
Az időjárás is kedvezett az 1848/49-es 
szabadságharc eseményeire emlékezők-
nek március 15-én a Széchenyi téren. 

A szép tavaszi napsütésben meghallgat-
hattuk Aranyosi Ervin Március 15-ére c. 

versét Kiss Zsombor 4.a osztályos tanuló 
előadásában. 

Ezt követően Szabóné Karsai Mária 
polgármester asszony a szabadságharc 
hőseire emlékezve beszédében kiemelte: 
„A magyarság szívében – határon innen 
és túl – azóta nemzeti ünnepként él ez a 
nap. 1848 tavasza a szabadság reményét 
hozta, pedig az önkényuralmat védelme-
zők igyekeztek megfélemlíteni az embe-
reket. A márciusi ifjak tette azonban nem 
tűnt, nem tűnhet el nyomtalanul a magyar 
szívekből. 

Március 15. történelmi pillanatában év-
századok erőfeszítései találkoztak és kap-
tak újabb erőre, megmutatva, mire képes 
az egymással összefogó magyar nemzet. 
Magyarország 1848. március 15-én az 
összefogásról, a küzdeni akarásról, az 
önzetlenségről tett tanúbizonyságot. Erőt 
adott és 174 éve minden tavasszal erőt 
ad, hogy higgyünk magunkban, hogy le-
gyünk büszkék a magyarságunkra. 

Napjaink történései kapcsán megemlé-
kezésünk, ünneplésünk nem felhőtlen. Az 
elmúlt két évben a koronavírus járvány 
szorította háttérbe nemzeti ünnepünket, 
és sosem gondoltuk volna, hogy a világ-
járványt egy szomszédban dúló háború 
követ majd. Az Ukrajnában zajló háború 
aggodalommal tölt el bennünket, az ese-

mények mindannyiunkat megérintenek. 
Arról, ami most a szomszédos országban 
valóban megtörténik, amit az ott maradó 
és a menekülésre kényszerült emberek át-
élnek, a szétszakított családok búcsúja, az 
a félelem és rettegés, amit a pici gyerme-
kek ebből éreznek és átélnek, minderről 
csak sejtéseink lehetnek… De abban biz-
tosak vagyunk, hogy a háború elől mene-
külőknek segítenünk kell! 

Úgy tűnhet, kevésbé fontos most az 
1848–49-es forradalom és szabadság-
harc eszméinek üzenete. Ám ennek az 
ellenkezője igaz: most igazán fontos és 
követendő példa elődjeink fegyelmezett 
áldozatvállalása, összefogása. Most iga-
zán aktuális a márciusi ifjak 12 pontjának 
örökérvényű kívánsága, miszerint: legyen 
béke, szabadság és egyetértés!”

Az ünnepi beszédet követően sor került 
a kitüntető címek átadására és a megem-
lékezés koszorúinak elhelyezésére.

A rendezvényről és az Ebesi Arany Já-
nos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
7. osztályos tanulóinak ünnepi műsoráról 
készült felvétel megtekinthető meg a www.
ebes.hu oldalon.

Fotók: Számadó Zsolt
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„Legyen béke, szabadság és egyetértés!”
Ünnepi megemlékezés az 1848-as forradalom 174. évfordulóján

Március 6-án vasárnap reggel két autó-
val és egy telepakolt utánfutó segélyszál-
lítmánnyal indultak az ebesi polgárőrök 
Beregsurányba. Ezúton is szeretnénk kö-
szönet mondani minden adakozónak, akik 
hozzájárultak a csomag összeállításához. 
Második alkalommal fordult elő a háború 
kezdete óta, hogy az ebesi csapat a határon 
teljesített szolgálatot. Utunk jól szervezett 
volt– Balogh László egyesületi elnök elő-
re egyeztetett mindent, már vártak minket 
a Híd Kárpátaljáért Segélyközpontban, 
Beregsurányban. Az adományok mind jó 
helyre kerültek, azt vittük, amire valóban 
szükség volt (konzervek, azonnal fogyaszt-
ható tartós élelmiszerek, gyermekápolási 
cikkek, ruhák, takarók stb.) ezt külön is 

megköszönték. A jól szervezett Központ 
kissé elcsigázott, de elhivatottan serény-
kedő dolgozói láthatóan örültek nekünk, jó 
hangulatban, barátként fogadtak minket. A 
Központ szervezetten működött, mindenki 
tudta a dolgát, a folyamatos erős forgalom 
irányításában tudták a leginkább hasznun-
kat venni. A helyi rendőrkapitányságon 
szintén vártak minket, rövid eligazítás után 
feladatot kaptunk, hasznossá tettük magun-
kat. A két autó járőr feladatokat is ellátott, 
illetve kivettük a részünket a menekültekért 
Európa minden részéből érkező külföldiek 
idegen nyelvű útba igazításában is. A hatá-
rátkelőre Ukrajna felől folyamatosan érkez-
tek a menekültek, sokan autóval, de még 
többen gyalogosan, rengeteg gyermek, nők, 

idősek. Őket a határról buszokkal szállítják 
a faluban működő, már említett Központba. 
Ott anyanyelvi tolmács, étel, ital, orvosi és 
egyéb segítség várja őket. A gyalogosan ér-
kezőkért folyamatosan jönnek az autók Ma-
gyarország irányából. Akadnak szép szám-
mal olyanok is, akiknek nincs tovább fuvar, 
ők csak a magyarok segítségében bízhat-
nak. Sok önkéntes segítő is van. Tartalmas, 
kimerítő nap után érkeztünk haza Ebesre. 

Dr. Morvai Gábor

Szolgálattal és adományok átadásával 
segítettek az ebesi polgárőrök Beregsurányban
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A bölcsődébe a felvétel ön-
kéntes, kérelemre történik, 
melyet a gyermek törvényes 
képviselője terjeszthet elő az 
intézmény vezetőjénél. 

A gyermek bölcsődébe tör-
ténő felvételét a szülő hozzájá-
rulásával: a körzeti védőnő, a 
házi gyermekorvos vagy a há-
ziorvos, a család- és gyermek-
jóléti szolgálat, és a gyámható-
ság is kezdeményezheti.

A bölcsődei ellátás meg-
kezdését megelőzően az in-
tézmény vezetője a gyermek 
törvényes képviselőjével meg-
állapodást köt az alábbiak - 
ról:

•  az ellátás várható időtarta-
máról

•  a fizetendő étkezési és 
gondozási személyi térítési 
díj mértékéről,

•  a fizetésre vonatkozó sza-
bályokról,

•  a szolgáltatások formájáról 
és módjáról. 

A kérelem benyújtása a Be-
nedek Elek Óvoda és Bölcsőde 
óvodai épületében történik. A 
kérelemhez szükséges nyom-
tatvány személyesen átvehető 
az intézmény titkárságán, il-
letve letölthető a holnapról htt-
ps://www.benedekoviebes.hu/.

A gyermekek felvétele az 
1997.évi XXXI. törvény a 
gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról és a 
15/1998 NM rendelet a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédel-
mi intézmények, valamint sze-
mélyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről elő-
írásainak figyelembevételével 
történik. 

Ennek megfelelően a bölcső-

dei felvétel során előnyben ré-
szesítjük:

a) – ha a gyermek szülője, 
más törvényes képviselője a 
felvételi kérelem benyújtását 
követő 30 napon belül iga-
zolja, hogy munkaviszonyban 
vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban áll –

aa) a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre jogosult 
gyermeket,

ab) a három vagy több gyer-
meket nevelő családban élő 
gyermeket,

ac) az egyedülálló szülő ál-
tal nevelt gyermeket, és

b) a védelembe vett gyerme-
ket.

A Benedek Elek Óvoda és 
Bölcsőde Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatában foglaltak 
szerint az óvodai beiratko-
zással egy időben fogadjuk a 
bölcsődei felvételi kérelmeket.

Jelenleg a férőhelyek telítet-
tek. A beadott kérelmek alap-
ján a gyermekek várólistára 
kerülnek. A nevelési év köz-
ben megüresedő férőhelyekre 
a felvételi kérelmek benyújtá-
sa folyamatos. Az így benyúj-
tott igények leghamarabb az 
ellátásra vonatkozó igény előtt 
négy hónappal nyújthatóak be. 
A felvételről, a várólistára ke-
rülésről, ill. az elutasításról 30 
napon belül értesítést kapnak a 
szülők. 

Az a szülő, akinek gyerme-
ke bölcsődei felvételt nyert, 
a bölcsődei csoport szakmai 
vezetőjétől kap további, rész-
letes tájékoztatást a bölcsőde 
szokásrendszeréről, a család-
látogatásról és az egyéb teen-
dőkről.

Tóth Ilona intézményvezető

Tájékoztatás a bölcsődei felvételről HIRDETMÉNY
A köznevelésről szóló törvény értelmében, a gyermek abban az 
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt.

Ebes felvételi körzetben a 2022/2023. nevelési évre 
történő óvodai beiratkozás helye és időpontja

Helyszín: Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 4211 Ebes, Ady 
Endre u. 9–11. 
Telefon: 52/565-053, 565-054; 
Időpont: 2022. április 20. (szerda) 8–16 óra és 2022. április 21. 
(csütörtök) 8–14 óra. 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
•  a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet 

igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), a gyermek TAJ 
kártyája

•  a szülő személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványa (lakcímkártya).

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésé-
nek határnapja: 2022. május 21.
Az óvodáztatási kötelezettség elmulasztásának 
jogkövetkezményei:
•  A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 247. §-a alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, 
aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket 
kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el 
és szabálysértési szankcióval sújtható. 

•  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.törvény 15. 
§-a alapján, ha az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség 
megszegése a családi pótlék szünetelését vonhatja maga után.

•  A jegyző bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai 
nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a 
szülő nem tesz eleget kötelességének.

Jogorvoslat: 
Az óvodai felvétellel kapcsolatos döntés ellen a szülő a közléstől 
számított tizenöt napon belül az Intézményvezetőnél benyújtott, 
fenntartónak (Ebes Községi Önkormányzat) címzett írásbeli 
fellebbezéssel élhet.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy lehetőség szerint a 
beiratkozáson a leendő kisóvodás gyermekükkel együtt 
jelenjenek meg!

Az óvoda 2022. április 11-én 9:30–11:30 óráig NYÍLT 
NAP keretében lehetőséget biztosít az óvodai életbe való 
betekintésre a leendő óvodások és szüleik részére. Mindenkit 
szeretettel várunk!

Tóth Ilona intézményvezető

Ugyanazon a napon, 2022. március 17-én két 
ebesi lakos is ünnepelhette 90. születésnapját. 
Szekeres Sándort (Béke u. 25. sz.) és Halasi 
Gábort (Újsor u. 17. sz.) ez alkalomból Szabóné 
Karsai Mária polgármester asszony köszöntötte. 

További jó egészséget és családjuk körében 
töltött boldog éveket kívánunk az ünnepeltek-
nek!

Ebes Községi Önkormányzat

Szépkorúak köszöntése

Szekeres Sándor és Halasi Gábor átveszi az emléklapot
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Kedves Ebesi Testvéreim! 
Sem 2020, sem 21 Húsvétján nem tarthattunk a járvány-
helyzet miatt, személyes részvétellel istentiszteleteket. 
Nagy izgalommal figyeltem a híreket és jó volt arra 
gondolni, hogy végre újra lehet „igazi” Feltámadás ün-
nepünk az idei Húsvéton. Bízom benne, hogy valóban 
így is lesz. Még akkor is, ha a szomszédban zajló há-
ború árnyékot vet a mindennapi életünkre. Talán pont 
ezért még fontosabb a helyes útkeresés, és a jó út meg-
találása, az azon való járás, az emberség megőrzése és a 
„szent” érzés megtapasztalása. Erre adatik az ünnep, az 
élet ünnepe, Isten békességének az ünnepe. 
Az idei ünnepi alkalmaink segíteni szeretnének abban, 
hogy mi emberek megtaláljuk az Isten szerint való ked-
ves utakat, a békesség ösvényét. Óriási ajándékok ezek! 

Az alábbi istentiszteleteken hívunk közös ünneplésre: 
•  Április 10. Virágvasárnapi istentisztelet ¾ 10-től.
•  Április 15. Nagypénteki passiói istentisztelet ¾ 10 

órától.
•  Április 17. Húsvétvasárnapi istentisztelet úrvacso-

rával ¾ 10-től. 
•  Április 18. Húsvéthétfői istentisztelet ¾ 10-től. 
Legyen találkozásunk, szeretettel várjuk családjával 

együtt! 
Egyházközségünk és Presbitériuma nevében ál-

dott, békés és örvendező Húsvéti Ünnepeket kívá-
nunk! Áldás, békesség! 

Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor
 Szilágyi János gondnok

Napjainkban egyre hangsú-
lyosabb az informatika okta-
tásban – és a munkaerőpiacon 
is – a programozás és a roboti-
ka ismerete. Ezért iskolánk az 
Erasmus+ program keretében 
2 db programozható drónt és 3 
db LEGO Spike Prime robot-
szettet szerzett be. A kezdemé-
nyezéshez csatlakozva az Ebe-
si Gyermekekért Alapítvány 
2 db LEGO Spike Essential 
szettet vásárolt, mellyel támo-
gatja a gyerekek algoritmikus 
gondolkodásának fejleszté-
sét. A beszerzések összértéke 
meghaladja 800.000 Forintot, 
melyhez jelentősen hozzájárult 
Dr. Juhász Gábor nagylelkű 
50.000 Ft-os adománya.

Minden kedves szülőnek kö-
szönjük, ha aktívan támogatják 
alapítványunkat!

Számlaszámunk:  
59900036-11014234

Robotokat kaptak 
a gyerekek

Ünnepi alkalmak a Református 
Templomban 

„Útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség.”  
(Példabeszédek 3, 17) 
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Álomszép sikerek születtek az 
Oxigén kupa utolsó, márciusi 
fordulójában. Nem bízták a vé-
letlenre és maximális erőbedo-
bással gyűjtötték futóink a pon-
tokat. Meg is lett az eredménye, 
hisz 9 egyéni csúcsot futottak 
atlétáink. Egészséges, sikeres 
és példamutató kis csapat. Ver-
senyzőink évek óta tartó ered-
ményes és sportszerű küzdelme 

a sportbaráti kapcsolatokban 
és a dobogós helyezésekben 
mérhető. Figyelemre méltó, 10 
percen belüli időket futottak 
2500 méteren Mészáros Márta 
(9:56) és Kerékgyártó Bence 
(9:48). Sós Barnabás rajz-cél 
győzelmet aratott 5 és 10 km-en 
is, mindkét távon egyéni csúcs-
csal. 5 km-en is „félelmetes” 
idők születtek. Kerékgyártóné 
Katona Mária (21:04), Nyüve-
diné Mónika (22:27), Mészáros 
Tamás (17:51) és Sós Barnabás 
(15:26) alatt értek célba. A már-
ciusi fordulóban Kerékgyártó-
né Katona Mária, Szűcs Be-
nett, Mészáros Tamás és Sós 
Barnabás győztek. Mészáros 
Márta, Nyüvediné Mónika,  

Antal Zétény és Lugosi Imre 
ezüstérmesek, míg Kerékgyár-
tó Péter és Kerékgyártó Ben-
ce harmadik helyezést értek el 

korcsoportjukban. További pont-
szerzőink: Antal Csenge, Egri 
Csenge, Kontár Zsófia, Ke-
rékgyártó Fanni, Nagy Anita 
és Nyüvedi Nándor.

Sós Barnabás ESBE

Jótékonysági Sportnap Szendrei Bíborka gyógyulásáért
2022.03.27. vasárnap 9-16 óráig

helyszín: Sportház és környéke
programok: 9 óra-Bíborka kerékpártúra Hajdúszoboszlóra a Sportház-
tól, közösségi futás, női torna, karate, floorball, haditorna, ping-pong, 
darts, foci, kosárlabda, tollaslabda, kondipark, pétanque
Bíborka gyógykezeléséhez örömmel fogadjuk pénzbeli felajánlásaikat a 
Sportháznál kihelyezett gyűjtődobozba
szervezők: Ebesi Sportbarátok Egyesület, Ebesi Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Általános iskola, Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet

Felajánlásaikat, segítségüket előre is köszönjük! 
Szendrei Bence Dániel
CIB HUF 10702064-65692116-53200008
IBAN HU53 1070 2064 6569 2116 5320 0008
BIC/SWIFT kód: CIBHHUHB
PayPal: bence.szendrei.91@gmail.com
Közlemény: Adomány Bíborkának

Álomszép búcsú

FELHÍVÁS!
Tájékoztatjuk a kutyatartó lakosságot, hogy 2022-ben 
is megszervezésre kerül a veszettség elleni kötelező

Eboltás az alábbiak szerint: 

Az eboltás helye és időpontja:
Ebesi Művelődési Ház (Ebes, Kossuth u. 32–34.,  

hátul a rendezvénytéren)
2022. április hó 9. napján (szombat) 7:00–9:00 óra

2022. április hó 10. napján (vasárnap) 17:00–19:00 óra
Újsor:

2022. április hó 10. napján (vasárnap) 14:00–15:00 óra
Horváth Tanya:

2022. április hó 10. napján (vasárnap) 15:30–16:30 óra
Pótoltási időpont:

2022. május 8. (vasárnap) 17:00–19:00 óra
(Amennyiben egyik időpont sem megfelelő, kérjük szívesked-

jenek telefonon egyedileg időpontot egyeztetni)

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

Az oltás díja: 5.000 Ft. – Chipezés díja: 5.000 Ft.
Tájékoztatom az ebtartókat, hogy az évenkénti veszettség 
elleni oltás kötelező! Beoltani csak a négy hónapnál idősebb, 
transzponderrel (chippel) ellátott ebeket lehet. Négy hóna-
posnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható!

Dr. Morvai Gábor jegyző

Április 9-én 
SZEDJÜK EGYÜTT!

Tavaszi nagytakarítás Ebes külterületein
Találkozó: április 9-én, szombat 9 óra: Műv.ház parkoló

Kesztyűt és zsákokat biztosítunk.
Örömmel várjuk magánszemélyek, családok és a civil 

szervezetek segítségét is. 
Az akció időtartama: 2-3 óra

Szervezők: Ebesi Polgárőr Egyesület, Ebes Községi 
Önkormányzat, Ebesi Községgondnokság Kft.

Ebesen tilos a kerti hulladék égetése
Tisztelt Ebesiek! Törvényi változás következtében 2021 januárjá-
tól Ebesen is hatályukat vesztették a kerti hulladék égetését lehe-
tővé tevő szabályok. Ettől az időponttól a belterületi, valamint a 
külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett 
növényi hulladék szabadtéri égetése TILOS. Az ingatlan tulajdo-
nosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további 
hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. 
Az Önkormányzat a Közszolgáltatóval kötött szerződés alapján, 
a Zöldhulladék Gyűjtőpont működtetése révén biztosítja, hogy 
a lakosság a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelhesse a 
keletkező avart és kerti hulladékot. A gyűjtőpont szerdán 14-17 
óráig, szombaton 9–14 óráig van nyitva. Kérünk mindenkit, hogy 
a Gyűjtőpontot az előírt szabályoknak, valamint a telepőr instruk-
cióinak megfelelő használják. További információ: www.ebes.hu

Köszönjük adományaikat!
Ebes Községi Önkormányzat felhí-
vására a Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálatnál összegyűlt adomá-
nyokat március 3-án a Református 
Szeretetszolgálat munkatársainak, 
további adományokat pedig március 
9-én közvetlenül az ártándi határát-
kelőhöz juttattunk el, akik továbbí-
tották az ukrajnai bajbajutottaknak. 

Szabóné Karsai Mária 
polgármester
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Ebes Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a településen 
élő kimagasló tanulmányi, művé-
szeti, tudományos vagy sport ered-
ményeket elérő fiatalokat minden 
évben jutalmazza Ebes Ifjú Tálentu-
ma díj adományozásával. Idén már-
cius 15-én Pálóczi Borbála, Galgó-
czi Mihály és Piskó Péter vehette át 
a díjakat. Sikereiknek köszönhetően 
öregbítették nem csak az iskolájuk, 
hanem Ebes hírnevét is.

Balról: Galgóczi Mihály, Pálóczi 
Borbála, Piskó Péter

GALGÓCZI MIHÁLY
Galgóczi Mihály az Ebesi Arany 
János Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 8. b osztá-
lyos tanulója. 4. osztályos korától az 
iskolai rendezvények hangosításánál 
segédkezett. Felsőben már önállóan 
dolgozott és az iskolarádiót is egyedül 
működtette. Az iskolai műsoroknál 
mindig lehet számítani munkájára, 
felveszi és összevágja a hanganya-
gokat. 8. osztályos korában vállalta, 
hogy alsóbb éves társait beavatja a 
szakma rejtelmeibe. Alsó tagozatban 
kitűnő tanuló volt, felső tagozatban 
jeles bizonyítványt szerzett. Tudását 
számos tanulmányi versenyen tette 
próbára és szerepelt sikeresen. Indult 
helyi és megyei versenyeken. Házi 
informatika versenyen első helyezést 
szerzett, a Medve Szabadtéri Mate-
matikaverseny megyei fordulóján 
társaival ezüst minősítést kapott. A 
TITOK Országos Történelmi levele-
ző versenyen csapatban hetedik he-

lyezést ért el. Közösségi munkájával 
példaként állhat kortársai előtt.

PÁLÓCZI BORBÁLA
Pálóczi Borbála az Ebesi Arany 
János Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 8. b osztá-
lyos tanulója. Rendkívül szorgalmas 
és érdeklődő tanuló, aki az általános 
iskolai évek alatt mindvégig kitűnő 
bizonyítványt szerzett. Leginkább a 
humán és művészeti tantárgyak iránt 
érdeklődik. Alsó tagozatos tanuló-
ként a mesemondó, rajz, népdalének-
lési, matematika, természetismereti 
és informatikai témakörökbe tartozó 
versenyek, megmérettetések rend-
szeres résztvevője és díjazottja. Nem 
csak az iskolai házi, hanem a tanke-
rületi és megyei versenyeken is évről 
évre kiemelkedően szerepel. Részt 
vállal közösségi munkákban; az 
osztálytitkári feladatokat lelkiisme-
retesen ellátja. A Zichy Géza hegedű 
tanszakára jár 2. osztályos kora óta. 

Tagja a hajdúszoboszlói mazsorett 
csoportnak, ahol szintén szép ered-
ményeket ért el a csapat tagjaként. 

PISKÓ PÉTER
Piskó Péter az Ebesi Arany János 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola 8. a osztályának 
tehetséges tanulója. Általános is-
kolai tanulmányait kitűnő és jeles 
eredménnyel végezte. Érdeklődési 
körébe tartoznak a reál tantárgyak, 
a zene és a sport, de a humán terüle-
teken is eredményes tanuló. Tehet-
ségét kamatoztatta számos iskolai, 
városi, járási, megyei és országos 
versenyen. A művészeti képzés nö-
vendéke ütő tanszakon. Zenei tehet-
ségében számtalan alkalommal sze-
repelt különböző iskolai és községi 
rendezvényen, ünnepségen. 2021 
októberében sikeres komplex kö-
zépfokú nyelvvizsgát szerzett angol 
nyelvből. Az Erasmus projekt aktív 
résztvevője. Szeret sportolni, koráb-
ban az iskola floorball csapatában 
játszott, jelenleg kosárlabdázik. 

Ebes Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2022. január 
19-i ülésén döntött a kitüntető díjak 
odaítéléséről, melynek átadására a 
március 15-i ünnepség keretében 
került sor. Az önkormányzati elis-
merő cím és a kitüntetés adományo-
zásának célja, hogy a község köszö-
netet mondjon mindazoknak, akik a 
helyi közügyek valamely területén 
kimagasló teljesítményt nyújtottak, 
vagy huzamosabb időn keresztül 
Ebes érdekében önzetlenül munkál-
kodtak és ezen tevékenységükkel 
hozzájárultak a település anyagi, 
szellemi értékeinek gyarapodásá-
hoz.

„Pro Villa” Ebes Községért ki-
tüntetés arany fokozatú díjazottja: 
Orosz Lőrinc prépost-plébános.

Orosz Lőrinc prépost-plébános 
25 évig szolgált Ebesen. Elévül-

hetetlen érdemei vannak az ebe-
si Szent Lőrinc Római Katolikus 
Templom felépítésében, a hívő 
közösség összefogásában és hitélet 
megindításában. Az Atya lelkesen 
támogatta a református templom 
felépítését és a svájci testvérvárosi 
kapcsolatot is szeretettel ápolta. To-
vábbá lehetőséget biztosított arra, 
hogy a görög katolikusok is miséz-
hessenek templomukban. 

Elkötelezetten vett részt az öku-
menikus hétvégék megrendezésé-
ben. Lőrinc atya ott állt az emberek 
mellett életük nagy fordulópont-
jainál, a bölcsőtől a koporsóig. 
Halk szóval, szerény mosollyal 
keresztelt, esketett és temetett. 

A falu egyik meghatározó lelki 
vezetője volt. 

Orosz Lőrinc 1942. március 28-
án született Mezőkovácsházán, 
Szegeden szentelték pappá 1972. 
június 15-én. Kápláni szolgálatát 
Mórahalmon kezdte, majd Doma-
széken, később a Szeged-Belváro-
si-templomban szolgált. 1991-ben 
nevezték ki a debreceni Szent An-
na-templom, 1993-tól a székes-
egyház plébánosává, ahol 2017-ig 
szolgált. 

Nyugdíjazása óta is vissza-visz-
szajár Ebesre. 2022. március 28-án 
tölti 80. életévét és júniusban ün-
nepli az aranymiséjét is, ami papsá-
gának 50. évét fémjelzi. 

A római katolikus templom a falu 
egyik ékessége, lelki-erőcentruma, 
amely keresztény hitet, erkölcsöt, 
kultúrát és magyarságot sugároz. 
Ezekre pedig nagy szüksége van a 

mai világ súlyos kihívásai közepet-
te mindnyájunknak.

„Pro Villa” Ebes Községért ki-
tüntetés ezüst fokozatú díjazottja: 
Apagyi Józsefné.

Apagyi Józsefné 1997-ben meg-
alapította az ebesi Hagyományte-
remtő klubot, azzal a céllal, hogy a 
község lakosainak közösségi, kul-
turális, környezetvédelmi és tömeg-
sport rendezvényeket szervezzen. 

Számos program, kezdeménye-
zés, egész falut megmozgató ren-
dezvény szervezése fűződik nevé-
hez. Az Arany Oroszlán Étterem és 
Panzió 10 éves évfordulóján Tóvizi 
Jenőnével együtt süteménybemu-
tatót szerveztek, ahol több mint 
negyven ebesi asszony mutatta 
be sütési tudományát. Ez adta az 
ötletet az azóta is, minden évben 
megrendezésre kerülő és népszerű 
Torta- és süteményfesztivál meg-
szervezésére. Tevékenységével 
színesebbé tette az ebesi emberek 
közéletét. Apagyi Józsefné javas-
latára szervezték meg a farsangi 
batyus bált, az Elszármazottak Ta-
lálkozóját. Mindig szívesen segített 
a kulturális és közösségi élet felpe-
zsdítésében. 

Apagyi Józsefné Erzsike néni hu-
zamos időn keresztül lelkiismeretes 
munkát végzett azért, hogy az ebesi 
emberek jól érezzék, otthon érezzék 
magukat a településen. Kedvessé-
ge, lelkesedése, fáradhatatlan ter-
mészete példaértékű. Az egyesület 
vezetőhelyetteseként a közösség 
segítségével színvonalas és mara-
dandó munkát végzett.

„Pro Villa” Ebes Községért ki-
tüntetés ezüst fokozatú díjazottja: 
Tóvizi Jenőné.

Tóvizi Jenőné az Ebesi Hagyo-
mányőrző Egyesület elnökeként 
kiemelkedő hagyományőrző és 
hagyományteremtő tevékenységet 
végez. Vezetésével az egyesület 
meghatározó szerepet tölt be Ebes 
civil szervezeteinek sorában. Olyan 
rendezvények fűződnek nevéhez, 
mint a Torta- és süteményfesztivál, 
az Elszármazottak Találkozója. A 
régi majális hangulatát idézi az ál-
tala létrehozott Családi Juniális ren-
dezvény. Kemencés napok néven új 
közösségi rendezvényt hoztak létre, 
ahol a régi receptek alapján készült 
ételeknek nem csak az elkészítési 
módját lehetett elsajátítani, hanem 
vidám vendéglátásra is sor került.

Több rendezvényen gondoskod-
tak a résztvevők megvendégelésről 
szeretetvendégség keretében. Ilyen 
az Adventi fénygyújtás, a Te szedd 
szemétszedési akció, a kerékpárút 
átadása.

Tóvizi Jenőné Ica néni hosszú 
évek óta végzi eredményes hagyo-
mányőrző munkáját. Egyesületve-
zetőként minden esetben a lelke-
sedés, a minőségre való törekvés 
a jellemző. Az általa vezetett egye-
sület közösségének segítségével 
felszínre kerültek azon hagyomá-
nyaink, amelyek elődeink életében 
voltak jellemzőek. Közösségépítő 
és közösség összetartó tevékeny-
sége, örökségmegőrző és -átadó 
munkája példamutató, követendő 
az ifjabb nemzedék számára.

„Pro Villa” Ebes Községért kitüntetés díjazottjai

Ebes Ifjú Tálentuma díjazottak

Balról: Apagyi Józsefné, Orosz Lőrinc, 
Tóvizi Jenőné
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A február 7-i Zrínyi Ilona Mate-

matikaverseny iskolai fordulóján 
iskolánk 21 tanulója vett részt. Az al-
sós tanulóink közül legsikeresebbnek 
bizonyult: Nagy Dávid Gyula 3.b; 
Szántó Erik 2.a; Sopronyi Dávid 
4.b; Nagy Lujza Hanna 2.b. A fel-
sősök közül a legjobban teljesített: 
Pálóczi Borbála 8.b; Piskó Péter 
8.b; Laczkó Zsófia 5.b; Szűcs Re-
beka 7.b. 

Február 10-én a Herman Ottó 
Kárpát-medencei Biológiaverseny 
iskolai fordulóján Jeges Gabriella 
és Kovács Viktória 7.a, Szűcs Re-
beka, Koós Árpád Buda és Balogh 
Zsombor 7. b osztályos tanulók 
vettek részt. Az április 7-i megyei 
fordulón mind az öten újra számot 
adhatnak tudásukról. Felkészítőjük: 
Makainé Rácz Borbála.

A Bendegúz Gyermek- és Ifjú-
sági Akadémia idén is megrendezi a 
többfordulós nyelvÉSZ anyanyelvi 
tanulmányi versenyét. Az iskolai 
fordulót 2022. febr. 11–13-án online 
írta meg 18 tanuló. Megyei fordu-
lóba jutottak: Pálffy Csaba 1.b, Il-
lés-Dudás Annabell 2.a, Nagy Lujza 
2.b, Kovács Áron Péter 3.b, Nagy 
Dávid 3.b, Nagy Gréta 3.b, Sopro-
nyi Dávid 4.b, Egri Csenge 5.b, Tőz-
sér Blanka 5.b. Felkészítők: Galgóczi 
Éva, Nagy Anita, Dzsudzsák Natália, 
Bálintné Bagdi Ibolya és Subáné Kiss 
Gyöngyi. 

A Bendegúz Akadémia mate-
matikaversenyén bizonyítottak az 
„ászok”. A februárban online for-
mában megírt iskolai fordulón 30 
tanulóból 19-en jutottak a megyei 
döntőbe: 2. osztály: Érckövi Nóra, 
Illés- Dudás Annabell, Szántó Erik, 
Nagy Tamás, Nagy Zsombor, Tőz-
sér Ambrus, Czövek Zalán, Magyar 
Szabolcs, Nagy Lujza; 3. osztály: 
Makai Dénes, Szokolai Dóra, Vétek 
Szilárd, Kovács Áron Péter, Nagy 
Gréta, Sinka Richárd; 4. osztály: 
Bocz Ádám, Zsiray Áron, Sopronyi 
Dávid, Szabó Marcell; Felkészítők: 
Fodor Barbara Melinda, Orjákné 
Kurczina Zsuzsanna, Dr. Rácsai La-
josné; Kapcsolattartó: Nagy Anita

Debreceni Hunyadi János Általá-
nos Iskola ebben a tanévben levelezős 
formában rendezte meg megyei ver-
senyét, a „Hunyadiak nyomában” 
címmel, melynek témája „Mátyás 
király nyomában” – játékos fel-
adatok – Műveltségi vetélkedő 3-4. 
osztályos tanulók részére. Iskolánk-
ból egy 4 fős csapat vett részt. Nagy 
örömünkre csapatunk (3. évfolyam: 
Tamássy-Hamza Zorka és Kovács 
Áron. 4. évfolyam: Sopronyi Dávid 
és Bocz Ádám) 2. helyezést ért el. 
Felkészítők: Bálintné Bagdi Ibolya és 
Dzsudzsák Natália

A Kosárlabda Diákolimpia Kör-
zeti Döntőjén a III. korcsoportos 
fiúk bajnoksága is véget ért. Az utol-
só mérkőzésen dőlt el a bajnoki cím 
sorsa a Bárdos Lajos Általános Iskola 
és az ebesi iskola között. A rendkívül 
szoros meccsen végül hosszabbítás-

ban nyert iskolánk csapata. A mezőny 
legjobbja Nagy Emil 7. b osztályos 
tanuló volt. A csapat tagjai a BKG 
PRIMA SE keretében kosárlabdáz-
nak: Dávid Márton, Földi Ákos, 
Nagy Emil, Papp Nimród, Simon 
András, Sopronyi Dávid, Szűcs Dá-
niel, Varga Áron, Vogel Christian, 
Vogel Patrick. Edző: Pali Dávid.

Iskolánkban február 22-én a test-
nevelés órák keretében emlékeztünk 
meg a Magyar Parasport Napjáról. 
A gyerekek kipróbálták a vakfutást, 
akadálypályát teljesítettek „vakon”, 
majd ülőröplabdát játszottak. A Ma-
gyar Paralimpiai Bizottság mottója: 
„Fogyatékosnak lenni nem jelenti azt, 
vesztesnek lenni!” – most is ugyan-
úgy aktuális, sőt ebben a mindenki 
számára kihívásokkal teli helyzetben 
még jobban az együttérzésre, szolida-
ritásra, elfogadásra ösztönöz minket. 
A parasportolók kitartása, helytállása 
pedig még inkább követendő példát 
jelenthet a fiatalság számára.

Február 25-én az Agóra Tudomá-
nyos Élményközpontba kirándult a 
6. évfolyam. Robotokról szóló előa-
dást hallgathattak és tekintették meg 
az interaktív tér kiállítását. A fagyos 
kísérletek bemutatója mindenkit elva-
rázsolt. A szép időben még egy sétát 
is tettünk az Egyetem Botanikus Kert-
jében. Diákjaink élményekkel gaz-
dagodva tértek haza. Kísérők: Tálas 
Enikő és Katona Erika

Közel három év szakmai együtt-
működés után lezárult az Erasmus+ 
project. Központi témák a robotika és 
az IKT eszközök tantermi felhaszná-
lásának lehetőségei voltak. Összesen 
hat ország (görög, francia, spanyol, 
cseh és lengyel) nemzetközi csapata 
dolgozott a projekten. A pandémia 
miatt csak a görög, és az első francia 
mobilitás tudott személyes jelenlét-
tel megvalósulni. Emellett iskolánk 
adott otthont a harmadik tanár-diák 
mobilitásnak. A hozzánk érkező diá-
kok és tanárok elismerően nyilatkoz-
tak a szervezésről és a magyar ven-
dégszeretetről. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni a vendéglátó családok 
kedvességét, amivel településünk 
és iskolánk hírnevét öregbítették! A 
fennmaradó mobilitások online térben 
kerültek megrendezésre. A progra-
mokról a honlapunkon folyamato-
san beszámoltunk. A projekt magyar 
szakmai vezetője Kissné Lantos Éva 
intézményvezető-helyettes volt. 
Csiháné Pálinkás Krisztina és Kul-
csárné Toroczkai Dóra intézményi 
koordinátorként szervezték és bo-
nyolították a mobilitásokat. Mellettük 
a következő pedagógusok vettek részt 
a mobilitások valamelyikén: Szűcs 
Norbert, Kása Sándor, Tálas Enikő, 
Tóthné Leither Júlia, Katona Eri-
ka, Makainé Rácz Borbála, Fodor 
Barbara, Csiha László és Tamássy 
Zoltán. Köszönjük a projektben részt 
vevő tanárok áldozatos munkáját és 
az aktív részvételt annak a közel 50 

már elballagott, illetve jelenleg is 
robotika szakkörös tanulónak, akik 
örömmel részt vettek a kihívásokban!

Magyarország 2015-ben csatlako-
zott először az Európa szerte közel 30 
országban egy időben zajló Europe-
an Money Week kezdeményezéshez. 
A program célja, hogy már fiatal kor-
tól segítse a pénzügyek iránt érdeklő-
dő diákokat ismereteik bővítésében, 
és felhívja a figyelmüket a minden-
napi pénzügyi tudatosságra. Iskolánk 
nyolcadik alkalommal csatlakozott 
a Pénz7-hez. Idén, alsó tagozaton Or-
jákné Kurczina Zsuzsanna és dr. Rá-
csainé Fenyő Zsuzsanna matematika 
órákon, felső tagozaton Tóthné Leiter 
Júlia technika és pénzügyi ismeretek 
órákon foglalkozott a Pénz7 témáival.

Február 16-án a hatodik osztályo-
sok Budapestre utaztak a Fővárosi 
Nagycirkuszba, ahol a Tavaszváró 
című műsort tekintették meg. A vi-
lágszínvonalú műsorban a művészi 
értékeiken túl fontos üzeneteket köz-
vetítettek a diákok számára, mint a 
bizalom, a csapatmunka, a kitartás, 
az erő, az ügyesség vagy a felelős ál-
lattartás. A tanulók nagyon élvezték 
az előadást, melynek lehetőségét kö-
szönjük a Berettyóújfalui Tankerületi 
Központnak.

Február 18-án rendeztük meg az 
alsó tagozatosok farsangi mulatsá-
gát. Mi negyedikesek nagy lelkese-
déssel láttunk hozzá a műsor elkészí-
téséhez és a szervezési feladatokhoz. 
A kicsik örömmel fogadták a színda-
rabot és a táncot, amit előadtunk ne-
kik. Minden osztály szebbnél szebb 
jelmezekbe öltözött, a legötletesebbe-
ket oklevéllel és ajándékkal jutalmaz-
tuk. A tombolasorsoláson rengeteg 
ajándéktárgyat sorsoltunk ki, köszö-
net a szülők felajánlásainak. A fődíj 
egy 15 000 forintos Decathlon vásár-
lási utalvány volt. A két 4. osztály és 
osztályfőnökeik.

„Vannak napok, melyek nem száll-
nak el, / De az idők végéig megma-
radnak, / Mint csillagok ragyognak 
boldogan / S fényt szórnak minden 
születő tavasznak.”

1848. március 15-ére, a szabad-
ságharc dicső napjaira emlékeztünk 
a hetedikesek műsorával, mely hosz-
szú hetek próbáin született meg, de a 
gyerekek és felkészítőik lelkesedése a 
Jakab Stúdió felvételéről is visszatük-
röződik. A műsort Balogh Éva és Tót-

hné Leiter Júlia hetedikes osztályfő-
nökök állították össze és tanították be, 
akik köszönetet mondanak Szabóné 
Tóth Katalinnak, Varga Fruzsinának 
és Bálintné Bagdi Ibolyának a felké-
szítésben nyújtott segítségért és az 
iskolarádiós fiúknak a hangosításért. 
A műsorban szerepeltek: Kiss Zsom-
bor 4.a (vers) Jeges Gabriella 7.a 
(mazsorett tánc – Főnix Mazsorett, 
Hajdúszoboszló) Szűcs Rebeka 7.b 
(ének szóló) Almási Dominik, Árva 
Dominika, Balczó Boglárka,Balogh 
Zsombor, Csiha Bálint, Fábián 
Alexa, Fodor Szabolcs, Hajzer Dá-
vid, Hanyu Imre, Herczeg Tímea, 
Horváth Ákos, Király Janka, Kiss 
Dániel, Koós Árpád, Kovács István, 
Kovács Viktória, Krivács Zsófia, 
Molnár Melinda, Nagy Emil, Nagy 
Kitti, Nagy Sándor, Salánki Máté, 
Szabad Sándor, Szabó Barnabás, 
Szabó Zsigmond, Szolnoki Szintia, 
Szondi Boglárka, Tóth Amina, Vil-
lás Viktória. A műsor megtekinthető 
az EbesTV műsorán.

Az Arany-hét eseményei
A hagyományokhoz híven minden 

év márciusában tisztelgünk iskolánk 
névadója, Arany János előtt. Ezen a 
héten számos versenyen mérhették 
össze tudásukat tanulóink. Márci-
us 2-án rádiós műsor keretén belül 
emlékeztünk meg iskolánk névadó-
járól, Arany Jánosról. A műsorban 
részt vettek: Pálóczi Borbála (8.b), 
Egri Csenge, Laczkó Zsófia, Nagy 
Kincső, Czirják Ádám, Diószegi 
Ádám, Hámori Gergő, Offra Bá-
lint (5.b). Felkészítőjük: Subáné Kiss 
Gyöngyi. 

Házi énekverseny: A tanulóknak 
Google classroomba kellett feltölteni 
produkcióikat. Eredmények: 1-2. osz-
táy Egyéni: I. Kapusi Brigitta 2.b; 
Morvai Nóra 2.a. II. Érckövi Nóra 
2.a; Kovács Veronika 2.a. III. Szu-
vák Gréta 2.b; Huszovics Hanna 
2.b. 1-2. osztály Csoport : I. Varga 
Hanna – Bakonszegi Léna 1.a; II. 
Szűcs Fanni – Sághi Davina 2.a; 
Morvai Nóra 2.a – Pál Adrienn 2.b. 
Különdíj: (Szmolinka Róza, Daróczi 
Adél, Czirják Éva, Farmasi Zalán, 
Pálffy Csaba). 3–4. osztály Egyéni: 
I. Bagi Barbara 4.b; Lengyel Ben-
ce 4.b. II. Sághi Virág 3.b; Kontár 
Zsófia 4.b. III. Horváth Veronika 
3.b; Miklós Nándor 3.a. 3-4. osz-
tály Csoport: I. Kádár Kinga – Szűcs 
Nelli 4.a; II. Kontár Zsófia – Ravasz 
Hedi 4.b; III.Lugosi Luca – Szend-
rei Laura 4.b. Különdíj: Teleki 
Bence – Kovács Áron Péter 3.b. 5. 
osztály Egyéni: I. Kálmán Lilla 5.a, 
Pázmány Máté 5.a. II. Vogel Patrick 
5.a, III. Kiss Karolina 5.a. Különdíj: 
Daragics Mihály 5.a. Felkészítők: 
Batta Katalin, Fodor Barbara, Gal-
góczi Éva, Nagy Anita, Szabóné Tóth 
Katalin, Petőné Kiss Judit. Köszönet 
a szülőknek, hogy a videók feltöltésé-
vel segítették munkánkat! 

A Szépíró verseny eredménye: 
1.osztály: I. Oláh Réka 1.b; 2. Ko-

Iskolai színes hírek
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Rendőrségi hírek
Könnyű sérüléseket szenvedett az a nő, aki gépkocsijával 

az útárokba hajtott. A rendelkezésre álló adatok szerint egy nő 
közlekedett az általa vezetett Toyota típusú személygépkocsival 
2022. február 24-én 12 óra 50 perc körül a 4 sz. főút ebesi szaka-
szán. Haladása során figyelmetlenség miatt járművével az útpad-
kára hajtott, majd onnan az út melletti árokba csapódott.

Senki nem sérült meg abban a balesetben, amely 2022. március 
9 -én 8 óra 45 perc körül szintén a 4 sz. főútvonal ebesi szakaszán 
történt. Egy férfi közlekedett az általa vezetett Mercedes típusú 
személygépkocsival a 4-es számú főúton Debrecen irányába. Ha-
ladása során nem vette figyelembe az előtte forgalmi okok miatt 
lassító Suzuki típusú személygépkocsit, melynek nekiütközött. 
Az ütközés mozgási energiája miatt a vétlen személygépkocsit 
nekilökte az előtte szintén lassító Fordnak. 

Ittasan ült járműve volánja mögé az a 61 év körüli férfi, aki 
2022. február 15-én 16 óra 39 perckor közlekedett Ebesen, a Pla-
tán soron, az általa vezetett segédmotor kerékpárral. A rendőrök 
intézkedés alá vonták a sofőrt. Az alkalmazott alkoholszonda 
pozitív értéket mutatott, ezért őt előállították a Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányságra. Ellene járművezetés ittas állapot vétség el-
követése miatt indult büntetőeljárás.

Járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt indult büntetőeljárás az ellen a férfi ellen, aki-
vel 2022. február 26-án az esti órákban intézkedtek a rendőrök. A 
sofőrt 17 óra 40 perckor állították meg a 4816 sz. út hajdúszováti 
szakaszán. Az intézkedés során alkalmazott alkoholszonda pozi-
tív értéket mutatott, ezért a férfit előállították, vezetői engedélyét 
a helyszínen elvették. 

Az esetekkel kapcsolatban felhívom a figyelmet arra, hogy aki 
a járművezetés megkezdése előtt alkoholt fogyaszt, az nem csak 
saját magára, hanem a közlekedés többi résztvevőjére is veszélyt 
jelent. Már kismértékű alkohol elfogyasztása is hátrányosan be-

folyásolja a vezetési képességet. Lassulnak a reflexek, megnő a 
reakcióidő, látásunk beszűkül. 

A közlekedési szabályok részben azért vannak, hogy megköny-
nyítsék a közlekedést, és ne történjenek balesetek! A közlekedési 
szabályok elsajátítását már kisgyermekkorban el kell kezdeni, 
felnőtt korban pedig minduntalan át kell ismételni. Tegyünk kö-
zösen azért, hogy a közlekedésünket befolyásoló körülmények 
biztonságos közlekedésünket ne veszélyeztessék!  A szabályokat 
komolyan kell vegyük, hiszen az életünk múlhat rajta! Rajtunk is 
múlik az, hogy csökkenthetővé váljon a személyi sérüléssel járó, 
illetve a halálos kimenetelű közúti közlekedési balesetek száma! 
Közúti közlekedési balesetek kiemelt oka: a KRESZ szabályai-
nak be nem tartása.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és 
amennyiben jogsértő eseményt észlelnek, értesítsék a rendőrsé-
get (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbízottjait, 
avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a 
rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zártan – kezeli:  
Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok 06-30/382-6565 
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott  06-30/382-6584 
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott  06-70/430-1354 
Kiss Zsolt János r. ftőrm. körzeti megbízott  06-70/430-1353 
Szabó Zsolt c. r. ftőrm. 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 hónap első hét-
főjén 17:00 és 18:00 óra között tartanak a Körzeti Megbízotti 
Irodában az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt.

Karácsony Béla r. százados

vács Dia 1.b; 3. Pálffy Csaba 1.b, 
Vágner Hanna 1.a. 2. osztály: I. 
Fazekas Dóra 2.b, 2. Illés-Dudás 
Annabell 2.a, III. Sághi Davina 2.a, 
Deczki Levente 2.b. 3-4. osztály: 1. 
Mészáros Márta 4.a, II. Sághi Virág 
3.b, Juhász Magor 3.a. 5-6. osztály: 
I. Laczkó Zsófia 5.b, II. Kerékgyártó 
Fanni 6.a, Egri Csenge 5.b, III. Zété-
nyi Eszter 5.a, Schwarcz Márton 6.a. 
7-8. osztály: I. Pálffy Anna Boglárka 
8.b, II. Kovács Viktória 7.a, III. Vil-
lás Viktória 7.a, Tóth Amina 7.b. 
Szervező: Tóthné Leiter Júlia

Az alsós Kazinczy-verseny ered-
ménye: 4. évfolyam: I. Szűcs Nelli 
4.a, Lengyel Bence 4.b; II. Mészá-
ros Márta 4.a; Bagi Barbara 4.b. 
3. évfolyam: I. Nagy Gréta 3.b; II. 
Nagy Dávid 3.b; Szokolai Dóra 3.a, 
Tamássy-Hamza Zorka 3.a. Szerve-
ző: Galgóczi Éva

A Felső Kazinczy-verseny eredmé-
nye: 5 – 6. évfolyam: I. Kiss Karoli-
na 5.a, Laczkó Zsófia 5.b; II. Egri 
Csenge 5.b, Orosz Emma 5.b; III. 
Diószegi Ádám 5.b. 7 – 8. évfolyam: 
I. Szöllősi Lara 8.a, Villás Viktória 
7.a, II. Herczeg Tímea 7.a, Pálóczi 
Borbála 8.b, III. Pálffy Anna Bog-
lárka 8.b, Szűcs Rebeka 7.b Szerve-
ző: Subáné Kiss Gyöngyi

A Mesemondó verseny eredmé-
nye: 1.osztályosok: I. Nagy Rebeka 
1.a; II. Papdi Ákos József 1.b; III. 
Daróczi Adél 1.b, Szmolinka Róza 
1.b. Gratulálunk a többi résztvevő-
nek is! Ulicska Milán 1.b, Varga 
Hanna 1.b, Kerékgyártó Péter 1.b. 
Felkészítők: Galgóczi Éva, Varga 
Fruzsina, Bálintné Bagdi Ibolya. 2. 
osztályosok: I. Érckövi Nóra 2.a, 
Nagy Lujza Hanna 2.b, Illés-Dudás 
Annabell 2.a. Gratulálunk a többi 
résztvevőnek is! Sörlei Gréta 2.a, 
Sághi Davina 2.a. Felkészítő tanítók: 
Nagy Anita, Bálintné Bagdi Ibolya. 
Szervező: Nagy Anita

Az Arany-napok keretében meg-
rendezett Arany-futáson iskolánk 
tanulói lefutották a környező utcákon 
kimért versenytávot. Az eredmények:
1. osztályos lányok: 1. Brindus 
Maja 1.a, 2. Őri Petra 1.b, 3. Majzik 
Boglárka 3.a
1. osztályos fiúk: 1. Antal Zétény 
1.a, 2. Kerékgyártó Péter 1.a, 3. 
Deák Zalán 1.b
2. osztályos lányok: 1. Antal Csenge 
2.b, 2. Brindus Hanna 2.b, 3. Sörlei 
Gréta 2.a
2. osztályos fiúk: 1. Szűcs Benett 
2.b, 2. Czövek Zalán 2.b, 3. Molnár 
Dániel 2.b
3. osztályos lányok: 1. Makula Ra-
móna 3.b, 2. Kiss Flóra 3.b, 3. Nagy 
Viktória 3.a

3. osztályos fiúk: 1. Kovács Áron 
3.b, 2. Makai Dénes 3.a, 3. Kovács 
Viktor 3.a
4. osztályos lányok: 1. Mészáros 
Márta 4.a, 2. Kontár Zsófia 4.b, 3. 
Szűcs Nelli 4.a
4. osztályos fiúk: 1. Sopronyi Dávid 
4.b, 2. Schwarcz Vince 4.a, 3. Nyü-
vedi Nándor 4.b
5. osztályos lányok: 1. Egri Csenge 
5.b, 2. Kiss Karolina 5.a, 3. Czövek 
Hanna 5.b
5. osztályos fiúk: 1. Kerékgyártó 
Bence 5.a, 2. Majzik Botond 5.b, 3. 
Kontár Győző 5.b
6. osztályos lányok: 1. Kerékgyártó 
Fanni 6.a, 2. Kocsis Emese 6.a, 3. 
Borsos Dóra 6.a
6. osztályos fiúk: 1. Máté Kende 
6.b, 2. Mundrák Zsombor 6.a, 3. 
Gere-Nagy Roland 6.a
8. osztályos lányok: 1. Egri Kincső 
8.b, 2. Pálffy Boglárka 8.b, 3. Tarcza 
Vivien 8.b
8. osztályos fiúk: 1. Szabó Dominik 
8.b, 2. Juhász Benedek 8.b, Szom-
bati Kristóf 8.a

A 7. osztályosok egy későbbi idő-
pontban fogják lefutni a távot. Szer-
vező: Kása Sándor. Tálas Enikő Tár-
sadalomtudományi munkaközösség 
vezetője

Iskolánk csatlakozott az Ebesi 
Önkormányzat és a Családsegítő  
és Gyermekjóléti Szolgálat ado-
mánygyűjtéséhez! Köszönjük a fel-
ajánlásokat, összesen 38 doboznyi 

adományt juttatunk el a menekül-
tekhez.

Ezúton is köszönjük az Önkor-
mányzatnak a tanulóink utaztatásához 
nyújtott segítséget! 

Kérjük, adója 1%-ának felajánlá-
sával támogassa továbbra is az Ebesi 
Gyermekekért Alapítvány munkáját! 
Adószám: 18544718-1-09. További 
híreink iskolánk honlapján (ebes-
arany.hu) megtekinthetők.

Kedves Leendő Elsősök!
Előzetesen tájékoztatom az érin-

tetteket, hogy a 20/2021. (VI. 8.) 
EMMI rendelet a 2021/2022. tanév 
rendjéről 7. §-a szerint „Az Nkt. 50. § 
(7) bekezdése alapján az iskola első 
évfolyamára a tanköteles tanulókat 
2022. április 21-22-én kell beíratni.” 
Az Oviklub egy foglalkozását – 2022. 
április 6-án (szerda) délután – és a 
Kakaó-partyt – 2022. április 9-én 
(szombat) délelőtt – is megszervez-
zük. A beíratás menetéről és a prog-
ramjainkról később nyújtunk részletes 
tájékoztatást.

Összeállította:
Szűcs Norbert intézményvezető

Kása Sándor 
intézményvezető-helyettes

Deák Csilla iskolai adminisztrátor
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DEÁK ISTVÁN 
születésének 86. évfordulóján   

 

2022. március 21-én 
szeretettel emlékezünk! 

 

Soha nem felejtünk! 
 

Felesége, 2 fia,  
4 unokája, 2 dédunokája. 
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Lakossági hirdetésLakossági hirdetés
Földmérés, telekmegosztás, Fundamenta, lakáshitel, felújítási hitel. 
Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energiatanúsítvány készítése. Ador-
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 Dr. Négyesi Anna 
                     természetgyógyász, reflexológus, fitoterapeuta 

S       Szeretettel várom egészségét megőrizni és 
gyógyulni vágyó vendégeimet: 

 
 

Szolgáltatásaim: 
 

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

 

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

www.drnegyesianna.wixsite.com/termeszetgyogyaszat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmati 
AutósiskolaOKÉV: 09-0287-04

www.harmatiautosiskola.hu

Személygépkocsi vezetői tanfolyamot 
indítunk Ebesen a Művelődési Házban
2022. március 29-én kedden 17 órakor

20 éven aluliaknak 25.000 Ft állami támogatás!
E-learning (online) képzésre folyamatosan lehet 

jelentkezni.

Érdeklődni:
Harmati László iskolavezetőnél

tel.: 06-20-988-95-96
e-mail: harmatilaszloo@gmail.com

 

LOGOPÉDIA 
 

Keressen bizalommal, ha gyermeke beszédfejlődése 
megkésett, hibás, vagy fejlesztésre szorul! 

 
Szolgáltatások:  
 beszédhibák javítása 
 megkésett beszédfejlődés terápia 
 iskolaelőkészítő, fejlesztő foglalkozások 
 diszlexia prevenció 
 beszédészlelés, beszédértés fejlesztése 
 tanuláshoz szükséges részképességek fejlesztése 

 
Ingyenes állapotfelmérés, és egyéni fejlesztési terv készítése. 

 

Ulicskáné Kovács Katalin   Cím:    Ebes, Fő utca 32. 

gyógypedagógus-logopédus   Tel.:    06 30 260 1617 

 

 

Elromlott a szivattyúja, vagy vásárolni szeretne?  
 

SZIVATTYÚ SZERVIZ 
Hivatalos márka kereskedő és szerviz 

Ebes, Ifjúság u. 7. sz. 
SZATMÁRI TIBOR tel.:   06-30/9067-806 

 

      Vállalom:  
 szivattyúk javítását, 
 szivattyúk forgalmazását 

 

Nyitva tartás: 
Hétfő – péntek: 8.00 – 18.00 
Szombat:           8.00 – 12.00 
Vasárnap:                    Zárva  

 

 

 
 

Kérjük, támogassa adója 1%-ával az Ebesi Idős Emberekért 
Közhasznú Alapítványt!

Közalapítványunk 1998 óta működik Ebesen, az idős, 
idősödő generációért. Számos rendezvényt, programot, 
kirándulást szerveztünk az idősek igényeihez igazodva. 
Az idei évben a befolyt összegből az Idősek Otthona ud-
varán szeretnénk főzőhelyet kialakítani, padokat vásá-
rolni, ezzel komfortosabbá tenni sok-sok ebesi idős mindennapjait. 

Adószámunk: 15767288-2-09


