ebesi Alapszolgáltatási
Központ és Idősek Otthona dolgozói intézményi kiránduláson vehettek részt
2021 nyarán. A bentlakásos
egység dolgozói Egerben,
az alapszolgáltatási egység
munkatársai pedig Poroszlón
töltöttek el egy tartalmas, ki-

„Szedd magad” akció
Az Ebesi Községgondnokság Kft. ebben is évben is
megtartja a „Szedd magad homoktövis” akcióját. A
homoktövis szüretre az augusztusi hónapban kerül sor.
Akik szeretnének részt venni a gyümölcsszedésben,
kérem jelezzék a 06-30/985-4997 vagy a 06-52/366992-es telefonszámon. A pontos időpontról később
adunk tájékoztatást honlapunkon (www.ebesikozseggondnoksag.hu), illetve a Kft. Facebook oldalán.
Ebesi Községgondnokság Kft.

kapcsolódással és közös
élményekkel teli napot. A
programhoz nyújtott támogatást ezúton is köszönjük
fenntartónknak, Ebes Községi Önkormányzatnak.
Erdei Andrásné
intézményvezető

www.ebes.hu

udvarunk szépítését, zöldebbé tételét. Ránk csak egy feladat várt…
ki kellett választanunk a növényeket, és megfelelő helyet találni számukra. Az ültetés napján egy lelkes kis csapat érkezett óvodánkba.
Ásót, gereblyét, locsolókannát fogtak és néhány óra múlva már minden ajándékba kapott növényünk a helyére került.
Köszönjük szépen a KETER munkatársainak ezt a nem mindennapi
meglepetést, és a kertészeti eszközöket, amelyek a munka végén szintén felajánlásra kerültek az intézmény számára!
Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde
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A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén júniusban is megrendeztük a Harry Potter olvasótábort.
Ebben az évben a részvétel feltétele a Harry Potter és a titkok
kamrája c. könyv elolvasása volt, ugyanis erre épültek programjaink. Az ismerkedés és a házbeosztási ceremónia után, idén is
a házkupáért versengve gyűjtögethették a pontokat saját csapatuknak a kis varázslótanoncok. A gyerekek könyvismereti vetélkedő és Kahoot feladatok során hasznosíthatták könyves tudásukat, emellett készítettünk varázspálcát, Hedviges hűtőmágnest,
aranyat találtunk az alkimista társasjáték során, gyakoroltuk a
Wingardium Leviosa varázsigét, kerti törpékre vadásztunk és
kviddics-bajnokságot rendeztünk.
Az utolsó napon a Debreceni Állatkertben fedeztük fel a legendás állatokat, majd kihirdettük az eredményt és átadtuk a
házkupát, melynek tartalmát igazságosan szétosztották egymás
Az ebesi Művelődési Ház és
a Széchényi Ferenc Tájmúzeum
ebben az évben is megrendezte
hagyományos Szivárvány Táborát, idén is két hetes programot
szerveztünk.
Az első héten a tábor központja szokás szerint a Művelődési
Ház volt. A tábor első napján
az ismerkedésé volt a főszerep,
amiben különféle játékok voltak a gyerekek segítségére úgy,
mint egymás bemutatása a többieknek. A délután folyamán
szabadidős tevékenységekkel és
kézművességgel foglalhatták el
magukat a táborlakók, szebbnél
szebb kis kosarakat fonhattak
maguknak.
Kedden a reggeli elfogyasztása után a Tisza-tavi Ökocentrumba látogattunk. Itt töltöttük
az egész napot, motorcsónakos
túrán vettünk részt, megcsodáltuk a kiállítást, 3D-s filmet néztünk a helyi élővilág egy éves
ciklusáról.
Szerdán a gyönyörű napsütéses időben átbicikliztünk Hajdúszoboszlóra a Mókuskaland
Élményparkba. Itt a gyerekek
bátorságtól függően kipróbálhatták a gyerek és a felnőtt pályát.
Csütörtökön a hajdúszobosz
lói Aqua-palace volt a cél, itt
pihenhettük ki az előző nap fáradalmait.
A pénteki nap borongós időjárással köszöntött minket, programjaink újratervezésre kerültek, de ez semmiben nem gátolt
minket, szabadidős tevékenységek, társasjátékok garantálták a
jókedvet.
A második héten a múzeum
volt a tábor központja. Sajnos ez

között a gyerekek.
Július 12–16 között a kicsiké volt a főszerep a Mesetábor
keretein belül.
Minden nap új mesével ismerkedtünk meg, majd a témához
kapcsolódva kézműveskedtünk, és persze rengeteget játszottunk. Így születtek kezeink között törpék, sárkányos könyvjelzők, virágos képkeretek és gyönyörű rajzok.
A gyerekek népi játékokkal is próbára tehették ügyességüket,
de minden napra jutott valami izgalom: egyik nap sárkányok
tojásait kerestük, máskor a fiúk lovaggá, a lányok hercegnővé
változtak, a király nem adott katonát, szoborrá váltunk – de
megmenekültünk; egymás reflexeit teszteltük a „Vidd tovább a
halat” nevű saját fejlesztésű játékunkkal és sokat nevettünk.
Köszönjük mindenkinek a részvételt:
Csecsődi Enikő és Számadó Zsolt táborvezetők

Szivárvány Tábor 2021

az alkalom több másik táborral
egy időben valósult meg, ezért
„csak” 8 táborlakónk költözött
be, viszont a vidámságnak, jókedvnek itt sem volt hiánya.
A hétfői nap jól megszokottan
az ismerkedésé volt, napközben
a gyerekek egy terápiás segítőkutya mindennapjaiba pillanthattak be, ezután kipróbálhatták
magukat a kutyus irányítójaként
is. Délután egy szelet történelmet fogyaszthattak el desszert
gyanánt, megismerkedtünk a
címerek történelmével és belekezdtünk a saját címer gyártásába.
Kedden délelőtt ellátogattunk

az Agóra Tudományos Élményközpontba, ahol a gyerekek a
tudomány világából kaptak ízelítőt különféle előadások és játékos feladatok által, majd délután
a debreceni Állat- és Növénykertbe indultunk, amit jó alaposan körbejártunk és megfigyeltük a park lakóit.
Szerdán ismét a kalandpark
volt a célirány, ahol szintén
ügyesek voltak a nebulók. Ezt
kipihenendő csütörtökön újfent
fürdőztünk egy jót Hajdúszo
boszlón. A pénteki nap volt talán a legizgalmasabb. A délelőtti
órákat kézműves foglalkozással
töltöttük, levendulás babákkal

lettek gazdagabbak a táborlakók. Délután a már megtervezett
címereket festettük fel fából készült pajzsokra, amit aztán haza
is vihettek magukkal, továbbá
meglátogatott minket egy bűvész, aki varázslatos trükkjeivel
kápráztatott el minket. Hovatovább, lufi állatokat is hajtogatott
számunkra.
Ezzel zárult a két hetes periódus a 2021-es Szivárványtáborok történetében, reméljük a
résztvevők sok-sok élménnyel
lettek gazdagabbak.
Jövőre is vár benneteket Andi
néni, Julika néni, Éva néni,
Enikő és Zsolti!
Számadó Zsolt
táborvezető
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2021. július 22-én Balatonszárszón került megrendezésre a Hontravel Kft. szervezésében a X. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud és
Népek Tánca-Népek Zenéje rendezvény döntője. A döntő 2020
év végén a vészhelyzet miatt nem kerülhetett megrendezésre,
így most került sor az ez évi verseny és a tavalyi döntő együttes
megszervezésére, ahol az Ebesi Retro Senior Táncklub Sárkány
Jánosné Magdika vezetésével egyéb
tánc kategóriában indult. A
megmérettetésre az ország
minden tájáról érkeztek
az egyéni és
csoportos fellépők, akik több kategóriában, 4 különböző időpontban mutathatták be tehetségüket a szakmai zsűri előtt. Csapatunk sortánc
koreográfiáját a zsűri kiemelt arany minősítéssel díjazta. Köszönettel tartozunk táncoktatónknak, Sárkány Jánosné Magdikának
a felkészítésért, kitartó, odaadó munkájáért, és Ebes Községi
Önkormányzatnak a versenyen való megjelenésünkhöz nyújtott
támogatásáért. Ismét egy feledhetetlen élménnyel lettünk gazdagabbak!
az Ebesi Retro Senior Táncklub tagjainak nevében,
Lévai Annamária

www.ebes.hu

Kiemelt arany minősítés
Balatonszárszón
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Tankerületi elismerések
A Berettyóújfalui Tankerületi Központ idén
meghirdette „Az év diákja” díjat. Nagy örömünkre a tankerület összes diákja közül Kovács Anna, iskolánk 8.b osztályos tanulója
nyerte el ezt a megtisztelő címet. Kimagasló
munkájáért a Tankerület elismerő oklevelét
vehette át Nagy Klaudia Kitti 8.b osztályos
tanuló, és Orosz Fanni 8.a osztályos tanuló.
Csige Mercédesz 5.a osztályos tanuló Tankerületi Igazgatói elismerésben részesült a
kritériumorientált mérési rendszerben iskolai
szinten elért legjobb eredményéért.

Iskolai hírek
Versenyen 5 tanuló vett részt iskolánkból a
3.a osztályból, Bocz Ádám, Hosszú Zsófia,
Kádár Kinga, Kiss Zsombor, Mészáros
Márta és Szűcs Nelli. Kitartó munkájuk
eredményeként Mészáros Márta IV. míg
Bocz Ádám VI. helyezést ért el Starter kategóriában. Felkészítő tanáruk: Kulcsárné
Toroczkai Gabriella Dóra

www.ebes.hu

Versenyek, elért eredmények
2021. május 18-án került megszervezésre a
XXXI. Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny megyei fordulója. Iskolánkból
Piskó Péter 7.a osztályos tanuló vett részt
a megmérettetésen és megyei első helyezést
ért el. Sok sikert kívánunk az országos döntőhöz! Felkészítő tanár: Balogh Éva.
A Klebelsberg Központ célul tűzte ki, hogy
minden 4-7. osztályos általános iskolai tanuló közlekedési alapvizsgát tegyen idén
tavasszal. Iskolánk számára évek óta kiemelt
fontossággal bír a közlekedési ismeretek átadása. A 4-6. évfolyamon tanuló 132 gyermekből 116-an megismerték az e-learning
tananyagokat és teljesítették a 80%-os eredményt! Gratulálunk nekik és bízunk benne,
hogy a gyermekek nagyobb tudatossággal, a
biztonságot szem előtt tartva, balesetmentesen közlekednek a jövőben!
A Tündérolvasók – Országos olvasási és
szövegértési versenyen a versenyzők 3 fordulóban versenyeztek. 14. hely: Pirított hógolyók: Pálóczi Katalin és Tarcza Nikolett
5.a; 15. hely: Menő Manók: Kima Regina,
Kocsis Emese és Zsiros Blanka 5.a 16.hely:
Az olvasás királyai: Holló Panna, Papp Villő és Szepesi Dóra 5.b. Lezárult a XXIV.
Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 2. fordulója, megszülettek
az eredmények. Kerékgyártó Fanni 5.a
osztályos tanuló a 14. helyet érte el, aki az
iskolánk legjobb helyesírójaként jutott be a
2. fordulóba. Felkészítő pedagógus: Németi
Jánosné
A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola idén is megrendezte megyei
komplex tanulmányi versenyét. Népdaléneklési versenyben a Bagi Barbara (3.b) –
Kádár Kinga (3.a) – Szűcs Nelli (3.a) trió
korcsoportjukban, csoportos kategóriában
7., Tarcza Nikolett 5.a osztályos tanuló az
5-6. osztályosok között egyéni kategóriában
4., Vogel Christian 5.a osztályos tanuló 7.
helyezést ért el. Pálóczi Borbála a 7-8. osztályos korcsoportban egyéni kategóriában
4. lett. Az 1. – a „Memoriterek versenye”
– kategóriában pedig Pálóczi Borbála I.
helyezett lett. Felkészítő tanárok: Batta Katalin Sarolta, Szabóné Tóth Katalin, Petőné
Kiss Judit
A Hebe Kft. által meghirdetett 4 fordulós
Play and Win! Országos Angol Levelező

2021. május 29-én Miskolcon rendezték
meg a Target Sprint Országos Bajnokságot. A 400 m-es futás után 15 bukócélból 5-öt kell ledönteni 10 m-es távolságból
pisztollyal, a másik versenyszámban pedig
puskával. Iskolánkból Pető Lackó (5.b) II.
helyezést ért el egyéni és csapat versenyszámban is.
Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően, idén is kiosztottuk az Arany-díjakat.
A pedagógusok szavazatai alapján iskolánk
elismerésében Csiháné Pálinkás Krisztina
tanárnő, ill. Kovács Anna 8.b osztályos tanuló részesült.
Az Ember Erőforrások Minisztériumának
elismerő oklevelét vehette át kiemelkedő
szakmai munkájáért Szabóné Tóth Katalin
tanárnő.
Köszönet

tanárnő 8. b osztályos tanulói közül sikeres
BME egynyelvű középfokú komplex nyelvvizsgát tettek: Forgó Viktória, Kanyó Gréta
Anna, Kovács Anna, Nagy Klaudia Kitti,
Szűcs András és Tóth Kristóf Máté. Trefán
Gabriella Krisztina tanárnő 8. a osztályos tanulói közül sikeres Origo kétnyelvű vizsgát
tett Sarkadi Balázs, míg Nagy Bence írásbeli nyelvvizsga része volt eredményes.
A májusban megrendezett Bendegúz Tudásbajnokság országos fordulójában Szántó
Erik 1. a osztályos matematikából óriási
sikert ért el, mert az ország legjobbjának
bizonyult, azaz az 1. helyet szerezte meg!
Illés-Dudás Annabell 1.a osztályos magyar
nyelvből 19. helyezést ért el. Szántó Szabolcs 4.b magyar nyelv tantárgyból mindös�sze 2 pont veszteséggel a 79. helyen végzett.
Felkészítők: Fodor Barbara Melinda, Nagy
Anita, Galgóczi Éva
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a
2020–2021. tanévre is meghirdette a Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” versenyt az általános iskolák 5–8. évfolyamos
azon tanulói részére, akik még nem nyertek
el Kazinczy-jelvényt. Iskolánkat Kovács
Anna 8.b osztályos tanuló képviselte, és a
Kazinczy-érem bronz fokozatát nyerte. Felkészítő tanára: Subáné Kiss Gyöngyi
A Seregélyesi Baptista Általános Iskola
„Indulj el egy úton…” címmel országos természetismereti turisztikai vetélkedőt hirdetett. A verseny 3 levelezős fordulóból állt. Az
„Ebesi vándorok” (Borsos Balázs, Gergely
Kristóf, Juhász Benedek, Mészáros Erik
7.b osztályos tanulók) a kategóriájukban a
dicséretre méltó 21. helyen végeztek. Felkészítő pedagógus: Kása Sándor
A pandémia miatt az Erasmus + program
francia rendezvénye online formában valósult meg. A Robotic Challenges elnevezésű
program hat programozási feladatot tartalmazott. Papp Luca 7. a osztályos tanuló alap ötletéből, a „Robee”-méhecske második helyen
végzett, ez a robot-méhecske nagy segítség
lenne a beporzásban addig is, míg a méhek
populációja meg nem erősödik. A magyar
csapat tagjai: Nagy Bence, Sarkadi Balázs,
Suba Levente, Fodor Szabolcs, Kiss Dániel
és Balogh Zsombor voltak. A robotikában
nagy segítséget nyújtott nekik Kissné Lantos
Éva tanárnő, aki végig segítette munkájukat.
A közös munkában közreműködtek Fodor
Barbara, Csiháné Pálinkás Krisztina és Kulcsárné Toroczkai Dóra tanárnénik
Iskolánk zongoratanára, Bérczes Mihály
az atlantai (USA) Nemzetközi Zenei Versenyen a Klasszikus Zene fordulóban, korosztályában zongora szólistaként és összesítve is
első helyezést ért el!

A tantestület nevében ezúton fejezzük ki a
köszönetünket a gyerekeknek, a Szülői Munkaközösségnek, az Önkormányzatnak és a
Tankerületnek, hogy ebben a nehéz időszakban is széppé tették számunkra a Pedagógus
Napot!
A májusban megrendezett Zrínyi Ilona
Matematikaversenyen és a Nemzetközi
Kenguru Matematikaversenyen Nagy Dávid 2.b osztályos tanuló 250 induló között a
2. helyezést érte el. Szűcs Rebeka 6.b osztáTovábbi híreink iskolánk honlapján
lyos tanuló 12. helyen végzett az induló 110 (ebesarany.hu) megtekinthetők.
diák között. Felkészítő: Orjákné Kurczina
Összeállította:
Zsuzsanna, Zelizi Mária és Balogh Éva.
Szűcs Norbert intézményvezető
Nyolcadik évfolyamos tanulóink közül
idén is többen kipróbálták magukat éles
Kása Sándor intézményvezető-helyettes
nyelvvizsgán is. Csiháné Pálinkás Krisztina
Deák Csilla iskolai adminisztrátor

Ebesi Hírlap
Nagyon erős mezőny állt rajthoz a
Hajrá futás debreceni futóverseny
sorozat júliusi futamában. Ennek ellenére az ebesi gyerekek állhattak
fel legtöbbször a dobogó legmagasabb fokára. Öt gyermekfutamból 3
aranyérmet és 2 ezüstérmet gyűjtöttek, megelőzve olyan nagy városokat,
mint Hajdúböszörmény, Debrecen, Balmazújváros, Nyíregyháza, Csenger és Tiszaújváros. Nem akármilyen teljesítmény ez
egy kis település futóitól. Öröm napról napra dolgozni, fejlődni
és versenyezni, mert az erkölcsi elismerés mellett nagyon sok
szeretetet kapnak gyerekeink a környező települések futói és
szervezői részéről. Felemelő, büszke érzés. Ezek a csodálatos atléták évek óta, hónapról hónapra hozzák a sportsikereket
Ebesnek. Szerényen, alázattal, olykor nehézségekkel, de hittel,
határtalan elszántsággal és küzdeni akarással. Tóth Amina,
Szűcs Benett és Kerékgyártó Bence győzelmei mellett Mészáros Márta és Kerékgyártó Péter ezüstérmeinek is örülhettünk.
Továbbá Kontár Zsófia, Nyüvedi Nándor, Szűcs Nátán és
Kontár Győző pontszerző eredményeire is büszkék vagyunk.
Sós Barnabás – ESBE

Az Ebesi Hírlap augusztusi számának lapzárta
időpontja: 2021. augusztus 19., csütörtök.

Lakossági hirdetés

Földmérés, telekmegosztás, Fundamenta, lakáshitel, felújítási
hitel. Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energiatanúsítvány készítése. Adorjánné Vali Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407.

Rendőrségi hírek
Anyagi kárral járó baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök
2021. július 5-én 11 óra körül a 4. sz. főúton. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint egy férfi közlekedett az általa vezetett
Opel típusú személygépkocsival Debrecen irányába. Haladása
során nem vette figyelembe az előtte forgalmi okok miatt lassító
lengyel honosságú Hyundai típusú személygépkocsit, aminek nekiütközött.
Személyi sérüléssel járó baleset történt 2021. július 18-án 21 óra
körül a 4 sz. főútvonal ebesi szakaszán. Egy férfi közlekedett Suzuki típusú személygépkocsijával Ebes irányába. Haladása során
elveszítette uralmát járműve irányítása fölött, ami megpördült, átsodródott a bal oldali sávba, ahol összeütközött egy, ott közlekedő
Mercedes típusú személygépkocsival. A baleset során a két járműben utazók közül hárman súlyos, életveszélyes és hárman könnyű
sérüléseket szenvedtek.
Az utóbbi napokban tapasztalt extrém meleg mindenkit másképpen érint, eltérő reakciókat vált ki az emberekben. A tartósan magas hőmérséklet károsan befolyásolhatja az egészségi állapotot.
Kedvezőtlenül hat mindenkire, kiemelten az idősekre, a gyermekekre, a betegekre, a fizikai munkát végzőkre és a közlekedőkre is.
A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság az alábbiakra hívja fel a
figyelmet:
• Fogyasszanak minél több alkoholmentes folyadékot, lehetőleg
vizet!
• Nem szabad extrém mód levenni a klímát, hiába esik jól. A túlzott hőmérséklet különbség káros a szervezetre.
• Extrém melegben – ha tehetik – csak legszükségesebb esetben
induljanak útnak.
• Gépjárművel lehetőség szerint igyekezzenek árnyékban parkolni.
• Ne hagyjanak gyermeket, kis házikedvencet, állatot a zárt, parkoló autóban! Bezárva, felhúzott ablak mellett a kocsi belső hőmérséklete rövid idő alatt elviselhetetlenül felforrósodik, ami akár
életveszélyes is lehet.
• Nem megoldás, ha kicsit lehúzva hagyják az ablakot, mert így
sem jut elegendő levegő az utastérbe! Tűző napon parkolva, a
lehúzott ablak kevés.
• Az a legjobb, ha kánikula idején a bevásárlást gyermekek, házi
kedvencek nélkül intézik!
• Ne hagyjanak az autóban hűtést igénylő árucikkeket, de a műszaki cikkeket se tegyék ki tűző napsugárzásnak! Akár egy öngyújtó
is könnyen felrobbanhat a tűző napon!
• Tartsanak árnyékolókat a kocsiban, amik megvédik az utasteret
a tűző nap melegétől, így elkerülhetik, hogy felhevüljenek a kezelőszervek és ülések.
Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és amen�nyiben jogsértő eseményt észlelnek, értesítsék a rendőrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbízottjait, avagy
polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zártan – kezeli:
Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok06-30/382-6565
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 Tevékeny
ségirányítási 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

www.ebes.hu
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2021. augusztus 20.
PROGRAMOK

MŰVELŐDÉSI HÁZ EBES,
KOSSUTH UTCA 32.

www.ebes.hu

08.00 Főzőverseny – Kispark
09.00 Ünnepi futóverseny – Futókör

SZÍNPADI PROGRAMOK
11.45 „Hajmási Péter, Hajmási Pál”
– operett műsor Tóth Károllyal
13.00 Főnix mazsorett csoport – Hajdúszoboszló
13.30 All-Round Force tánccsoport – Debrecen
14.00 Interaktív gyerekműsor az Aqua Manóval
15.00 Eredményhirdetések:
Tiszta virágos lakóház
EBESI Étekkészítő verseny
16.00 KREDENC
17.00 Zsongvölgyi Hagyományőrző
Haditorna Egylet
18.00 VASTAG TOMI
19.00 ESSEMM
20.00 Happy and Band
21.30 Tűzijáték
24.00 Rendezvény zárása

KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK
Naplövő Egyesület – Nyitott tér:
íjászat, jurta játszóház
Lovely FotoBox – Selfie automata
VRport – Virtuális valóság bemutató

Kézműves kirakodó vásár, büfé, ugrálóvár

Szeretettel várunk mindenkit!
Támogatóink:
• Ebes Községi Önkormányzat
• Keter Hungary Kft.
Együttműködő partnerünk:
• Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület
• Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet
A rendezvényen való részvétel
a helyszínen történő regisztrációhoz kötött.

Bővebb információ
az alábbi telefonszámokon kérhető:
06/52 366-136, 06/20 251-6987
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

