
Az Ifjúsági Egyeztető Fóru-
mon a fiatalok képviseletében 
megjelentek felvetése nyomán 
az önkormányzat a kérésnek 
megfelelően keresi a megol-
dást a fiatalok kulturált szó-
rakozási lehetőségének meg-
teremtésére. Az Ifjúsági Ház 
kialakítása kapcsán egyezteté-
sek folynak a megfelelő épü-
let kiválasztása és berendezése 
érdekében. Továbbá a hétvége 
folyamán megrendezésre kerül 
Ebes Község Bálja, melynek 
elsődleges célja az Ifjúsági Ház 
megvalósításának támogatása.

Döntés született Debrecen 
Déli Ipari parkjában megépü-
lő CATL Akkumulátorgyárral 
kapcsolatban. A testület hatá-
rozata szerint az önkormányzat 
kifejezi aggodalmát a számta-
lan bizonytalan és esetleges ká-
ros környezeti hatás miatt.

Felkéri a Polgármestert, hogy 
vegye fel a kapcsolatot Debre-
cen Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatával a Debrecenben 
tervezett monitoring rendszer-
ből származó adatok és infor-
mációk rendszeres megosztása 
érdekében.

A helyi önkormányzati kép-
viselők és bizottsági tagok tisz-
teletdíjáról szóló rendeletben, 
valamint az alpolgármesterek 
tiszteletdíjának megállapításá-
ról szóló határozatokban rögzí-
tésre kerültek a márciustól ha-
tályba lépő változások.

Kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés kötéséről határoztak 
a képviselők, mely szerint a jö-
vőben az üzemeltetési felada-
tokat az ebesi köztemetőben a 
Községgondnokság látja el. Te-
metkezési szolgáltatások miatt 
továbbra is a lakosok rendel-
kezésére áll a Hajdúszobosz-
lói Városgazdálkodási Zrt. és 
bármelyik másik szolgáltató is 
igénybe vehető.

A sírhelyek előre megváltá-
sának lehetőséget biztosító ren-
delkezés kikerült a köztemető-
ről és a temetkezés rendjéről 
szóló helyi rendeletből. 

Az intézményi étkezési té-
rítési díjak megállapításáról 
szóló önkormányzati rendelet 
módosítása vált szükségessé a 
megemelkedett alapanyagárak 
és energia árak miatt. Az ápri-
listól hatályba lépő módosítás 
az óvodások és bölcsődések ét-
kezését érinti. 

A testület egyhangúlag elfo-
gadta az Önkormányzat 2023. 
évi költségvetését. A pénzügyi 
terv összhangban az önkor-
mányzat költségvetési alap-
elveivel, hűen tükrözi a tele-
pülés legfontosabb céljait. Az 
önkormányzat gazdálkodását 
2023-ban is az intézmények, 
a településüzemeltetés műkö-
dőképességének megtartása, a 
beruházások befejezése, és to-
vábbi, a település töretlen fej-
lődését szolgáló fejlesztések 
előkészítése, a szükséges eljá-
rások lefolytatása és a kapcso-
lódó  feladatok megvalósítása 
határozza meg.

Az Újsor utca szilárd burko-
lattal történő ellátása, továbbá 
csapadékvíz elvezetésének ki-
építése érdekében a közbeszer-
zési eljárás lefolytatására Ebes 
Községi Önkormányzat a Nyír-
ber Kft.-t bízza meg.

A Művelődési ház, valamint 
a Sportház energetikai fejlesz-
téséhez kapcsolódó költsé-
gekhez további 81 272 994 Ft 
többletforrás biztosításáról ha-
tározott a testület.

Az Aktív Magyarország 
Program részeként 2023. évre 
is kiírásra került az Országos 
Bringapark Program. A testü-
let támogatta a pályázat újbóli 
benyújtását és a támogatáshoz 
szükséges önerő biztosításáról 

döntött. 
A testület szintén egyhangú-

lag döntött a Takarék épületé-
nek megvásárlásáról, valamint 
a Kertész utca szennyvízberu-
házása kapcsán az eljárás meg-
indításának feltételeiről. 

Újabb önkormányzati tulaj-
donú földterület értékesítésé-
ről született döntés, melyhez a 
kapcsolódó hirdetmény márci-
us 15-éig kerül kifüggesztésre 
a Hivatalban és közzétételre az 
Önkormányzat honlapján.

A Föltulajdonosok Közössé-
ge és az önkormányzat között 
évek óta fennálló megállapodás 
újabb 5 évre szóló meghosz-
szabbításáról döntött a testület, 
melynek értelmében támoga-
tást nyújt az önkormányzat a 
helyi dűlőutak eredményes kar-
bantartásához.

A Községi Könyvtár 2022. 
évi szakmai beszámolóját, 
2023. évre vonatkozó munka-
tervét, valamint az Ebesi Mű-
velődési Ház és Közösségi 
Színtér 2023. évi szolgáltatási 
tervét tárgyalták és fogadták el 
egyhangúlag a képviselők.

Elfogadásra került a He-
lyi Esélyegyenlőségi Program 
2018–2023. közötti időszakra 
vonatkozóan.

Az önkormányzathoz érke-
zett lakossági megkeresésnek 
eleget téve tárgyalta a testület a 
sportpálya nyitvatartásának és 

rollerpálya kialakításának kér-
dését. Az elfogadott határozat-
nak megfelelően időzáras kapu 
kialakítására és rollerpálya fel-
festésére irányuló árajánlatok 
beszerzése folyamatban van.

A testület egyhangúlag el-
fogadta a civil szervezetek 
beszámolóit a 2022. évben 
önkormányzat által nyújtott tá-
mogatások felhasználásáról.

A Képviselő-testületi hatá-
rozatban foglaltak szerint az 
óvodai beiratkozásra 2023/24-
es nevelési évre vonatkozóan 
2023. április 25. és 26. napján 
kerül sor. Az intézmény mun-
katervében rögzített nyári zár-
va tartás idén július 31-től au-
gusztus 18-ig tart.

Az Önkormányzat Szerveze-
ti és Működési Szabályzatának 
legújabb módosítása értelmé-
ben a jövőben a közköltségen 
történő eltemettetésről a Kép-
viselő-testület által átruházott 
hatáskörben a polgármester jo-
gosult dönteni. 

A testület egyhangúlag úgy 
határozott a ravatalozó épü-
letének tetőfelújításáról szóló 
előterjesztésben foglaltakról, 
hogy a teljes tetőfelület, mint-
egy 400 nm felújítását támo-
gatja, a szükséges pénzeszköz 
a Községgondnokságnak át-
adásra kerül. 

Dajkáné Dr. Farkas Edit
jegyző

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapjaEbes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja
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Február 15-én tartotta idei második ülését a képviselő-testület

Felhívás koszorúzásra
Ebes Községi Önkormányzat felhívja az intézmények, 

civil szervezetek, pártszervezetek, gazdasági szervezetek, 
vállalkozók és a lakosság figyelmét, hogy a

2023. március 15-i községi ünnepségen lehetőséget 
biztosít koszorúik elhelyezésére.

Kérjük, hogy az ünnepség tervezése érdekében koszorúzási 
szándékaikat a Polgármesteri Hivatalnál jelentsék be 

személyesen vagy telefonon az 52/565-048/111 számon 
2023. március 6-ig.

Ebes Községi Önkormányzat 
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Tisztelt Ebesi Lakosok!

A Zöldhulladék Gyűjtőpont 2023. február 22-től (szerda) 
ismét heti két alkalommal tart nyitva: szerdánként 14–17 
óráig és szombatonként 9–14 óráig.

Ebes Községi Önkormányzat

Ebesi Hírlap  
Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
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A februári, Budapesten ren-
dezett országos, fedettpályás 
atlétikai verseny 3000 mé-
teres távján Sós Barnabás 
győzött. Ideje 8 perc 24 mp 
volt, ami új egyéni csúcs. A 

debreceni Oxigén kupa utolsó 
előtti futama már a téli időjá-
rás jegyében zajlott. A fagyos 
és helyenként jeges, csúszós 
talaj ellenére kiváló időered-
mények és érmes helyezések 
születtek. Korcsoportos győz-
teseink Kerékgyártóné Kato-
na Mária, Mészáros Tamás, 
Kerékgyártó Bence, Antal 
Zétény és Szentesi Zsolt (fo-
tónkon) voltak. Szűcs Nátán 
bronzérme mellett további 
értékes helyezéseket és pon-
tokat gyűjtöttek atlétáink Mé-
száros Márta, Antal Csenge, 
Kerékgyártó Fanni, Gönczi 
Edina, Szűcs Benett, Ke-
rékgyártó Péter és Pupcsák 
Csaba személyében.

Sós Barnabás
ESBE-atlétika szakosztály 

Téli futósikerekTájékoztatás  
Gondosóra programról

Magyarország Kormánya elkötelezett abban, hogy a csa-
ládokat megerősítse azzal is, hogy az otthonukban élő idős 
hozzátartozóik biztonságérzetét növelje. A magyar családok-
ban az idős emberek lehetőség szerint saját otthonukban sze-
retnének élni, ehhez pedig olyan segítségre van szükségük, 

amely biztonságérzetüket növeli, közösségi kötődéseiket 
erősíti. Ezért indítottuk el 2022-ben a Gondosóra programot, 
amely a digitális idősgondozás mérföldköve.

Bár hasonló rászorultsági, vagy üzleti alapú jelzőeszköz 
létezik már, de egyetlen európai országban sincs a Gondos-
órához hasonló, alanyi jogon járó, minden 65 éven felüli ál-
lampolgárt megillető ingyenes jelzőeszköz, amelyhez az or-
szágban mindenhonnan elérhető diszpécserszolgálat tartozik. 

Magyarországon a következő négy évben épül ki a 65 éven 
felüli állampolgároknak alanyi jogon járó program, amely-
ben a csuklóra rögzíthető, vagy nyakba akasztható Gondos-
órához 0–24 órában elérhető diszpécserszolgálat tartozik. 
Ezzel a lehetőséggel csaknem 1,5 millió idős honfitársunk 
életébe hozunk biztonságot. Jelenleg már csaknem 30 ezer 65 
éven felüli magyar állampolgár használja szerte az országban 
a Gondosórát!

A tavaly sikeresen regisztráltaknak februárban elkezdődik 
a jelzőeszközök házhozszállítása. Mindazok, akik most igé-
nyelnek új eszközt a www.gondosora.hu oldalon, ők néhány 
hónapon belül megkaphatják Gondosórájukat.

A fenti szolgáltatást az Ön településén élő idős emberek 
is igényelhetik. A programról további tájékoztató, valamint 
információ a www.gondosora.hu oldalon vagy a 06-1-445-
0080 telefonszámon érhető el.
 Dr. Dukai Miklós Fülöp Attila
 önkormányzati államtitkár gondoskodáspolitikáért felelős 
   államtitkár

Tájékoztatás
falugazdászi ügyfélfogadásról

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Várme-
gyei Igazgatósága tájékoztatja az Ebesen élő gazdálkodó-
kat, hogy a településen 2023. január 9-től Tóth József 
látja el a falugazdász ügyfélszolgálatot.

Ügyfélfogadás időpontja:  
minden héten hétfő: 8.00-16.00

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Ebes, Széchenyi tér 1. 
Telefon: 70/528-5796, email: toth.jozsef@nak.hu

ERŐSÖDŐ AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERGAZDASÁG, 
JÓLÉTÉBEN GYARAPODÓ VIDÉK

Azért dolgozunk, hogy tagjaink sikeresen gazdálkodjanak, munkájuk eredményeként gyarapodjanak, ezáltal erősödjön a vidék.
Agrár- és élelmiszergazdaságunk érdekeit következetesen képviseljük a hazai és a nemzetközi fórumokon.

Segítjük tagságunk felkészülését, hogy az aktuális piaci és környezeti kihívásokra fenntartható módon, versenyképes válaszokat tudjanak adni.
Ösztönözzük tagjainkat tudásuk folyamatos fejlesztésére, ehhez biztosítjuk számukra a naprakész szakmai ismereteket és piaci információkat.

Elkötelezetten támogatjuk az ágazati szereplők közötti együttműködést.
Közös céljaink elérését szakmailag felkészült, elhivatott kollégáink értékes munkájára alapozzuk.

2017. március 22.

Győrffy Balázs
A Nemzeti Agrárgazdasági

Kamara elnöke

TAGJAINK SIKERES GAZDÁLKODÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE
Tagjaink eredményes és sikeres gazdálkodása teremti meg a 
társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható 
vidék alapjait. Ennek megfelelően tevékenységünkkel hozzájá-
rulunk ahhoz, hogy az agrárgazdaság szereplőinek önbecsülése 
és társadalmi elismertsége erősödjön. Ösztönözzük tagjainkat, 
hogy etikus és fenntartható gazdálkodással óvják  természeti 
értékeinket, különös tekintettel a tevékenységük alapját adó 
termő földre. Feladatunknak tekintjük, hogy az ágazat helyzetét 
ismerve, arról valós képet mutatva segítsük tagjainkat abban, 
hogy szakmai tevékenységük felzárkózhasson a világ élvonalá-
hoz. Ez teremt alapot arra, hogy tevékenységük tartósan jöve-
delmező, így sikeres legyen. 

A MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERGAZDASÁG ÉRDEKEINEK 
KÉPVISELETE
Tevékenységünk során kiemelt hangsúlyt fektetünk a tagjaink 
számára fontos témák képviseletére mind hazai, mind  nemzetközi 
szinten. Ezeket ágazati összefüggésbe  helyezve stratégiai javas-
latokat, jogszabálytervezeteket készítünk a dön téshozók és jog-
alkotók számára. Az agrár- és élelmiszer gaz daság sajátos szabá-
lyozási helyzetéből fakadóan a magyar érdekeknek megfelelően 
kialakított álláspont következetes nemzetközi képviseletét fon-
tos kamarai feladatnak tartjuk. Ezen munkánk során az uniós,  
a regionális, illetve a kárpát-medencei kapcsolatok kialakítása és 
ápolása meghatározó jelentőségű számunkra.

FELKÉSZÍTÉS, FEJLESZTÉS, INFORMÁCIÓÁRAMOLTATÁS
Gyűjtjük, szintetizáljuk, továbbá megosztjuk a szakmai tudást 
tagjainkkal az elérhető legjobb technológiákról és gyakorlatokról. 
A magyar agrár- és élelmiszergazdaság helytállásához szükséges 
tudásmegosztáshoz országos, minden tagunk számára hozzá-
férhető tanácsadói hálózatot működtetünk. Kötelességünk, hogy 
az eredményes gazdálkodáshoz szükséges döntések meghoza-
talához nélkülözhetetlen naprakész piaci információkat, isme-
reteket eljuttassuk tagjainkhoz. A tudásalapú segítségnyújtást  
a kamara működésén belül is a középpontba helyezzük. 

Hagyományos értékeink megőrzése mellett felelősségünk, hogy 
a magyar agrároktatás, -kutatásfejlesztés és -innovációs tevé-
kenység megfeleljen az ágazat által támasztott igényeknek, 
 illetve a nemzetközi kihívásoknak. Ehhez fel kell készítenünk  
tagjainkat a generációváltásra. Helyre kell állítanunk a szakma 
megbecsülését, a fiatalok számára vonzóvá kell tennünk az ag-
ráriumot.
A világ egyre gyorsuló ütemben változik. A XXI. század kihívásai 
fokozottan jelennek meg az agrár- és élelmiszergazdaságban az 
ágazat soha nem látott dinamikával formálódik.  Abban hiszünk, 
hogy a siker érdekében nyitottnak kell lennünk a változásokra, 
kihívásokra, az ezekre adott választ tartjuk sikerünk kulcsának. 
Célunk segíteni a gazdálkodókat abban, hogy a változás felké-
szülten érje őket. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA
Hisszük, hogy a szélsőséges piaci kilengésekre és az  ágazatra 
sajátosan jellemző kockázatokra a gazdasági szereplők által ad-
ható legjobb válasz az együttműködés. Ezt szem előtt tartva  
a kamara minden eszközzel elősegíti az agrár- és élelmiszer-
gazdaság tagjai közötti párbeszédet, a működőképes hálózatok 
kialakítását az együttműködés bármely szintjén. 

SZAKMAILAG FELKÉSZÜLT, ELHIVATOTT  SZAKEMBEREK AZ 
AGRÁRIUM SZOLGÁLATÁBAN
Legfőbb értékünk az ember. A kollégáink által  képviselt  tudás 
nélkül elképzelhetetlen a sikeres kamarai  működés. Kollégaként 
 tekintünk tisztségviselőinkre, területi és szakmai szervezeteink-
ben tevékenykedőkre és munkatár sa inkra. Elköte lezettek va-
gyunk abban, hogy kollégáink nap rakész szaktudásukkal stabil 
 szervezeti keretek közt haté konyan támogassák tagjaink gyara-
podását.  Kollégáink érték rendünk alapján elkötelezetten tevé-
kenykednek a magyar agrár- és élelmiszergazdaság jövedelmező 
működéséért. 
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INTÉZZE PÉNZÜGYEIT TELEFONOS ÜGYFÉL-
SZOLGÁLATUNK SEGÍTSÉGÉVEL OTTHONÁBÓL!

0-24: +36/1-311-3110
További információ: www.takarekbank.hu/onhoz-a-legkozelebb
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Lomtalanítás

Az Ebesi Községgondnokság Kft. értesíti a lakossá-
got, hogy a DHK Kft. az éves lomtalanítást 

2023. március 20-án (hétfő) és 21-én (kedd) végzi.
A lomtalanítás menete: 

A korábbi lomtalanítások mintájára, az ingatlanok elé kell ki-
helyezni a lomot, melyet március 20-án és 21-én gyűjtenek 
be. Azokban az utcákban, ahol a kommunális hulladék-
szállítás csütörtöki napokon történik március 20-án (hét-
fő), ahol pénteki napokon március 21-én (kedd) szállítják 
el a kihelyezett lomot.
A lomnak minősülő tárgyakat a gyűjtési útvonal mellé kell 
kihelyezni, úgy hogy az a begyűjtő gépjárművel megközelít-
hető legyen és a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadá-
lyozza. Az apróbb kisméretű hulladékot bekötözött zsákok-
ban kell kihelyezni. A hulladékok kihelyezésének időpontja 
a lomtalanítás napon legkésőbb reggel 600-ig, de lehetőség 
szerint előző nap este. 

Lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok: 
Az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok, me-
lyek nem helyezhetőek el a tároló edényzetben, a rendszeres 
hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, 
elektronikai készülékek, nagyobb kartondobozok, rongy bez-
sákolva). 

Lomtalanítás során nem helyezhető ki: 
Kommunális hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, gép-
jármű gumi, akkumulátor, veszélyes hulladéknak minősülő 
anyag, vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a be-
gyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végző dolgozók testi 
épségét, egészségét.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.
Ebesi Községgondnokság Kft.

4211 Ebes, Széchenyi tér 1. 06-52-366-992
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Baba-Mama klub 

indult Ebesen! 
Minden második hétfőn 

10.30-tól várjuk a közösségbe 
még nem járó kicsiket és szü-
leiket a Művelődési ház nagy-
termében. 

A klub ingyenes, minden ér-
deklődőt szeretettel várunk!

Védőnők 

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy 
intézményünkben az ebesi idősek házi 
segítségnyújtás szolgáltatást vehetnek 
igénybe.

A házi segítségnyújtás keretében gon-
doskodunk azokról a személyekről, akik 
egészségi állapotuk, életkoruk miatt az 
önálló életvitelük fenntartásában segít-
séget igényelnek. Gondozónőink a meg-
beszélt gyakorisággal és időtartamban 
végzik a gondozási-ápolási és segítési 
feladatokat az idősek otthonában, se-
gítséget nyújtanak többek között a sze-
mélyi higiéné fenntartásában, postai, 
egészségügyi, hivatalos ügyintézésben, 
gyógyszerelésben és bevásárlásban. A 
házi segítségnyújtás igénybe vételéhez 
kérelem nyomtatvány benyújtása és gon-
dozási szükséglet vizsgálata szükséges. 
Az igénybe vett gondozási órák után a 
gondozottak a jövedelmük alapján meg-
állapított, méltányos személyi térítési dí-
jat fizetik meg havi elszámolás alapján. 

Szeretettel várjuk nappali klubunk-
ba azokat az időseket, akik igénylik a 
korosztályukkal közösen töltött nap-
közbeni aktivitást, vagy segítséget igé-
nyelnek hivatalos, postai, egészségügyi 
ügyintézésben. Közösségi programjaink, 
foglalkozásaink, egyénre szabott gon-
doskodásunk által is igyekszünk fenn-

tartani klubtagjaink időskori aktivitását, 
mentális, pszichés és fizikai egészségi 
állapotuk megtartása mellett.  Az idősek 
klubjában lehetőség nyílik az egészségi 
állapotnak megfelelő gondozási és higi-
énés igények támogatására is. Nappali 
klubunk ingyenesen igénybe vehető, és 
szükség esetén a tanyagondnoki busszal 
tudjuk segíteni a klubba való el- és ha-
zajutást.

Minden héten csütörtökönként 14:00 
órától senior tornára várjuk azokat az 
érdeklődőket, akik idősödő éveikben is 
szívesen megtanulnának és gyakorolná-
nak az életkorukhoz és fizikai állapotuk-
hoz igazodó átmozgató, könnyen elvé-
gezhető tornát. A tornán való részvétel 
ingyenes.

Az idősek klubjában 
kreatív varró klubot indítunk!

Célunk a használt ruhadarabok, tex-
tilek újrahasznosítása, ehhez várunk 
lelkes, varrni tudó jelentkezőket, akik 
mindennapjaikban is szívesen előveszik 
a tűt, cérnát, varrógépet, és lendületet 
éreznek magukban, hogy kreativitásukat 
ezen a téren megvalósítsák. Farmer és 
egyéb, feleslegessé vált textilekből sze-
retnénk saját és közösségi célra készíteni 

szatyrokat, táskákat, ajándék és haszná-
lati tárgyakat.

Első alkalom: 
Március 7. kedd 13:00 óra.

Szolgáltatásainkkal, programjainkkal 
kapcsolatosan 

keressenek minket személyesen vagy 
telefonon!

Ebesi Alapszolgáltatási Központ és 
Idősek Otthona

4211 Ebes, Rákóczi u. 7–9.,  
Tel.: 52/565-071

Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona felhívásai

Településünkön 2023. február 1-től lehetőség 
nyílt 2 pontos (0-120 perces) cukorterheléses 
vizsgálat elvégzésére. Havi 1 alkalommal, szer-
dai napon reggel 7 órától az Egészségházban 
várjuk a kismamákat a várandósság alatti köte-
lező szűrővizsgálatra, terhességi cukorbetegség 
utáni 6 hetes kontrollvizsgálatra, az inzulinre-
zisztenciával diagnosztizált, vagy arra gyanakvó 
hölgyeket terheléses vércukor és inzulin szint 
mérésre, és mindenkit, aki számára szükséges ez 
a vizsgálat és könnyebbséget jelent, hogy nem 
kell elutazni hozzá, hanem itt helyben lehetőség 
van kényelmesen elvégeztetni a szűrővizsgála-
tot.

Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnők-
nél az 52/366-821 telefonszámon vagy az ismert 
elérhetőségeinken.

A vizsgálatra hozni kell saját bögrét, kiskanalat, 
édesítetlen fekete teát és 75 gramm szőlőcukrot, 
amit a gyógyszertárban kimérve lehet kapni. A 
vizsgálat fizetős, beutaló nem szükséges hozzá! 
Az eredmény a vérvétel napján, délután látható 
lesz az EESZT-ben.

Védőnők

Nem csak kismamáknak!
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Versenyek, elért eredmények

Több éve veszünk részt a hajdúszo-
boszlói Pávai Vajna Ferenc Általános 
Iskola és a Kovács Máté Művelődési 
Központ és Könyvtár közös szervezé-
sében megrendezésre kerülő Kincs-
kereső irodalmi vetélkedőn. Idén 
Csukás István: A téli tücsök meséi 
c. meseregényét olvastuk el, és nagy 
alapossággal ismertük meg. 3. osz-
tályosaink III. helyezést értek el. 
Csapattagok: Sághi Davina, Szűcs 
Barbara, Szántó Erik 3.a felkészí-
tő: Nagy Anita.  4. osztályosaink a 
VI. helyen végeztek. Csapattagok: 
Tamássy-Hamza Zorka 4.a, Nagy 
Gréta és Nagy Minna 4.b felkészítő-
jük: Dzsudzsák Natália. 

Iskolánk két tanulóval (Morvai 
Nóra – 3. A, Kapusi Brigitta – 3. B) 
képviselte iskolánkat a február 8-án 
Hajdúszoboszlón megrendezett járá-
si népdaléneklési versenyen. A lá-
nyok nagyon lelkesen, szorgalmasan 
készültek erre a megmérettetésre. A 
3-4. osztályosok között egyéni kate-
góriában Kapusi Brigitta I. és Mor-
vai Nóra II. helyezést ért el! SZÍV-
BŐL GRATULÁLUNK NEKIK! 
Felkészítőjük: Batta Katalin. 

200 évvel ezelőtt született Petőfi 
Sándor költőnk, a magyar költészet 
egyik legkiemelkedőbb alakja. 2023 

Petőfi bicentenáriumi év. A Petőfi 
projekthét keretében tanulóink Petőfi 
verseket, megzenésített versek dalait 
tanulták meg, és adták elő. Az iskola-
rádióban a költő életének érdekes epi-
zódjait elevenítettük fel és megzené-
sített verseit hallhattuk. A folyosókon 
lapbook kiállításokat és rajzkiállítást 
tekinthettek meg. Az alsó évfolyamon 
rajzversenyt is rendeztünk, melyet 
Pap Éva tanítónő koordinált. 1.-2. 
osztály az Anyám tyúkja, a 3-4. osz-
tály az Arany Lacinak versről készí-
tett illusztrációt. A következő eredmé-
nyek születtek: 1-2. osztály: I. 
helyezett Tarcsa Emília 1.a, II. he-
lyezett Huga Zoltán 1.b, III. helye-
zett Bátori Hanna 2.a. 3-4. osztály: 
I. helyezett Huszovics Hanna 3,b, 
II. helyezett Kocsis Bendegúz 3.a, 
III. helyezett Zsíros Viktória 3.b. A 
hét folyamán játékos irodalmi vetél-
kedőkre is sor került. Az alsósok ver-
senyét Bálintné Bagdi Ibolya és Illés 
Angéla szervezték. Vegyes csapatok 
küzdöttek a győzelemért. Elmondhat-
juk, hogy a csoportok minden tagja 
aktívan munkálkodott, míg a nagyob-
bak a Petőfi Kvíz feladatainál jeles-
kedtek, a kisebbek a kirakónál ügyes-
kedtek. Hamar elrepült az idő, a sok 
érdekes feladatot szívesen oldották 
meg a gyerekek, így egy kellemes 
délutánt töltöttünk együtt. Eredmé-
nyek: I. helyezett:: Komonyi Emília 
1.a, Papdi Ákos 2.b, Illés-Dudás 
Annabell 3.a, Juhász Magor 4.a. II. 
helyezett: Arnóth Petra 1.a, Farma-
si Zalán 2.b, Fagyal Anton 3.a Kiss 
Flóra 4.b, III. helyezett : Németh 

Liza 1.a, Kerékgyártó Péter 2.a , Fa-
zekas Dóra 3.b, Szokolai Dóra 4.a. A 
felső tagozatosok számára Subáné 
Kiss Gyöngyi szervezett egy igazi ki-
hívást jelentő versenyt a csapatoknak. 
A játékos bemelegítő után a „mágikus 

karkötő” segítségével minden lelkes 
diák megtalálta csapattársát – egy 
csapatba minden évfolyamból kerül-
tek versenyzők, majd ezután jöhettek 
a szabadulószoba fejtörős feladatai. 
Néhányan keményen küzdöttek a 
végsőkig, hogy ki tudjanak szabadul-
ni 1823-as év fogságából. Ehhez min-
den tudásukra szükség volt, ami híres 
költőnkkel, Petőfi Sándorral kapcso-
latos. I. helyezett a Fekete csapat 
lett: Szűcs Nelli 5. a; Magyar Csen-
ge 6.a; Varga Áron 7.b; Balogh 
Zsombor 8.b. II. helyezett a Piros 
csapat: Szabó Péter 5.a; Obsitos Pé-
ter 6.b; Kerékgyártó Fanni 7.a; 
Tóth Amina 8.b, III. helyezett a 
Zöld csapat: Bagi Barbara 5.b; 
Laczkó Zsófia 6.b; Pusztai Hunor 
7.b; Csiha Bálint 8.a Tálas Enikő 
Társadalomtudományi munkaközös-
ség vezetője.

Február 7-én került megrendezésre 
a XXXIII. Öveges József Kárpát-
Medencei Fizikaverseny iskolai for-
dulója. A verseny célja a probléma-
megoldó, a megfigyelő, kísérletező, 
szövegértési és lényeglátó képessé-
gek fejlesztése, valamint a fizika tanu-
lás népszerűsítése. Iskolánkból részt 
vett: 7.A osztályból: Kulcsár Bence, 
Schwarcz Márton, Vogel Christián, 
a 8.B osztályból: Balogh Zsombor 
és Horváth Ákos. A legjobb ered-
ményt Kulcsár Bence érte el, így ő 
készülhet a megyei fordulóra. Fel-
készítő: Balogh Éva.

Várjuk leendő elsős tanulóinkat 
2023. március 1-jén, március 8-án 
és március 22-én délután az OVI-
KLUB foglalkozásainkra!

Várjuk az érdeklődő szülőket 
2023. március 28-án az 1. évfolyam, 
március 29-én a 2. évfolyam, márci-
us 30-án a 3-4. évfolyam és március 
31-én a felső tagozat nyílt tanítási 
napjaira! A programok részleteiről 
iskolánk honlapján nyújtunk tájé-
koztatást! (ebesarany.hu)

Köszönjük az Önkormányzatnak a 
versenyre való utazásban nyújtott se-
gítségét!

Összeállította:

Szűcs Norbert intézményvezető,
Kása Sándor 

intézményvezető-helyettes,
 Deák Csilla iskolai adminisztrátor

Iskolai színes hírek
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A gyalogos a közúti közlekedés legvédtelenebb résztvevője. 
Azokban a bekövetkezett balesetekben, melynek gyalogosok a 
résztvevői, szinte minden esetben személyi sérüléssel járnak és 
gyakran súlyos, illetve tragikus kimenetelűek.

A balesetet okozó gyalogosoknál a leggyakoribb problémák 
közé tartozik:
•  a vigyázatlan, hirtelen úttestre lépés, amikor a gyalogos úgy kez-

di meg az úttesten történő átkelését, hogy előtte a kellő körülte-
kintést elmulasztja.

•  Az álló jármű, illetve egyéb tereptárgyak (bokor, fa, épületek) 
takarásából történő úttestre lépés. Ilyen esetekben a gyalogos 
felé közlekedő járművezető nem tudja elkerülni a balesetet.

•  A gyalogosok egy része nem veszi igénybe az útburkolati jellel 
és közúti jelzőtáblával jelzett kijelölt gyalogos-átkelőhelyet az 
áthaladása során, hanem annak közelében, a jóval veszélyesebb 
útszakaszon megy át szabálytalanul.

•  A kijelölt gyalogos-átkelőhely önmagában nem garantálja a köz-
lekedési balesetmentességet, természetesen itt is a kellő körülte-
kintéssel, óvatossággal kell az úttesten áthaladni.
A bekövetkezett gyalogos elütések túlnyomó része azonban 

nem a gyalogosok hibájából, hanem a gépjárművezetők szabály-
szegése miatt történt, és nagyrészt a kijelölt gyalogos-átkelőhe-
lyeken következett be. 

Azért, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek a személyi sérü-
léssel végződő balesetek, a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság 
az alábbiakra hívja fel a gépjárművezetők figyelmét: 
•  A járművezetők részéről nagyon fontos, hogy mindig fokozott 

óvatossággal, a sebesség jelentős csökkentésével közelítsék 
meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket, a buszmegállókat, 
illetve azokat a helyeket, ahol gyalogosok jelenlétére számítani 
lehet, valamint mindig az időjárási-, látási- és útviszonyoknak 
megfelelően vezessék gépjárművüket!

•  A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen áthaladó gyalogosnak a 
járművekkel szemben elsőbbsége van. Ugyancsak elsőbbsége 
van – kijelölt gyalogos-átkelőhely hiányában is – az útkeresz-
teződésnél áthaladó gyalogosnak azokkal a járművekkel szem-
ben, amelyek arra az útra kanyarodnak be, amelyen a gyalogos 
áthalad.

•  Minden esetben várjuk meg, amíg a gyalogos fellép az úttestről 
a járdára, és soha ne próbáljunk meg mögötte elhaladni vagy 
kényszeríteni őt a gyorsabb áthaladásra.
A gyalogos balesetek megelőzésére és visszaszorítására a Haj-

dúszoboszlói Rendőrkapitányság kiemelt figyelmet fordít az el-
következendő időszakban is. 

…hogy mindenki hazaérjen!
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: 
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Kiss Zsolt 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 Tevékenységirányí-
tási Központ 112 segélyhívó vonalon 
Ebesi Polgárőr Egyesület  06 30/621-6976

Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden hónap első hétfő-

jén 17:00 és 18:00 óra között tartanak a Körzeti Megbízotti Iro-
dában az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt.

Karácsony Béla r.szds., sajtószóvivő

Rendőrségi hírek

 

Megemlékezés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Már 2 éve nem vagy itt velem, 

Emlékeddel tele a szívem. 
Megnyugvásom csak akkor lehet, 

Ha végleg Tehozzád megyek. 
Hogy miért kellett itt hagynod? 

Kérdésre választ nem kapok, 
Csak sírodra borulva zokogok. 

Addig vagy boldog, míg van, aki szeret! 
Aki ha baj van, fogja a kezed. 

Hogy milyen fontos is volt neked, 
Csak akkor tudod meg, ha már nincs 

veled! 
 Bánatos feleséged 

Pócsi János 
(1937-2021) 
halálának második 

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

 

                          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 


