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Az Ebesi Retro Senior Tánc-
klub tagjai 2022. május 
27–29. között részt vettek a 
Hontravel Kft. által szerve-
zett XII. Országos Nyugdíjas 
Ki-Mit-Tud és Népek Tán-
ca – Népek Zenéje döntőjén, 
Siófokon. A megmérettetést, 
Sárkány Jánosné Magdika 
vezetésével, hosszas felké-
szülés előzte meg: a csoport 
tagjai hetente két alkalommal 
vesznek részt a próbákon, 
az Ebesi Alapszolgáltatási 

Központ és Idősek Otthona 
közösségi termében. A lendü-
letes country és szamba ko-
reográfiát kiemelt arany mi-
nősítéssel díjazta a szakmai 
zsűri. Köszönjük az Ebesi 
Idős Emberekért Közalapít-
ványnak, hogy támogatásával 
hozzájárult a versenyen való 
szereplésünkhöz. Ismét feled-
hetetlen élményekkel lettünk 
gazdagabbak.

Lévai Annamária
intézményvezető helyettes

Kiemelt arany minősítés Siófokon
2022. 06. 11-én a Hagyo-
mányőrző Egyesület Családi 
juniálist szervezett a Nagy-
park ba. Az idő kegyeibe fo-
gadta a kilátogatókat. Főtt a 
sertéspörkölt burgonyával, 

amit jóízűen elfogyasztottunk. 
Erre az alkalomra a Berety-
tyóújfalui Pénzügyesek Ha-
gyományőrző Egyesület is 
kilátogatott. Sült a pizza, ka-
kaós csiga, almás táska stb. 
A jó zene adta a hangulatot, 
17.00 óráig tartott az erdei fel-
töltődés. Sajnos, az összefogás 

még mindig gyerekcipőben jár. 
Köszönjük az Önkormányzat 
Civil alapból történt anyagi 
támogatását, nélkülük nem jött 
volna létre a jótékonysággal 
egybekötött rendezvényünk, 

amelyet „Bíborka gyógyulásá-
ért” ajánlottunk fel. Köszönjük 
a Kulturális Kft.-nek a gyerek-
játékokat, asztalokat, padokat 
és köszönjük mindazoknak, 
akik kijöttek és megtisztelték 
rendezvényünket!

Tóvizi Jenőné  
egyesületi elnök

Családi Juniális

Az Ebesi Hagyományőrző Egyesület a rendezvény bevételével  
Bíborka gyógyulását támogatta 

Az Ebesi Hírlap korábbi számában már beszámoltunk 
arról a segítségről, amelyet az ebesi Polgárőr Egyesület 
tagjai nyújtottak a menekültellátásban részt vett polgár-
mesteri hivatalok és humanitárius szervezetek részére.

A korábbi híradásunkat kissé kiegészítve, pontosítva 
szeretnék hiteles képet adni az általunk nyújtott segítség-
ről, önzetlen támogatásról, amelyet azóta is, remélhető-
leg minden érintett személy megelégedésére ellenszol-
gáltatás nélkül végzünk.

Mint az már a hírlap olvasói számára bizonyára isme-
retes, február 24-én kitört a háború Ukrajna és Orosz-
ország között, ezért néhány nap alatt menekültek ezrei 
indultak meg a lengyel, román és a magyar határok felé. 
Az elbeszélések alapján a menekülteknek az elhíresült 
„nyolcas szabályt” kellett követniük abban a rövid idő-
ben, amiben el kellett készülni a kilátástalannak tűnő, 
bizonytalan útra. Nyolc fontos dolgot kellett magukkal 

vinni, ami feltétlenül kell a további életükhöz, az új kör-
nyezetben való megélhetéshez!

Ismét segítettünk a menekültek ellátásában

Adományok

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Ebes Községi Önkormányzat: védőnő ESZJ (2 fő)
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 

idejű közalkalmazotti jogviszony. 
A munkavégzés helye: 4211 Ebes, Kossuth u. 12-14.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 08. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15.
A munkakör legkorábban 2022. augusztus 15. napjától tölt-

hető be.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Szabóné Karsai Mária polgármester nyújt a +36/52/565-048 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
–  Postai úton, a pályázatnak az Ebes Községi Önkormány-

zat címére történő megküldésével (4211 Ebes, Széchenyi 
tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot: I/3260-1/2022, vala-
mint a munkakör megnevezését: 2 fő védőnő (ESZJ)

–  Személyesen: Titkárság, 4211 Ebes, Széchenyi tér 1.
Részletes pályázati kiírás: www.ebes.hu

Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde: óvodapedagógus (2 fő)
A munkavégzés helye: 4211 Ebes, Ady Endre u. 9-11.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 04.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 14.
A munkakör legkorábban 2022. augusztus 29. napjától tölt-

hető be.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Tóth 

Ilona óvodavezető nyújt a 06/30/546-4931 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
–  Postai úton: a pályázatnak a Benedek Elek Óvoda és 

Bölcsőde címére történő megküldésével (4211 Ebes, 
Ady Endre u. 9-11.) Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
BEO/52-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: 
óvodapedagógus

–  Elektronikus úton: Tóth Ilona részére az óvoda.ebes@
gmail.com e-mail címre.

–  Személyesen: Tóth Ilona, 4211 Ebes, Ady Endre u. 9-11.
Részletes pályázati kiírás: www.ebes.hu

Álláspályázatok az Önkormányzat intézményeinél
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Kis szervezés után, február 24-én 4 fő polgárőr vállal-

ta, hogy Beregsurányba utazzon és ott segítsen a mene-
kültek fogadásában, a határátkelőhely közelében a for-
galom irányításában.

Április elején ismét felkérést kaptunk a beregsurányi 
határrendészettől, melyben a korábbi helyszínen ismét 
a menekültek fogadására, forgalomirányításban való 
részvételre és speciális feladatokra kértek fel bennünket. 
Április 6-án ismét útra keltünk, de nem mentünk üres 
kézzel. Az ebesi polgárőrök, lakosok és vállalkozók által 
felajánlott ruházatot, takarókat és tartós élelmiszereket 
vittük magunkkal két személygépkocsival és utánfutó-
val.

Látva a menekültellátásban kifejtett aktivitásunkat, az 
ebesi KETER HUNGARY KFT. vezetői, élükön Makai 
Péter gyárigazgató úrral felkerestek bennünket és olyan 
adományokat ajánlottak fel, amelyet a menekültek azon-
nal használni tudnak, megoldva ezzel az élelmiszerek 
tárolását is: nagy mennyiségben korszerű ételtároló edé-
nyeket, hulladéktárolókat, evőeszközöket, szivacs pár-
nákat. Az adományok átvétele után, a segélyszállítmányt 
a tanyagondnoki szolgálat kisbuszával, 2 fő polgárőr 
társammal a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kisvárdai 
Központjába, valamint a Tuzséri Polgármesteri Hiva-

talba szállítottuk. Az adományokat a Tuzsér Községért 
Közalapítvány vezetője vett át. 

Június 10-én ismét az ukrán határ felé vettük az irányt, 
hiszen a Keter Hungary Kft. jóvoltából ismét nagyobb 
mennyiségű adományt kaptunk, melynek a pakolásában, 
rendeltetési helyre történő szállításában is segítettünk. 
Tekintettel arra, hogy 8 rakodólap műanyag élelmiszer 
tároló edényt és szivacs párnát kaptunk, azok terjedelme 
miatt csak nagyobb befogadó képességű gépjármű jöhe-
tett szóba, így a Keter Hungary Kft. vezetése rendelke-
zésünkre bocsátotta a szállításhoz szükséges gépjármű-
vet is. A segélyszállítmányt előre egyeztetett, elsősorban 
olyan helyekre szállítottuk, ahol a mai napig részt vesz-
nek a menekültek ellátásában. Ennek megfelelően az 
adományokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kisvár-
dai Központjába, a tuzséri, a záhonyi és a lónyai Polgár-
mesteri Hivatalba szállítottuk és pakoltuk le. 

Az Ebesi Hírlap kínálta lehetőséggel élve, a menekül-
tellátásban részt velő önkormányzatok és szervezetek, 
valamint a háború elől menekültek nevében is szeretném 
megköszönni a felajánlott adományokat az ebesi adomá-
nyozóknak, akik emberségből, segítőkészségből ismét 
jelesre vizsgáztak!

Balogh László egyesületi elnök                        

Nagy Ernő, Lónya község polgármestere átveszi az adományokat

Tisztelt Lakosság!
2022. augusztus 20-án rendhagyó ünnepséggel emlékezünk 
meg településünk 70 éves születésnapjáról.  Ezen a napon 
több intézmény is megnyitja kapuit a látogatók előtt, de a 
programok zöme a Kossuth utca – Fő utca – Ady Endre utca 
kereszteződésben (Széchenyi tér, Arany Oroszlán Étterem, 
Református templomkert, iskola) zajlik majd. A rendezvény 
zavartalan lebonyolítása érdekében, ezen a napon 8.00–24.00 
óra között, az érintett útszakaszok a forgalom elől le lesz-
nek zárva, ott csak gyalogos forgalom lesz engedélyezve. A 
rendezvény ideje alatt a községbe betérő buszok eltérő me-
netrend szerint közlekednek: nem érintik a Hunyadi utcai és 
a Községháza megállókat, csak a 4. számú főút megállóiban 
fognak megállni!

A település központjának gépjárműforgalom előli lezárása 
miatt a forgalomelterelés a Hunyadi utca – Dózsa György 
utca – Bocskai utca – Vérvölgy utca – Diófa utca – Béke 
utca – Vadas utca – Alkotmány utca érintésével valósul meg. 

Kérjük a lakosokat, hogy ezen a napon ne a megszokás 
szerint közlekedjenek, hanem figyeljék az ideiglenesen kihe-
lyezett táblákat, illetve lehetőség szerint a forgalomelterelés-
sel érintett utcák lakói álljanak be az udvarukra!

Köszönjük megértésüket, segítő hozzáállásukat!
Ebes Községi Önkormányzat

Lakossági felhívás

Az Ebesi Hírlap júliusi számának lapzárta 
időpontja: 2022. július 21., csütörtök.

(Folytatás az 1. oldalról.)

Ferkovics Tibor Tuzsér polgármestere, Csiszár Sándor,  
Balogh László és Miklós Levente
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Intézményünkben idén először rendeztük meg a Családi Gyer-
meknapunkat, melyen az óvodába és bölcsődébe járó gyerekek 
a szüleikkel és testvéreikkel vehettek részt, lehetőséget bizto-
sítva arra, hogy a családok együtt tölthessék ezt a délelőttöt. 
A délelőtt folyamán számos lehetőséget biztosítottunk a tar-
talmas kikapcsolódásra. A napot zenés tornával kezdtük, majd 
a Kíváncsi Katica gyermekzenekar műsorát nézhették meg az 
érdeklődők. A napot színesítette a régi idők játékait felvonul-
tató Hagyományőrző Játszótér. Mindezekkel párhuzamosan a 
gyerekek és felnőttek készíthettek szélforgót, papírsárkányt, 
nyakláncot, karkötőt, nemez labdát, papírpillangót, fonaltek-
nőst, fonalkukacot. Kipróbálhatták ügyességüket az akadály-
pályán, az ugróiskolánál, a halastónál és póni lovagláson. A 

bátrak arcfestést is vállalhattak. Meglepetésként betekinthettek 
a részvevők a mentősök életébe. A legkisebbeket a bölcsőde 
udvarán várták a korcsoportjuknak megfelelő játékok. A dé-
lelőtt folyamán frissítővel kínáltuk a vendégeket, ebédre egy 
finom tarhonyás hússal vártunk mindenkit. Szeretnénk megkö-
szönni a felajánlott segítséget a főzésben, sörpadok, sátrak biz-
tosításában, a póni lovagoltatásban, a mentők szervezésében. 
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki bármilyen formában 
hozzájárult a nap sikeres megvalósításához, külön köszönet az 
Ebes Óvodásaiért és Bölcsődéseiért Alapítványnak, akik a népi 
játszóház költségével támogatták ezt a hagyományok ápolását 
is erősítő rendezvényt.

Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde dolgozói 

Családi gyermeknap az óvodában

A szemerkélő és olykor sza-
kadó eső sem szegte kedvét 
az ebesi futóknak, hogy telje-
sítményükkel és sportszerű, 
szelíd magatartásukkal hozzá-
járuljanak a júniusi, debreceni 
nagyerdei futóverseny han-
gulatához és színvonalához. 
Számunkra nagyon fontosak 
a sportbaráti kapcsolatok, így 
bárhol versenyzünk, mindig 
örömmel fogadják versenyző-
inket. Eredményhirdetésnél pe-
dig sokszor kiemelik és elisme-
réssel szólnak kis településünk 
nagy futóéletéről, eredményes-
ségéről, ami büszkeséggel tölti 

el csapatunkat. Versenyzőink 
egész évben azon dolgoznak, 
hogy a rendszeres és megfe-
lelő intenzitású edzéseknek 

köszönhetően fejlődjenek és 
szép eredményeket érjenek 
el. A Hajrá futás júniusi ver-

senyén aranyérmesek lettek 
Kerékgyártóné Katona Má-
ria, Kerékgyártó Fanni, Ke-
rékgyártó Bence és Antal Zé-
tény. Második helyen végeztek 
Nyüvediné Mónika, Egri 
Csenge és Szűcs Nátán. Bron-
zérmes lett Mészáros Márta, 
Gönczi Edina és Szűcs Be-
nett. További pontszerzőink: 
Varga Hanna, Antal Csenge, 
Kontár Zsófia, Kiss Mónika 
Beáta, Kerékgyártó Péter, 
Nyüvedi Nándor és Antal Ar-
nold.

Sós Barnabás
Ebesi Sportbarátok 

Futni kell, nem hagyhatod el magad…
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Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona munka-
társai csapatépítő kirándulás keretében látogatták meg Buda-
pest nevezetességeit júniusban. Az Idősek Otthona munkatár-

sai bejárták a Budai Várat, a Halászbástyát, a Gellért-hegyet, 
a Mátyás Templomot, az alapszolgáltatás munkatársai pedig a 
Margit-szigetet, a Hősök terét és a Városligetet. Kijelenthetjük, 
hogy fővárosunk gyönyörű, és számtalan látványosságot tar-
togat az oda érkezők számára. Ezúton köszönjük fenntartónk, 
Ebes Községi Önkormányzatnak és Képviselő-testületének a 
kiránduláshoz nyújtott támogatását.

Erdei Andrásné intézményvezető

Az 2021-2022-es tanév le-
zárását a szokásokhoz híven 
az Alapítványi kirándulással 
tettük teljessé a gyerekek szá-
mára. Az idei évben a 49 diák, 
egész éves kimagasló tanul-
mányi-, közösségi-, sport és 
művészeti teljesítményének 
jutalmaként vehetett részt az 
eseményen. Utunk ebben az 
évben Kassa történelmi bel-
városába és Miskolctapolca 
egyik, nemrégiben épült él-
ményfürdőjébe vezetett.   A kí-
sérők között üdvözölhettük új 
kuratóriumi tagunkat Dr. Mor-
vai Gábor jegyző urat, aki az 
első perctől kezdve otthonosan 
mozgott a gyerekek között, és 
kimagasló alakja volt kis csa-
patunknak. 

A korai indulást feledtette 
a kellemes utazás a modern 
légkondicionált buszon, és így 
még az sem okozott problé-
mát, hogy egy kicsit hosszabb-
ra nyúlt az út első része. A ha-
táron minden nehézség nélkül 
keltünk át és egy rövid szlová-
kiai szakasz után meg is érkez-
tünk a Felvidék központjának 
számító, magyar történelemi 
emlékekben rendkívül gazdag 
nagyvárosba, Kassára. 

A kirándulás szlovák sza-
kaszán Zsolti tanárbácsi volt 
nagy segítségünkre, aki mivel 
közel a határhoz, Szikszón 

született és nevelkedett, szá-
mos alkalommal járt itt és jól 
ismeri a helyi nevezetessége-
ket.  A szépen felújított bel-
városban tett rövid séta után 
jutottunk el a kassai Szent 
Erzsébet-dómhoz, amelynek 
gazdagon díszített kapui, tor-
nyai, aranyozott oltárokkal 
és gyönyörű üvegablakokkal 
gazdag tágas belső tere is le-
nyűgöző látványt nyújtott.  

II. Rákóczi Ferenc fejede-
lem több szálon is kötődik a 
városhoz. Egykori törökorszá-
gi házát, az ún. Rodostói-há-
zat is felépítették a városfal 
mellett, amelyet szintén meg-
látogattunk. 

Kassai látogatásunk zárása-
ként, a hirtelen jött kánikulai 
melegben jólesett megpihenni 

a székesegyház melletti park-
ban, ahol egy igazi zenélő 
szökőkutat is megcsodálhat-
tunk. 

A tanulságos délelőtti prog-
ramokat követően kis csapa-
tunk a délutánt a miskolctapol-
cai Ellipsum Élményfürdőben 
töltötte. A rövid ebéd után a 
gyerekek kedvükre csúszdáz-
hattak, kipróbálhatták a kü-
lönböző élményelemeket, és 
a szabadban is fürödhettek, 
napozhattak. 

Hazafele úton most sem 
hiányozhattak a szokásos 
programelemek: a gyerekek 
körbe adták a papírt, amelyre 
a visszajelzéseket írták, vala-
mint a rövid taps és ováció is 
megvolt, amivel köszönetet 
mondtunk mindazoknak, akik 

lehetővé tették ezt a mai él-
ményteli napot.  

Végezetül álljon itt néhány 
mondat a gyerekek visszajel-
zéseiből:

„Nekem Kassán a városlá-
togatásból az tetszett a leg-
jobban, amikor a templomban 
voltunk és a fürdő is nagyon jó 
volt.”

„Én mindent élveztem bár a 
legjobb a fürdő volt.”

„Kassa nagyon tetszett, azon 
belül a park és a templom, de a 
fürdő volt a legjobb.”

„Jó volt a csúszdázás és a 
hossza is szép volt.”

„A meleg és a napsütés el-
lenére is Kassa városa volt a 
legélménydúsabb.”

Csiha László
EGYA elnöke

Városnézés Kassán, élményfürdőzés itthon

Csapatépítő kirándulás Budapesten
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Jeges Gabriella 7.a osztályos ta-
nuló a Magyar Látványtánc Sport 
Szövetség idei Országos Bajnok-
ságán „A little more” című tán-
cával I. helyezést ért el. A ver-
seny folytatásaként nyáron kerül 
sor Balatonfüreden az Európa 
Bajnokságra. Jó felkészülést és 
sok sikert kívánunk tehetséges 
diákunknak!

Pető Lackó 6.b osztályos tanuló 
a sportlövő Diákolimpia orszá-
gos döntőjén, légpisztoly 20 lö-
véses versenyszámban, 4. helye-
zést ért el! Felkészítő edző: Pető 
László (édesapa). A Diákolimpiai 
helyezéshez szívből gratulálunk, 
további sok sikert kívánunk.

A Bendegúz Tudásbajnokság havi 
levelezős verseny megyei fordu-
lóján iskolánk tanulói kiválóan 
szerepeltek, négyen is továbbju-
tottak az országos megmérette-
tésre: Érckövi Nóra 2.a nyelv-
tan I., Illés- Dudás Annabell 
2.a nyelvtan I., Fagyal Anton 
2.a matematika I., Szántó Erik 
2.a matematika I., Oláh Zsuzsa 
1.b matematika V., Szántó Sza-
bolcs 5.b matematika IX. he-
lyezés. Oláh Réka 1.b nyelvtan 
17., Szántó Erik 2.a nyelvtan 
34., Illés-Dudás Annabell 2.a 
matematika 39., Oláh Máté 2.a 
matematika 52., Tő zsér Amb-
rus 2.a matematika 57., Nagy 
Tamás 2.a matematika 57., 
Molnár Dániel 2.b matematika 
68., Sághi Davina 2.a matema-
tika 76. helyezés. Sopronyi Dá-
vid 4.b olvasás, szövegértés 14., 
nyelvtan 17., matematika 40. 
helyezés. Szántó Szabolcs 5.b 
nyelvtan 12. helyezés. Felkészí-
tők: Fodor Barbara, Nagy Ani-
ta, Petőné Kiss Judit, dr. Rácsai 
Lajosné, Bálintné Bagdi Ibolya, 
Galgóczi Éva, Parlaginé Tolnai 
Hajnalka, Csiha László, Subáné 
Kiss Gyöngyi.

Iskolánk 6 tanulója írta meg a 
nyelvÉSZ Anyanyelvi Tanulmá-
nyi Verseny országos fordulóját, 
melyen nagyon szép eredmények 
születtek. Pálffy Csaba 1.b 1.; 
Illés-Dudás Annabell 2.a 1.; 
Nagy Lujza Hanna 2.b 1.; Ko-
vács Áron Péter 3.b 1.; Egri 
Csenge 5.b 44.; Nagy Dávid 3.b 
189. helyezettek lettek. Felkészí-
tők: Galgóczi Éva, Nagy Anita, 
Dzsudzsák Natália, Subáné Kiss 
Gyöngyi.

Iskolánk tanulói idén is részt vet-
tek a XXV. Kárpát-medencei 
Simonyi Zsigmond helyesírási 
versenyen. A nyolcadikos ta-
nulók közül a megye 7. legjobb 
helyesírója Pálóczi Borbála 8.b 
osztályos tanuló lett, míg a he-
tedikesek közül Herczeg Tímea 
a 14. helyet szerezte meg a me-
gyében! Az iskolai forduló ered-
ménye: 5. évfolyam: 1. Orosz 
Emma (5.b), 2. Egri Csenge 
(5.b), 3. Papp Nimród (5.a); 6. 
évfolyam: 1. Kerékgyártó Fan-
ni (6.a), 2. Zsiros Blanka (6.a), 
3. Pálóczi Katalin (6.a); 7. év-
folyam: 1. Herczeg Tímea (7.a), 
2. Szűcs Rebeka (7.b), 3. Balczó 
Boglárka (7.a); 8. évfolyam: 1. 
Pálóczi Borbála (8.b), 2. Györfi 
Nóra (8.a), 3. Szöllősi Lara (8.a) 
Emléklapot kaptak: Laczkó 
Zsófia, Diószegi Ádám, Kontár 
Győző, Hámori Gergő, Czirják 
Ádám, Tarcza Nikolett, Szent-
miklósi Kristóf, Kiss Zsófia, 
Vétek Kornélia, Kádár Jenő, 
Szabó István; Krivács Zsófia, 
Árva Dominika, Tóth Amina, 
Nagy Sándor; Papp Luca, Mol-
nár Maja; Pálffy Anna Boglár-
ka, Tarcza Vivien, Nagy Zsu-
zsanna, Tóth Olivér Benjámin. 
Felkészítők: Németi Jánosné és 
Subáné Kiss Gyöngyi.

Iskolánk alsós angolosai az idei 
tanévben is indultak a HEBE Kft. 
által szervezett Play and Win! 
Országos Angol Nyelvi Leve-
lezős Versenyen. Eredmények: 
Starter kategória: Szokolai 
Dóra 3.a 9.; Sajtos Zétény 3.a 
25.; Vígh-Pákozdi Zalán 3.a 
36. helyezett. Kids kategória: 
Mészáros Márta 4.a 9.; Hosszu 
Zsófia 4.a 26.; Sopronyi Dávid 
4. b 35. helyezett; Junior kate-
gória: Zsiray Áron 4. b osztá-
lyos tanuló 23. helyezett. Felké-
szítők: Kulcsárné Toroczkai Dóra 
és Tamássy Zoltán

Az idén márciusban „HELLO 
Canada” országos egyfordulós 
angol projektverseny indult Ka-
nadáról. A versenyt A1 kategóri-
ában 4 tanuló képviselte: Hosszu 
Zsófia, Kádár Kinga, Mészáros 
Márta és Szűcs Nelli 4. a osztá-
lyos tanulók, akik 85 csapatból a 
3. helyezést érték el. Felkészítő: 
Kulcsárné Toroczkai Dóra

Iskolánkban lezajlott az 5-6. osz-
tályos fiúk házi kosárlabda baj-
noksága. A mérkőzések végig 
nagyon sportszerűen folytak. A 
következő végeredmény szüle-
tett: 1.6.b; 2. 5.a; 3. 6.a; 4. 5.b. A 
mezőny legjobbja Szűcs Dániel 
6.b osztályos tanuló volt. 

Az Ebesi Polgárőr Egyesület se-
gítségével közlekedésbiztonsági 
napot szerveztünk május 3-án. 
A kosárpályán ügyességi pálya 
volt elhelyezve, ahol kerékpárral, 
rollerrel, görkorcsolyával gyako-
rolhattak. A hetet megelőző rajz 
órákon az EFOP-3.3.2-16-os pá-
lyázata keretében megszerveztük 
az „Így közlekedtek ti” rajzpá-
lyázatot, amelynek győztesei kü-
lön kerültek jutalmazásra. A felső 
tagozat minden osztálya 4-4 fős 
csapattal vett részt a versenyen. A 
5.-6. évfolyamon a legjobb ered-
ményt Szűcs Dániel 6.b, míg a 
7-8. évfolyamon Borsos Balázs 
8.b osztályos tanuló érte el. Zeli-
zi Mária szakreferens

A kézműves szakkörösökkel má-
jus 28-án a Sári majorba látogat-
tunk. Köszönjük Sári Antalnak, 
hogy biztosította a helyszínt, a 
szülőknek pedig azt, hogy a vá-
sárra kézműveskedtek! Nagyné 
Győrfi Emese és férje készítette a 
finom pásztortarhonyát, a házi ké-
szítésű bodzaszörpöt Szabó Zsolt 
tanár bácsi biztosította, amit kö-
szönünk! Kádárné Domán Gyön-
gyi szakkörvezető

Lázár Ervin programok

2022. május 3-án a Lázár Ervin 
program keretében iskolánk 3. 
és 5. osztályos tanulói Hajdúbö-

szörménybe utaztak a Herkules 
– A kezdetek című előadásra. A 
Csokonai Színház művészei által 
különleges jelmezekben előadott 
kalandjai a székekhez bilincselték 
a gyerekeket, nagyon élvezték az 
előadást. A busz indulásáig volt 
időnk Hajdúböszörmény csodála-
tos főterét is megtekinteni. 

2022. május 19-én 22 negyedik 
évfolyamos kisdiákja Hajdúszo-
boszlón meghallgatta a Kodály 
Filharmonikusok előadásában a 
Fehérlófia című előadást. A mű 
zenéjét Dobszay-Meskó Ilona, 
a zenekar Erkel-díjas karmes-
tere szerezte, szövegét pedig az 
ősi népmese alapján a felolvasó 
Tarr Ferenc írta. A zene és szö-
veg együttes hatása nagyon erős 
érzelmi hatással bírt. Az előadás 
elérte célját, a gyerekek máskor is 
szívesen vennének részt komoly-
zenei koncerteken.

2022. május 25-én iskolánk 3. év-
folyama Hortobágyra, a Pusztai 
Állatparkba látogatott. A gyere-
kek szaladgálhattak, csacsit, gi-
dákat, bárányokat simogathattak 
és meg is etették az állatokat a 
frissen levágott fűvel. A gólya-
fészek közelében található ját-
szótéren volt idő játszani, majd 
a szabadban elfogyasztott tízórai 
után indultunk vissza az iskolába. 
Nagyszerű, tartalmas, élmények-
ben gazdag délelőttöt töltöttünk 
el együtt a magyar pusztán.

A tavaszi szezonban a 6. évfo-
lyam kéttannyelvűs diákjai vehet-
tek részt két érdekes természettu-
dományi foglalkozáson a Hőgyes 
Endre Gimnáziumban. Az egyik 
csoport fizikából a hangtan té-
makörében tett izgalmas utazást, 
még hallásvizsgálatot is végez-
tek. A másik csoportot kémiá-
ból a gázok kimutatása (oxigén, 
szén-dioxid, hidrogén) és a fémek 
lángfestése varázsolta el. 

Április 13-án múzeumpedagógiai 
foglalkozáson vettek részt ötödik 
évfolyamos tanulóink és kísérő-
ik. Diákjaink a debreceni Déri 
Múzeumban a „Megmozdult 

Iskolai színes hírek
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Lopás bűntett miatt indult eljárás a férfi ellen.
Egy ebesi üzletbe történt betörésről érkezett bejelentés 2022. jú-
nius 8-án 21 óra körül a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Tevékenység-irányítási Központjába.
A rendőrök az adatgyűjtés és tanúkutatás eredményeként egy 
órán belül Hajdúszoboszlón fogták el azt a vásárosnaményi 
férfit, aki a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gya-
núsítható. A 56 éves férfi kihallgatásakor beismerő vallomást tett, 
az ellopott pénzt a rendőrök megtalálták nála. Vele szemben a 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság lopás bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt folytatja le az eljárást.
Ismét megjelentek a telefonon keresztül elkövetett csalások.
Az esetek alkalmával a csalók banki alkalmazottként mutatkoz-
tak be és közölték, hogy az ügyfelek bankszámláját hekkertáma-
dás érte. A folyamat megakadályozása érdekében a kiszemelt ál-
dozatoknak le kellett tölteniük egy programot a számítógépükre, 
aminek a segítségével az ismeretlen elkövetők utalási adatokat 
szereztek meg. Az alkalmazás telepítése után a sértettek szám-
láján található pénzt a csalók által megadott bankszámlaszámra 
utalták át.
Azért, hogy ne váljon áldozattá, kérjük, fogadják meg az 
alábbi tanácsokat:
•  Telefonon soha ne adjanak meg bankkártya, vagy netbank be-

lépési adatokat! A pénzintézetek az ügyintézés során nem kérik 
az ügyféltől ezeket az információkat, mivel az ügyfél-azono-
sítás során a valódi banki dolgozó ezen adatokat látja a saját 
rendszerükben.

•  Ne telepítsen a számítógépére, illetve a telefonjára ismeretlen 
programot (alkalmazást, applikációt), ilyet a bankok soha nem 
kérnek az ügyfelektől, és még arra sem kötelezik őket, hogy a 
netbankot használják. Előfordulhat, hogy a bank valóban olyan 
pénzmozgást észlel az ügyfél bankszámláján, ami gyanúra ad-
hat okot. Ilyen esetben felveszik vele a kapcsolatot, és csak az 
adott tranzakcióra vonatkozóan kérnek megerősítést, egyéb-
ként ilyen alkalommal is történik elsődleges ügyfél-azonosítás.

•  A bank telefonon soha nem ad utasítást semmilyen átutalásra 
az ügyfélnek!

•  Legyen gyanús, ha azt állítják, hogy a bank biztonsági rendszere 
észlelt egy gyanús próbálkozást, és a bankszámla biztonságo-
sabbá tétele érdekében le kell azonnal töltenie egy applikációt!

•  Ha SMS formájában kap megerősítő kódot, azt véletlenül se 
adja ki a vonalban lévő ismeretlennek!

•  Csalás észlelése esetén a kért adatokat ne adják ki, és ne végez-
zenek semmilyen tranzakciót!

Amennyiben mégis megadtak valamilyen adatot a csalók-
nak, akkor a bankkártya letiltásáról azonnal intézkedjenek 
a pénzintézetüknél, illetve, ha a leírt módszerrel találkoznak, 
tegyenek bejelentést a lakóhelyük szerinti rendőrkapitánysá-
gon! 

Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben jogsértő eseményt ész-
lelnek, értesítsék a rendőrséget (segélyhívószám: 112) vagy a te-
lepülés körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefon-
számokon. 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.szds., sajtószóvivő

Rendőrségi hírek

szobrok. Önéletrajz mit lapozni 
sem kell” című állandó kiállítást 
tekintették meg a Medgyessy Fe-
renc Emlékkiállítás keretében. 

Továbbképzések, pályázatok

Nevelőtestületünk 20 pedagógusa 
vett részt háromnapos továbbkép-
zésen Ráckevén. A képzés („Tri-
anon 100 – A trianoni békeszer-
ződés oktatásának történeti és 
pedagógiai módszertani kérdé-
sei”) célja, hogy a résztvevők a 
legátfogóbb narratívák szintjén 
megismerjék az első világháborút 
lezáró Párizs környéki békeszer-
ződések Magyarországra vonat-
kozó rendelkezéseit. Iskolánk 

pedagógusai a képzéssel ráhan-
golódtak az előttünk álló Nemzeti 
Összetartozás Napjára és a Határ-
talanul pályázatok kirándulásaira.

Iskolánk 47 tanulója 5 pedagó-
gus kísérővel május 26-29-ig 
felejthetetlen Délvidéki kirán-
duláson vett részt Szerbiában 
és Horvátországban HAT-20-
01-0466-os Határtalanul pá-
lyázat keretében. Május 25-29. 
között 32 tanulónkkal a Ha-
tártalanul! pályázat keretei 
között (pályázati azonosító: 
HAT-KP-1-2021/1-000726) öt 
felejthetetlen napot töltöttünk 
Horvátországban. Az első csa-
pat bejárta Tóthfalut, Mini-Dél-

vidék Parkot, Péterváradot, Pál-
monostort, Szentlászlót, Csúzát, 
a Kopácsi-Rét Nemzeti Parkot, a 
másik csapat pedig a Drávaköz és 
Szerémség magyarlakta területeit, 
az Adriai-tenger partját, hajókáz-
tak, valamint Fiumét látogattuk 
meg. A többnapos út során tanu-
lóink megismerkedtek külhoni 
magyarlakta területekkel, az otta-
niak kedves vendégszeretetével. 
Köszönjük a Berettyóújfalui Tan-
kerületi Központnak a szervezést 
és Kulcsár Heni idegenvezetőnek, 
hogy rengeteg új dolgot tanultak 
diákjaink a beszámolói által! A 
kiránduláson a 8.,6., valamint a 
7. évfolyamból vettek részt gye-

rekek. Kísérő pedagógusok: Sza-
bóné Tóth Katalin, Zelizi Mária, 
Bálintné Bagdi Ibolya, Kulcsárné 
Toroczkai Dóra, Tálas Enikő, Su-
báné Kiss Gyöngyi, Karacs Judit, 
Kissné Lantos Éva és Kása Sán-
dor.

Ezúton köszönjük az Önkormány-
zatnak a tanulóink utaztatásához 
nyújtott segítségét!

Összeállította:
Szűcs Norbert 

intézményvezető
Kása Sándor 

intézményvezető-helyettes
Deák Csilla 

iskolai adminisztrátor

 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
felejthetetlen halottunk:  
 

DEÁK ISTVÁN 
 

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, 
virágot helyeztek és mélységes bánatunkban 
részvéttel osztoztak. 

A gyászoló család 
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Daniella Ipari Park Kft. 
munkatársakat keres 

 

- építőipari mesterember, 
- gépkezelő, üzemi dolgozó, 
- udvaros, 
- kertész. 

Amit elvárunk: 
min. 3 éves munkatapasztalat, „B” kategóriás vezetői 
jogosítvány, Problémamegoldó készség, önálló és precíz 
munkavégzés, rugalmasság, jó csapatmunka; 
 

Amit kínálunk: 
stabil vállalati háttér, biztos, hosszú távú munkalehetőség, 
versenyképes fizetés; 
 

Egyénenként előnyt jelent; 
Betöltendő pozíciónak megfelelő végzettség, lakatos vagy 
gépszerelő, műszaki ismeretek, targoncavezetői bizonyítvány. 
Kertész pozíció betöltéséhez nem szükséges a szakképzettség, 
csak a gyakorlatban eltöltött évek száma. 
 

Munkavégzés helye: Ebes 
Munkaidő: - munkanapokon 8.00-16.30 óra között,  

- gépkezelő, üzemi dolgozók esetén 
többműszakos munkabeosztás 

 

Jelentkezés módja az alábbi telefonszámokon: 
+ 36 20 457 9329 

vagy csatolja fényképes önéletrajzát az 
info@energocell.hu email címre. 

 

 

                          Dr. Négyesi Anna 
                              természetgyógyász, reflexológus, fitoterapeuta 

                                  Szeretettel várom egészségét megőrizni és 
                                   gyógyulni vágyó vendégeimet! 

 

Szolgáltatásaim: 
 

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

 

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

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

Álmodja meg... 
és én elkészítem fából!

Kovács Gyula 

36 30 372 7944+  

Weboldal: fa-almok.hu


