
Gőzerővel folyik az óvoda bővítése, az épü-
let szerkezetépítési munkálatai elkészültek. 
Jelenleg a homlokzat szigetelési munkák ké-
szülnek és a villamos-, gyengeáram, gépésze-
ti alapvezetékelések is napokon belül befeje-
ződnek.  Jelenlegi készültségi fok 45%. 

Befejeződött Ebes új utcájában, az Orgona 
utca teljes hosszán a szennyvízelvezetés ki-
építése, a sikeres műszaki átadásra március 
23-án került sor. Önkormányzatunk a többi 
közmű kiépítése kapcsán már a múlt évben 
megkereste a szolgáltatókat. Bízunk benne, 
hogy hamarosan újabb közmű kiépítésére ke-
rülhet sor.

A Rákóczi utca 16. szám alatti orvosi ren-
delő tető felújítása elkészült, a kerítés színe-
zésére is hamarosan sor kerül, amint az idő-
járás engedi. Szintén a végéhez közeledik a 
Rákóczi utca 15. szám alatti szolgálati lakás 
felújítása, a műszaki átadás várhatóan április 
közepén lesz. 

A Szolgáltató ház építése is jó ütemben ha-
lad. Az épület tartószerkezeti munkái elké-
szültek. Jelenleg a tető befejező munkálatain 
(alátét fóliázás, bádogos szerkezetek elhelye-

zése), valamint a külső gépészeti és elektro-
mos vezetékek építésén dolgozik a kivitelező. 

A folyamatban lévő fejlesztések mellett 
hamarosan több beruházás is elkezdődik a 
községben, és számos, régóta esedékes inf-
rastrukturális fejlesztés valósul meg az ipari 
parkunkban is. Az Újsor utca út és csapadék-
víz elvezetés kiépítése, valamint a Művelődé-
si ház és Sportház energetikai korszerűsítése 
tárgyában a közbeszerzési eljárás folyamat-
ban van. Bízunk benne, hogy mindkét esetben 
az eljárás eredményes lesz és a kivitelezések 
május hónapban elkezdődhetnek. A Nyugati 
utca út és csapadékvíz elvezetés építésére a 
kivitelező kiválasztása megtörtént. A munkát 
a D-Profil Kft. végzi, tervezetten áprilisi kez-
déssel és június végi befejezési határidővel. A 
képviselő-testület döntése alapján hamarosan 
elkezdődhet a ravatalozó lapostető felújítása. 
A régi zöldtető teljes elbontását követően új, 
egyenes rétegrendű lapostető szigetelés ké-
szül, új bevilágító kupolával együtt. A munka 
elvégzésére a vállalkozó kiválasztása van fo-
lyamatban.

Az ipari parkban, terveink szerint, április 
hónapban elkezdődik a MOL út mentén a járda 
építése. Közvilágítás kialakítására kerül sor az 
új járda mentén, valamint a 2. számú ipari út 
(Ady Endre utca folytatása) teljes szakaszán 
és az 1. számú ipari út II. szakaszán (KETER 
Kft. mögötti út). A közvilágítás kiépítésére a 
kivitelező kiválasztását elindította a hivatal. 
Elkezdődtek a Zsong völgyi csapadékvíz el-
vezetés tervezési munkái is. Az iparterület és 
a község keleti lakóterületeinek víztelenítése 
kapcsán tervezési feladattal bíztunk meg egy 
tervező irodát. A feladat elvégzéséhez szük-
séges geodéziai felmérés elkészült 13,4 km 
hosszúságban (Ipari park – Kösely csatorna 
közötti szakasz).

Szabóné Karsai Mária
polgármester

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapjaEbes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja
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Ütemterv szerint haladnak a beruházásokSzépkorúak 
köszöntése

Papp Lajosnét (született: Gom-
bos Erzsébet, 1933 03. 06.) 
90. születésnapja alkalmából 
Szabóné Karsai Mária polgár-
mester és Dajkáné dr. Farkas 
Edit jegyző köszöntötte az 
Alapszolgáltatási Központ és 
Idősek Otthonában.

Reszler Károly (született: 
1933. 03. 18.) Fő u. 64. szám 
alatti lakost születésének 90. 
évfordulója alkalmából Szabó-
né Karsai Mária polgármester 
és Varga Lászlóné ügyintéző 
köszöntötte.

Jó egészséget és további 
boldog éveket kívánunk az 

ünnepelteknek!
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Ebesen koszorúzással és ün-
nepi műsorral emlékeztek az 
1848/49-es forradalom és sza-
badságharc hőseire március 15-
én. Ünnepi emlékműsort adtak 
elő az Ebesi Arany János Ma-
gyar–Angol Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola 7. osztályos 
tanulói, akik megjelenítették a 
szabadságharc eseményeit és 
hőseit a Művelődési ház nagy-
termének színpadán.

Fülöpné dr. Kovács Brigitta 
alpolgármester ünnepi beszé-
dében elmondta: „A március 
15-i ünnepség megtartásával 
nemzedéken át örökítjük előde-
ink által kivívott nemzeti érté-
keinket. A mai felgyorsult és ér-
tékválságban lévő világunkban, 
ahol háborúk dúlnak, gazdasági 
válság nehezíti mindennapjain-
kat, ahol a környezeti katasztró-
fákkal kell szembenéznünk, ahol 
a nagyobb hatalmak zűrzavart 

és káoszt generálva irányítani 
akarnak bennünket, kell helyt-
állnunk. A mindennapi csele-
kedeteink során kell elődeinket 
és nemzeti őseinket példaként 
szem előtt tartani. Ott kell cse-
lekednünk, ahol élünk. Beleka-
paszkodni egy közös értékbe, a 
családunkba, a nemzetünkbe, 
a hazánkba, a hazánk iránt ér-
zett szeretetünkbe, a nemzeti 
identitásunkba. A magyar em-
berek jellegzetes tulajdonságai 
az erős akarat, a szívósság és a 
bátorság, mely tulajdonságok-
kal felvértezve vívták ki hazánk 
szabadságát az 1848/49-es sza-
badságharc hősei. A forradalom 
szellemisége a nemzeti egységen 
alapul. Az emberek úgy érezték, 
hogy csak együtt, összefogva 
lehetnek sikeresek az akkori el-
nyomó birodalommal szemben. 

Ebesi közösségeinkben min-
den nap azért dolgozunk, hogy a 

helyi emberek élhetőbb, bizton-
ságos településnek mondhassák 
otthonaikat. Az ebesi közösségre 
jellemző a szabadsághőseinkre 
az azonos értékrend és szellemi-
ség, mely előre lendíti a telepü-
lésünk fejlődését és életét.

Ne felejtsük el, hogy a helyi 
történelmünket ma, mi formál-
juk! Legyünk büszkék magyar-
ságunkra és mutassuk meg a 
világnak, hogy a kis országban 
ugyan, de erős nemzetként él-
jük mindennapjainkat, hiszen 
ezzel tudunk elődeinknek köszö-
netet mondani. A történelmet 
mindannyian együtt írjuk, nem 
csak a hatalmasok, kis emberek 
nélkül hatalom sem létezik. A 
haza egy érzés, amely bárhová 
mész, bármit teszel, bárkivé is 
válsz, elkísér, ezért küzdöttek az 
1848/49-es forradalom és sza-
badságharcban elődeink, így ne-
künk, utódoknak, kötelességünk 

szeretni a hazánkat. Meg kell 
őriznünk azt, az általuk kiívott 
szabadságot, ha kell, küzdenünk 
kell érte. Az 1848-as forradalom 
tanítása az, hogy soha ne adjuk 
fel a szabadság és az igazságos-
ság küzdelmét és hogy mindig 
legyünk hűek a hazánkhoz, a ma-
gyar néphez és önmagunkhoz.

Kívánom, hogy békében 
együtt gondolkodva egy egész-
ségesebb, szabadabb és boldo-
gabb közösséget teremtsünk, 
szem előtt tartva az elődeink 
által kivívott szabadságot és ér-
tékeinket.”

Alpolgármester asszony ün-
nepi beszédét követően Szabóné 
Karsai Mária polgármester asz-
szony átadta az Ebes Ifjú Tálen-
tuma Díjakat (Ebesi Hírlap 8. 
oldal). 

A műsorról készült felvétel az 
Önkormányzat Facebook olda-
láról letölthető.

Megemlékezés az 1848–49-es szabadságharc 
és forradalom 175. évfordulójáról

A tavasz első ülésén támo-
gatta a testület a vízi közmű 
kapacitás bővítés tervezési 
munkáinak elindítását, mely 
magában foglalja az ivóvíz és 
szennyvízelvezetés kapacitásá-
nak növelését.  

Döntés született a Meilen ut-
cai lakosok kérelméről, misze-
rint a képviselők egyhangúlag 
támogatják az utca csapadék-
víz-elvezetésének kiépítését, 
valamint martaszfaltos bur-
kolat elkészítése érdekében 
az ingatlantulajdonosokkal 
megállapodás megkötését kez-
deményezik. A beruházást az 
önkormányzat valósítja meg a 
költségek ingatlantulajdono-
sokra történő részbeni áthárí-
tásával.

Újabb értékesítendő ipa-
ri terület került kijelölésre, a 
kapcsolódó hirdetmény közzé-
tételre került az önkormányzat 
honlapján és a Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtábláján.

Megalkotta a testület a te-
lepülésterv, a településképi 
arculati kézikönyv és a telepü-
lésképi rendelet készítésével 
és módosításával összefüggő 

helyi partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló helyi ren-
deletet, mely tartalmazza Ebes 
közigazgatási területének, illet-
ve a tervezéssel érintett terület 
partnereire, illetve a partner-
ségi egyeztetés lefolytatására 
vonatkozó szabályokat.

A képviselők tárgyalták 
és egyhangúlag támogatták 
az Ebesi Művelődési Ház és 
Közösségi Színtér elnevezés 
„Ebesi Közösségi Színtér”-re 
történő változtatását. Ennek 
értelmében módosították a he-
lyi közművelődési tevékeny-
ségről szóló önkormányzati 
rendeletet. A módosítás után az 
intézmény sikerrel pályázhat 
közművelődési tevékenységet 
végző közösségi színtereknek 
kiírt pályázatra, melyben a 
közművelődési minőségfej-
lesztés területén 2022. január 
1-jétől elért eredményeket dí-
jazzák. 

A civil szervezetek számára, 
a kérelmekben megjelölt célok 
megvalósításának elősegíté-
se érdekében közel 4,5 millió 
forint támogatás megítéléséről 
döntött a képviselő-testület és 

hatalmazta fel a polgármestert 
a támogatási szerződések meg-
kötésére.

A képviselők tárgyalták és 
elfogadták az önkormányzat 
2023. évi közbeszerzési tervét.

A személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások he-
lyi szabályairól szóló rendelet 

módosítása vált szükségessé, 
az idősek otthonában fizetendő 
ellátások összegének növeke-
dése miatt. 

A képviselők zárt ülés ke-
retében határoztak egy „Fecs-
ke-házi” lakás bérbe adásáról. 

Dajkáné dr. Farkas Edit
jegyző

Tisztelt Ebesiek!
Ezúton is szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy községünk-
ben a médiaszolgáltatást február 1. napjától Lévai Péter vál-
lalkozó végzi. A korábbi „Ebes Tv” helyett az „Ebesi Tv” 
honlapja www.ebesitv.hu fejlesztés alatt áll, hamarosan ezen 
a felületen is elérhetőek lesznek a tartalmak. Addig is az ön-
kormányzat Face book oldalán és a megosztott youtube elér-
hetőségeken tudják a felvételeket megtekinteni. A lakosság 
minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében a közérdeklő-
désre számot tartó helyi eseményekről, rendezvényekről havi 
beszámoló videók közzétételére kerül sor. A felvételekben a 
települést érintő fontosabb döntésekről szóló tájékoztatás is 
helyet kap, illetve riportok, interjúk rendszeres megjelenteté-
sét is tervezzük.

Továbbá értesítjük a Tisztelt ebesi lakosokat, hogy Ebes 
életét érintő korábban készült felvételek nyilvános közzété-
tele, a korábbi szolgáltatóval történő sikertelen egyeztetések 
miatt, sajnos nem áll módunkban. 

Bízunk abban, hogy örömmel és megelégedéssel fogadják 
a megújult média megjelenést!

Szabóné Karsai Mária polgármester

Márciusi Képviselő-testületi ülés
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Március 18-án, immár 15. alkalommal került sor az 
Ebesi Polgárőr Egyesület által kezdeményezett, 
„Szedjük együtt” környezetvédelmi megmozdulá-
sunkra. Az Ebes külterületeit érintő szemétszedő 
akcióhoz 57 lelkes önkéntes csatlakozott. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy a takarítási feladatokban az is-
kolás gyerekek is szép számmal vesznek részt évek 
óta és mutatnak példát a környezettudatosságból. A 
kora tavaszi nagytakarításunk sikeréhez, a közel 20 
köbméternyi szemét összegyűjtéséhez az is hozzájá-
rult, hogy az ébredező természet még nem takarta be 
és láthatóvá tette a felelőtlenül eldobált hulladékokat. 
Ismét szeretnénk megemlíteni és megköszönni az 
Ebesi Aranyfácán Vadásztársaság tagjainak lelki-
ismeretes munkáját, akik nagy szemétlerakó terüle-
teket számoltak fel és terepjárójukkal a hulladékok 
összegyűjtésében is sokat segítettek. Így nagymér-
tékben hozzájárultak a hulladékmentes erdő-mező 
látványához. Elkeserítő és szívszorító látvány a sza-

badon és nylon zsákokba rakott állati tetemek számá-
nak drasztikus növekedése is, melyek súlyos fertőzést 
okozhatnak, holott bejelentés után, azok biztonságos 
elszállítása ingyenes. Óvjuk jobban környezetünket, 
tegyünk a bolygónk tisztaságáért! A hulladékokat a 
kukákba, kihelyezett szemétkosarakba, a hulladék-
gyűjtő konténerekbe és a megadott helyekre rakjuk a 
jövőnk érdekében, mert a természetben nem szívód-
nak fel maguktól és súlyos károkat okoznak. Csak 
rajtunk múlik, hogy gyermekeink hulladékmentes és 
egészséges környezetben nőnek-e fel. Köszönjük Is-
kolánk közreműködését, Óvodánknak a felajánlott 
szendvicseket és ásványvizeket, az Arany Oroszlán 
Étteremnek a teát, a Civis Clean Kft.-nek a műanyag 
zsákokat és a Kulturális Kft.-nek a kesztyűket. Kö-
szönet az Ebes Községi Önkormányzatunknak az 
anyagi támogatásért, valamint a Községgondnokság 
és az AKSD közreműködését, hogy mindannyian 
hozzájárultak az akció sikeréhez. 
„Jövőre-veletek-ugyanitt!”

  Sós Barnabás – Balogh László
szervezők

Ebesi Polgárőr Egyesület

„A Földet nem apáinktól örököltük,  
hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!”

Fotók: Ebesi Polgárőr Egyesület
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HIRDETMÉNY
BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRA

Ebes Községi Önkormányzat értesíti az érintett szülőket, 
hogy a fenntartásában működő Benedek Elek Óvoda és 

Bölcsőde bölcsődei ellátására a 2023/2024-es nevelési évre 
2023. április 25-én és 26-án lehet beíratni a kisgyermekeket.
Ebes ellátási körzetben a 2023/2024 nevelési évre tör-

ténő bölcsődei beiratkozás helye és időpontja:
Helyszín: Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 4211 Ebes, Ady 
Endre u. 9–11. Telefon: 52/565-053, 565-054; 
Időpont: 2023. április 25. (kedd) 8–16 óra és 2023. április 26. 
(szerda) 8–14 óra.
Mindazok, akik 2023.szeptember 1. és 2024. augusztus 31. kö-
zötti időintervallumban szeretnék igénybe venni gyermekük ré-
szére a bölcsődei ellátást, kérjük a fent megjelölt időpontban 
éljenek a beiratkozás lehetőségével.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
•  a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazol-

vány (lakcímkártya)
• a gyermek TAJ kártyája
• születési anyakönyvi kivonat
az bölcsődei felvétel tárgyában meghozott döntés köz-
lésének határnapja: 2023. május 26.
Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korá-
tól nevelhető és gondozható
a)  az adott év augusztus 31-éig, ha harmadik életévét január 1-je 

és augusztus 31-e között tölti be;
b)  a következő év augusztus 31-éig, ha harmadik életévét szep-

tember 1-je és december 31-e között tölti be, és a szülő, tör-
vényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napköz-
beni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében 
kívánja megoldani;

c)  az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a gyermek 
negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig; 
d) sajátos nevelési igényű, valamint a korai fejlesztésre és 
gondozásra jogosult gyermek esetén annak az évnek az au-
gusztus 31. napjáig, amelyben a hatodik életévét betölti.

Ebes, 2023. március 22.               
Tóth Ilona intézményvezető

Az Ebes Óvodásaiért és Bölcsödéseiért Alapítvány, a Bene-
dek Elek Óvoda és Bölcsőde dolgozói és szülői munkaközös-
sége szervezésében 2023. február 18-án jótékonysági bál került 
megszervezésre. A bál bevételét a gyerekek tanulmányi kirán-
dulására és a jelenleg épülő két új csoportszoba játékeszközei-
nek beszerzésének segítésére fordítjuk. 

A 19 órakor kezdődő bált Tóth Ilona intézményvezető, vala-
mint Szántóné Kurucz Julianna az alapítvány alapító tagja nyi-
totta meg. Ezt követően, Reschofsky György, a Vojtina Bábszín-
ház alapító tagjának, színészének előadását láthatták a kedves 

vendégek. A jóízű svédasztalos vacsorát követően – melyet az 
Arany Oroszlán étterem biztosított – a táncot Sándor Szilvia és 
Molnár Miklós Milán, a Dance Universe TSE táncosai nyitották 
meg. 

Hagyománnyá vált az elmúlt években, hogy éjféli meglepe-
tésműsorral kedveskedünk a bálozóknak. A jelenlegi bálon az 
éjféli műsorral az óvoda és a bölcsőde dolgozói szórakoztatták 
a kedves vendégeket. A műsor után a tombolasorsolás követke-
zett, melyre rengeteg felajánlás érkezett. 

Támogatóinknak szeretnénk ezúton is megköszönni az önzet-
len segítségüket, amellyel így összegyűjtöttek 1.636.570 Ft-ot.

Az alapítvány kuratóriuma

HIRDETMÉNY
ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA

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 2023/2024 nevelési évre törté-
nő 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: 2023. április 25. (kedd) 8–16 óra és 2023. április 26. 
(szerda) 8–14 óra. 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
•  a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet iga-

zoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), a gyermek TAJ kár-
tyája

•  a szülő személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványa (lakcímkártya).

az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésé-
nek határnapja: 2023. május 26.
az óvodáztatási kötelezettség elmulasztásának jogkö-
vetkezményei:
•  A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysér-

tési 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.

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

•  A jegyző bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai ne-
velés 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 Intézményve-
zetőnél 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 2023. április 19-én 10:00–11:30 óráig NYÍLT NAP 
keretében lehetőséget biztosít az óvodai életbe való betekin-
tésre a leendő óvodások és szüleik részére. Mindenkit szere-
tettel várunk!
Ebes, 2023. március 22.

Tóth Ilona intézményvezető

Jótékonysági bál
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Ünnep oly szép, gyertya ha 

ég...! Ismerős mindannyiunk 
a számára jól ismert dal rész-
lete. Valóban a legfontosabb 
ünnepeinkhez hozzátartozik a 
gyertya. Születésnap, esküvő, 
keresztelő, vagy éppen a temp-
lomi szertartásaink. 

A gyertya azonban szá-
munkra mást is jelent. A fényt, 
mely biztonságot áraszt, vagy 
a fényt, mely le akarja győzni 
a bennünk és körülöttünk lévő 
sötétséget, ami lehet a rossz 
vagy a bűn. 

Húsvét ünnepének legfon-
tosabb üzenete is éppen ez. A 
fény, Krisztus legyőzte a sö-
tétséget, vagyis a bűnt és az 
emberi rosszindulatot. 

Mennyire nagy szükség 
lenne erre a mai világban is! 
Legyőzni az emberi gonosz-
ságot és rosszat. Talán erre is 
figyelmeztetni akar bennünket 
az ünnep. Én is tehetek ezért, 
mert a jó sokkal erősebb ben-
nem is. 

A világ szörnyűségeit le-
győzni nem tudom, hiszen 
„egy fecske nem csinál nyarat” 
– szokták mondani. Valóban! 
De az az egy fecske is jelzi a 
jó időt.

Legyünk mi a jó, árasszuk a 
békét és az emberséget ebben 
az egyre embertelenebb világ-
ban! 

Ünnepi szertartásaink: 
Nagypéntek: 17:30, Húsvét-
vasárnap: 11:00, Húsvéthét-
fő: 11:00.

Áldott, pihentető ünnepet 
kívánok minden kedves ol-
vasónak!

Kálmán József 
atya

Áldott húsvéti ünnepeket!

„ Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. ” 
(Zsidókhoz írt levél 13,8) 

Kedves Testvéreim! 
Az életünk, olykor félelmetesnek tűnő tempóval változik. Szalad-
nak a napok, hetek, évszakok, s egyszer csak rácsodálkozunk arra 
a számra, amit életkorunkként számon tartunk. Ráadásul a múló 
idő sok félelmetes dolgot hoz, sok kérdés vetődik fel bennünk: 
hova is tart az életünk, hová tart maga az ember? 

Hiszem, hogy jó megkapaszkodni abban, ami nem változik, 
ami, (vagy inkább, aki) szilárd pontja lehet az életünknek. Hús-
vét ünnepe az élet ünnepe, a halálon és reménytelenségen győztes 
Krisztus örömünnepe. Bízhatunk benne, mert szava igaz, ígéretei 
beteljesednek, ha hozzátartozunk, akkor az valóban örökre szól. 
Az Örökkévaló Isten jelenléte valóság lehet számunkra is. Ezt hir-
detjük az idei Húsvéti alkalmakon is. Az ünnep átélése felemeli a 
lelket, feltölt új erővel. 

Az alábbi istentiszteleteken hívunk közös ünneplésre, feltölte-
kezésre: 
•  Április 02. Virágvasárnapi istentisztelet, felnőtt keresztelővel és 

konfirmációval ¾ 10-től.
• Április 07. Nagypénteki passiói istentisztelet ¾ 10 órától.
•  Április 09. Húsvétvasárnapi istentisztelet úrvacsorával ¾ 10-től. 
•  Április 10. Húsvéthétfői istentisztelet gyermekkeresztelővel ¾ 

10-től. 
Legyen találkozásunk, szeretettel várjuk családjával együtt! 
Egyházközségünk és Presbitériuma nevében áldott, békés és 
örvendező Húsvéti Ünnepeket kívánunk! Áldás, békesség!

Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor
Megyaszai Judit gondnok

„Hiperaktív” a gyermek? Nem tud odafigyelni az órán? Maga-
tartásával bomlasztja az osztály rendjét?

Olyan kérdések ezek, melyekkel számos szülő riadtan szem-
besül, amikor kiderül, hogy gyermekével gond van az iskolában. 
Ilyenkor aztán a szülő válaszút elé kerül: vagy maga keres meg-
oldást a problémára, vagy másik iskolába viszi a gyereket, vagy 
a hivatalos szakemberekre bízza a dolgot.

Az utóbbival kapcsolatban viszont számos kétely, ellenérzés 
fogalmazódott már meg, nem is véletlenül. Ha ugyanis a gyer-
mek pszichiáterhez kerül, könnyen kaphat olyan diagnózist, 
amelyre gyógyszerszedést írnak elő. A szülőknek azonban két 
dologról rendszerint nincs tudomásuk:

– A „hiperaktivitás”, „figyelemzavar” és hasonló gyermek-
pszichiátriai diagnózisok kizárólag a tünetek alapján címkézik 
fel a gyermeket, és nem visznek közelebb az okok feltárásához 
– pedig ezeknek a tüneteknek számos kiváltó oka lehet. Olyan 
ez, mintha a lázat tekintenénk betegségnek, és csupán azt pró-
bálnánk kezelni anélkül, hogy a láz okát felkutatnánk.

– Az ilyen állapotokra felírt „gyógyszerek” valójában tu-
datmódosító szerek, olyan anyagok, amelyek sokkal közelebb 
állnak a drogokhoz, mint a gyógyszerekhez. E szerek csupán 
arra alkalmasak, hogy elfedjék a gyermek kellemetlen tüneteit. 
Számos szülő beszámolt róla, hogy a szer beadása után gyer-
meke „zombiként” viselkedik, kitágult pupillákkal néz maga 
elé, mintha ott sem lenne. Ezek a szerek alkalmasak arra, hogy 
a gyermek tüneteit elnyomják, de a megoldáshoz nem visznek 
közelebb, ráadásul számos nagyon kellemetlen, sőt veszélyes 
mellékhatással nehezíthetik a gyermek boldogulását.

Ebben a témában segít eligazodni a szülőknek, pedagógusok-
nak és más érdeklődőknek az az ingyenes kiadvány, amelyet az 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány jelente-
tett meg közszolgálati céllal. Az informatív anyagban nemcsak 
arról esik szó, pontosan milyen veszélyeket hordozhat a pszichi-
átriai diagnózis és a felírt gyógyszer, de megoldási javaslatokat 
is nyújt a szülőknek: merre keressék a valódi okot, a valódi meg-
oldást gyermekük számára.

A kiadvány ingyenesen megrendelhető, illetve letölthető az 
alapítvány weboldaláról: www.emberijogok.hu/adhd

Fegyveres Krisztina  
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért

Húsvét ünnepi alkalmak  
a Református Templomban

Hiperaktivitás, figyelemzavar:  
pszichiátriai betegségek-e 

valójában?



w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

Ebesi Ebesi HírlapHírlap66
Álláspályázat

Az Ebesi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében, határozatlan idejű 
kinevezéssel

IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Jegyző hatáskörébe 

tartozó határozatok, szerződések előkészítésében való közre-
működés, közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása, 
anyakönyvvezetői és hagyatéki ügyintézés, ASP rendszer hasz-
nálata.

A munkáltatóval, munkakörrel kapcsolatos egyéb lényeges 
információ: A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők 
figyelembe. A hivatal a pályázat eredménytelenné nyilvánításá-
nak jogát fenntartja. A pályázatok benyújtása: hivatal@ebes.hu 
vagy Ebesi Polgármesteri Hivatal (4211 Ebes, Széchenyi tér 1.) 
címre juttatása. A borítékra kérjük ráírni: Igazgatási ügyintéző. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dajká-
né dr. Farkas Edit jegyző nyújt: +3630/528-0959

Feltételek: Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények: 
büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, 
erkölcsi bizonyítvány.

Elvárt végzettség/képesítés: felsőfokú alapképzés ( bachelor, 

főiskolai), általános képzési programok, tovább nem bontható, 
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 14. pont I. beso-
rolási osztály szerint. Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 
3.

Pályázati előnyök: igazgatásszervező vagy jogász végzettség, 
anyakönyvi szakvizsga megléte, közigazgatási alap- vagy szak-
vizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó 
dokumentumok: végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) 
másolata, motivációs levél, önéletrajz, a Kjt. 20/A § (5) bekez-
dés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szó-
ló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. 04.04.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 04. 14.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023. 05. 02.

Ebes Községi Önkormányzat és az Ebes 
Fejlődéséért Közalapítvány jótékony-
sági bált szervezett február 25-én. A bál 
sikeréhez több ebesi vállalkozó, cégek, 
magányszemélyek is hozzájárultak fel-
ajánlásaikkal. A bál bevételét ifjúsági ház 
kialakítására fordítjuk.

Az ebesi Ifjúsági ház kialakításához 
hozzájárultak: Ebesi Pulykahizlaló Kft., 
Energocell Kft., Ruci Butik, Nyírber Kft., 
D-Profil Kft., Csízi Sándor, Sóvágó János, 
Bodó Sándor, Agrotex Kft., Paripa Csár-
da, Szaffi Játszóház, Balatonszárszó Ön-
kormányzata, Andó Bútoripari Kft., Keter 
Hungary Kft., Schaeffler Kft., Kiss Lajos-
né, Ugribugri Ugrálóvárak, Arany Orosz-
lán Étterem, Deczki Tamás, Juhász Erika 
– Otp Pénzügyi Pont, Hungarospa Zrt., 
Hajdu István méhész, Séf Akadémia, Ebesi 
Százas, Zálya Gyógyszertár, Réz Szilárd.

Köszönjük a támogatásokat, tombola 
felajánlásokat, mellyel hozzájárultak kitű-
zött célunk eléréséhez!

Ebes Községi Önkormányzat és Ebes 
Fejlődéséért Közalapítvány

FELHÍVÁS! 
TÁJÉKOZTATJUK A KUTYATARTÓ LAKOSSÁGOT, HOGY 2023-BAN IS 

MEGSZERVEZÉSRE KERÜL A VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZŐ 

EBOLTÁS 
AZ ALÁBBIAK SZERINT:  

AZ EBOLTÁS HELYE ÉS IDŐPONTJA: 

Ebesi Művelődési Ház és Közösségi Színtér  
(Ebes, Kossuth u. 32-34. szám) mögötti rendezvénytér 

2023. április 15.  szombat, 07:00 - 09:00 óra között 
2023. április 16.  vasárnap, 17:00 – 19:00 óra között 

Újsor: 
2023. április 16. vasárnap, 14:00 – 15.00 óra között 

Horváth tanya: 
2023. április 16. vasárnap, 15:30 – 16:30 óra között 

Pótoltási időpont és helyszín: 
2023. május 14. vasárnap, 17:00 - 19:00 óra között 

Ebesi Művelődési Ház és Közösségi Színtér mögötti rendezvénytér (Kossuth u. 32-34.) 
 

Az oltást végzi: Dr. Meleghegyi Balázs állatorvos (telefon: 06-30-240-9246) 
Az oltás díja: 6000 Ft – Chipezés díja: 6000 Ft 

Tájékoztatom az ebtartókat, hogy az évenkénti veszettség elleni oltás 
kötelező! Beoltani csak a négy hónapnál idősebb, transzponderrel (chippel) 
ellátott ebeket lehet. Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel 
megjelölve tartható! 

Dajkáné dr. Farkas Edit 
jegyző 

Tizedik alkalommal 
került megrendezésre 

Ebes Község Bálja
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Lakossági kutak bejelentése

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az Országgyűlés döntésének értelmében meghosszabbításra került az engedély 
nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített fúrt kutak és ásott kutak bejelentésének végleges határideje. A víz-
gazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján a 2021. január 1. napját megelőzően engedély nélkül vagy 
engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményekre vonatkozóan 
fennmaradási engedélyt kell kérni. Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemel-
tető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy 
üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. 
december 31-ig kérelmezi. 

Jegyzői hatáskörbe tartozó kutak:

Ásott kút Fúrt kút
Ásott kút esetén üzemeltetési engedély:

• Kérelmező által kitöltött, aláírt, dátummal 
ellátott kérelem nyomtatvány

• Helyszínrajz a kút helyét bejelölve, mére-
tezve (telekhatártól)

• Fotó (min. 2 db)
• tulajdonos/tulajdonostársak hozzájáruló 

nyilatkozata

Fúrt kút esetén fennmaradási és üzemeltetési engedély:

• Kérelmező és kútfúró által kitöltött, aláírt, dátummal 
ellátott kérelem nyomtatvány

• Helyszínrajz a kút helyét bejelölve, méretezve (telek-
határtól)

• Fotó (min. 2 db)
• tulajdonos/tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozata
• Kútfúró oklevelének/bizonyítványának másolata

Háztartási vízigény (pl. locsolás) vagyis nem ivóvízcélú felhasználás esetében tervdokumentáció, szakértői véle-
mény benyújtása nem szükséges. Ivóvízként való felhasználáskor a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) 
Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye ásott és fúrt kút esetében is szükséges. A vízjogi fenn-
maradási engedély 2018. január 01. napjától kizárólag írásban terjeszthető elő. A vízjogi fennmaradási engedély 
kérelmet az elektronikus eljárásra köteles ügyfeleknek, továbbá az azt választó természetes személyeknek 2020. 
január 1-től VIZEK rendszeren keresztül kell benyújtani. Amennyiben az engedély nélkül vagy engedélytől eltérő-
en létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítmény vízgazdálkodási, környezet- vagy 
természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a vízjogi fennmaradási engedély 
kiadására irányuló kérelmet el kell utasítani és emellett az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell 
kötelezni. A vízi létesítmény megszüntetése egyébiránt engedélyköteles tevékenység, emiatt először az ügyfelet 
a megszüntetési engedélyhez szükséges tervdokumentációval és annak mellékleteivel azonos tartalmú dokumen-
táció benyújtására kell kötelezni. További információ kérhető telefonon a 0652-565-048/117 számon, e-mailen 
a muszakiiroda@ebes.hu címre küldött levélben és ügyfélfogadási időben személyesen az Ebesi Polgármesteri 
Hivatalban.

További információkat a témában a www.ebes.hu honlapon, illetve az Önkormányzat Facebook oldalán olvashat-
nak.
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Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településen élő ki-
magasló tanulmányi, művészeti, tudományos vagy sport eredményeket 
elérő fiatalokat minden évben jutalmazza Ebes Ifjú Tálentuma díj ado-
mányozásával. 2023. március 15-én Árva Dominika, Jeges Gabriella, 
Tóth Amina Zulejka, Balogh Zsombor, Nagy Sándor István és Herczeg 
Márton vehette át a díjakat. Sikereiknek köszönhetően öregbítették 
nem csak az iskolájuk, hanem Ebes hírnevét is.

Árva Dominika
Dominika az ebesi általános iskola 8.a osztályos tanulója. Szorgalma 
kiváló, tanulmányi eredménye kitűnő. A tanórákon aktívan részt vesz, 
társainak szívesen segít. Egy éve a Diákönkormányzatban is részt vesz 
a Tanulmányi bizottság vezetőjeként. Szépolvasási, vers- és próza-
mondó, angol nyelvi és matematika versenyeken vett részt, melyeken 
kiemelkedő helyezéseket ért el. Az Országos Weöres Sándor Színját-
szó Fesztiválon iskolánk drámás kicsi csoportjával ezüst minősítést és 
a zsűri külön dicséretét szerezték meg. 

Jeges Gabriella
Gabriella az ebesi általános iskola 8.a osztályos tanulója. Szorgalma 
kiváló, tanulmányi eredménye általában 4,5 körül van. Tavaly az is-
kolai DÖK kulturális bizottságának vezetőjévé választották, azóta is 
lelkesen vesz részt a munkában és az iskolagyűlések megtartásában. 
Iskolai háziversenyeken és országos versenyeken egyaránt szép ered-
ményeket szerzett. Tehetséges sportoló, aki szorgalmával, kitartásával 
elismerésre méltó eredményeket ért el mazsorett és látványtánc terü-
leten is. „A little more” című számával megyei, országos és Európa 
bajnoki szinten is a dicsőséges I. helyet szerezte meg.

Tóth Amina Zulejka
Tóth Amina az ebesi általános iskola 8.b osztályos tanulója. 7 éve 
versenyszerűen atletizál. Heti 3 alkalommal lelkiismeretesen kijár fu-
tóedzésekre. Mindig 100%-ot nyújt az edzéseken. Ebes hírnevét öreg-
bíti minden versenyen, mert korcsoportjában ő a leggyorsabb futó. A 
sok edzés mellett mindig van ideje tanulni, így ezen a területen is ki-
magasló a teljesítménye, minden évben jeles bizonyítványt vitt haza. 
Gyerekként is olyan erkölcsi értékrend és szemléletmód alapján éli 
életét, amit sokunknak, felnőttként sem mindig sikerül. A közel 100 
aranyérem, a sok kupa és elismerés is kiemeli sportemberi nagyságát. 

Balogh Zsombor
Balogh Zsombor az ebesi általános iskola 8.b osztályos tanulója. Alsós 
kora óta lelkes tagja Zsolti bácsi zenei szerkesztő csapatának. Ma már 
ő az első számú szerkesztő az iskolában. Az iskolai rendezvényeken és 
számos községi rendezvényen hangosít és dolgozik a zenei anyagon. 
Évek óta kíséri a színjáték tanszakot megyei és országos versenyekre. 
2022-ben a Weöres Sándor Országos Színjátszó Fesztiválon a zsűri 
külön megdicsérte a precíz munkájáért.  Különösen tehetséges a zenei 

anyagok összevágásában. A diákönkormányzat aktív tagja, osztály-
titkárként végzi munkáját. Szereti a természettudományos tárgyakat, 
matematika, biológia és fizika versenyeken elért eredményeivel hoz-
zájárul iskolánk és településünk jó hírnevének emelésében.

Nagy Sándor István
Nagy Sándor az ebesi általános iskola 8.b osztályos tanulója; egy igazi 
tehetség, aki önerőből jutott el addig, hogy kitűnő bizonyítványt vihe-
tett haza. Rendkívül szorgalmas és érdeklődő diák, aki alsóban jeles 
tanuló volt. Hetedik osztályban lett kitűnő bizonyítványa, amikor a 
legtöbb gyerek rontani szokott. Ezen az évfolyamon kezdődik a termé-
szettudományos tantárgyak oktatása, amely sok gyerek számára ne-
hézséget okoz, Sándor viszont itt ébredt rá, hogy mi az, ami őt igazán 
érdekli. Nagyon szereti a kémia, biológia, fizika tantárgyakat. Mindig 
szívesen és nagy lelkesedéssel vesz részt tanulmányi versenyeken, 
mint például a Herman Ottó Kárpát-medencei biológia versenyen, a 
Hevesy György Kárpát-medencei kémia versenyen. 

Herczeg Márton 
Márton 20 éves, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának el-
sőéves trombita szakos hallgatója. Nyolc éves kora óta trombitál.  
Korosztályos versenyeken számtalan díjat kapott, mind egyénileg, 
mind zenekari tagként. A Debreceni Zenede gyermek, majd ifjúsá-
gi zenekar, valamint a hajdúszoboszlói Zichy Géza Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola Ifjúsági fúvós zenekar zenészeként sok belföldi és 
külföldi fellépésen vett részt. Az elmúlt években ebesi majálisokon 
is kísérték a majoretteket. Több alkalommal fújta a debreceni virág-
karneválon a nyitókocsin a fanfárt. A komoly zene mellett a könnyű 
zenében is vállal feladatokat. Az utóbbi években a Rocksuli félév és 
évzáró koncerteken a trombita szólamokat ő fújja gyakorlatilag az ösz-
szes produkcióban. A Funbasstix együttes tagjaként a Campus feszti-
válon is színpadra lépett.

Fotón balról: Nagy Sándor István, Balogh Zsombor, Árva Dominika, Tóth 
Amina Zulejka, Jeges Gabriella, Herczeg Márton.  

A fotót készítette: Számadó Zsolt

Ebes ifjú Tálentuma díjazottak

Kedves Ebesi Lakosok!
Az Ebesi Katolikus Temp-
lomért Alapítvány nevében 
arra kérem Önöket, hogy 
aki még nem adta oda az 
adója 1%-át senkinek, az 
idén döntsön mellettünk! 
Az eddigi támogatásokat is 
hálásan köszönjük! Adószá-
munk: 18551563-1-09.
Számlaszámunk: 11738084-20020299

Mindenkinek Áldott Húsvétot kívánunk!
Dr. Okváth Lászlóné

alapítványi elnök

Méhnyakszűrés
Méhnyakszűrés lesz az Egészségházban 2023. április 
21-én, pénteken. A vizsgálatot Dr. Lőrincz Judit nő-
gyógyász végzi. A vizsgálat ingyenes, de bejelentkezés 
szükséges a védőnőknél munkaidőben az 52/366-821 
telefonszámon.

Védőnők

Az Ebesi Hírlap áprilisi számának  
lapzárta időpontja: 

2023. április 20.
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2023. február 1-jén a 3. és 4. 
osztályos kéttannyelvű csopor-
tokban angol házi versenyt 
szerveztünk, melyen az MM 
Publication izgalmas angol 
tesztjét írhatták meg a tanu-
lók. 3. osztály helyezettjei: 
I.: Nagy Lujza; II.: Maier 
Emma, Morvai Nóra, Kapu-
si Brigitta; III.: Illés-Dudás 
Annabell. 4.o.: I. Tamássy-
Hamza Zorka, Nagy Dávid, 
Kovács Áron; II.: Nagy Gré-
ta; III.: Szokolai Dóra. Fel-
készítők: Kiss Beáta Mónika, 
Kulcsárné Toroczkai Dóra, Ta-
mássy Zoltán.

Iskolánkban január 20-án zaj-
lott a Bendegúz NyelvÉSZ 
verseny iskolai fordulója, ahol 
3 tanulónk jutott tovább a vár-
megyei döntőbe: Illés- Dudás 
Annabell 3.a; Nagy Lujza 
3.b; Nagy Dávid 4.b. Felkészí-
tők: Nagy Anita és Dzsudzsák 
Natália.

Február 3-án pedig a Bende-
gúz MatekÁSZ verseny isko-
lai fordulóját írták a benevezett 
gyerekek. 7 tanulónak sikerült 
bekerülni a vármegyei döntő-
be: Kovács Dia 2.b; Soróczki-
Pintér Liza 2.b; Illés- Dudás 
Annabell 3.a; Szántó Erik 
3.a; Nagy Lujza 3.b; Kovács 
Áron 4.b; Nagy Dávid 4.b. 
Felkészítők: Zelizi Mária, Fo-
dor Barbara, Petőné Kiss Ju-
dit. Kapcsolattartó: Illés An-
géla.

Február 7-én rendezték meg 
Hajdúszoboszlón a Thököly 
Járási Angol Feladatmegoldó 
versenyt, ahol iskolánk felső 
tagozatos diákjai képviseltették 
magukat. A versenyen válto-
zatos feladatokat kellett meg-
oldaniuk tanulóinknak (kép-
leírás, szövegértés), melyre 
egy órájuk volt. 5-6.évf. emelt 
óraszám: Szulyák Máté 6.a I. 
hely; Mészáros Márta 5.a VI. 
hely. 7-8. évf. emelt óraszám: 
Hosszú Anna 7. a I. hely; Kiss 
Dániel 8.b VI. helyezett; Kri-
vács Zsófia 8.a VII. hely. Fel-
készítők: Arany Edina, Csihá-
né Pálinkás Krisztina, Trefán 
Gabriella.

Február 16-án iskolánk tanulói 
a IX. Aranyhangszál tehetség-
kutató és minősítő énekverse-

nyen vettek részt Nádudva-
ron. A minősítéseket Majosi 
Pálma, a Berettyóújfalui Tan-
kerületi Központ igazgatója 
adta át. A minősítő versenyen 
kiemelt arany, arany, ezüst és 
bronzminősítést kaptak a gye-
rekek: Bagi Barbara 5. b ki-
emelt arany; Pázmány Máté 
6.a kiemelt arany; Kálmán 
Lilla 6.a arany minősítést ka-
pott. Felkészítő: Szabóné Tóth 
Katalin; Kapusi Brigitta 3. b. 
arany; Morvai Nóra 3.a ezüst 
minősítést kapott. Felkészítő: 
Batta Katalin Sarolta.

184 csapat jelentkezett a II. 
Vegyipari Kémiaversenyre, 
így egy igen népes közösség-
ben bizonyíthattuk, hogy mi-
lyen ügyesek tanulóink. 58. 
helyen végzett az „Ebesi alki-
misták” csapata: Nagy Sán-
dor és Koós Árpád Buda 8.b. 
69. helyen végzett az „Ebesi 
aranycsinálók” csapata: Her-
czeg Tímea és Árva Domi-
nika 8.a. Felkészítő: Katona 
Erika.

Március 1-jén rendeztük meg a 
házi informatika versenyünket 
alkalmazói ismeretekből. 5-6. 
évfolyamon szöveg- és kép-
szerkesztési, hetedik évfolya-
mon internetes keresési és bo-
nyolultabb szövegszerkesztési 
feladatokat kaptak tanulóink. A 
nyolcadikosok táblázatkezelési 
és prezentáció készítési jártas-
ságaikat mérhették össze. Az 
eredmények: 5. évf.: I. Len-
gyel Bence, II. Zsiray Áron és 
Balla Bence. 6. évf.: I. Szűcs 
Dániel; II. Majzik Botond; 

III. Ulicska László. 7. évf.: 
I. Szepesi Dóra; II. Molnár 
Viktória; III. Makai Réka. 8. 
évf.: I. Kiss Dániel; II. Koós 
Árpád; III. Szabó Zsigmond. 
Szervezők Kissné Lantos Éva 
és Csiha László.

Lezajlottak a III. korcsopor-
tos fiúk Körzeti Kosárlabda 
Diákolimpiájának mérkőzései. 
Az ebesi csapat idén ezüst-
éremmel térhetett haza Haj-
dúszoboszlóról. A csapat tag-
jai: Dávid Márton (6.a), Kiss 
Zsombor (5.a), Lengyel Ben-
ce (5.b), Simon András (6.a), 
Sopronyi Dávid (5.b), Szuvák 
Bence (5.a), Vogel Patrick 
(6.a). Február 14-én zajlott le a 
IV. korcsoportos fiúk bajnok-
sága Hajdúszoboszlón. Min-
den mérkőzésüket fölénye-
sen megnyerve aranyérem 
kerülhetett a nyakukba, így 
a megyei bajnokságon foly-
tathatják tovább. Ez az ered-
mény annál is inkább dicséret-
re méltó, mivel a csapat nagy 
része még a III. korcsoportba 
tartozik. A csapat tagjai: Bocz 
Ádám (5.a), Nagy Emil (8.b), 
Papp Nimród (6.a), Simon 
András (6.a), Sopronyi Dávid 
(5.b), Szűcs Dániel (7.b) Vogel 
Patrick (6.a). Az egész me-
zőny legjobbja idén is Nagy 
Emil volt. A két csapat edzője: 
Pali Dávid

A hagyományainkhoz híven 
minden év március első he-
tében névadónkra, Arany 
Jánosra emlékezünk. Arany 
János életútjáról ünnepi műsort 
hallgattunk az iskolarádióban 
március 2-án, a költő születés-
napján. A műsort Bálintné Bag-
di Ibolya tanárnő állította ösz-
sze. A hét során tanulóink több 
versenyen mérhették össze 
tudásukat. A versenyeredmé-
nyek: Mesemondó verseny: 
Szervező: Illés Angéla. Fel-

készítők: Bálintné Bagdi Ibo-
lya, Illés Angéla, Galgóczi Éva 
.1.o.: I. Komonyi Emília 1.a; 
II. Nagy Emma 1.b; III. Hor-
váth András 1.b. 2. o.: I. Nagy 
Rebeka 2.a, II. Szmolinka 
Róza 2.b, III. Daróczi Adél 
2.b. Alsós Kazinczy-verseny: 
Szervező: Galgóczi Éva. Felké-
szítők: Nagy Anita, Zakar Csil-
la, Dzsudzsák Natália. 3.o.: I. 
Érckövi Nóra 3.a, II. Nagy 
Lujza 3.b, III. Papp Barna-
bás 3.a. 4.o.: I. Nagy Dávid 
4.b, II. Kovács Áron 4.b, III. 
Kiss Flóra 4.b és Novák Zsu-
zsanna 4.a. Felsős Kazinczy 
„Szép magyar beszéd” ver-
seny Szervező: Subáné Kiss 
Gyöngyi. Felkészítők: Németi 
Jánosné, Subáné Kiss Gyöngyi. 
5-6. évf.: I. Jenei Zsófia (6.b), 
II. Szűcs Nelli (5.a), III. Zsi-
ray Áron (5.b) és Laczkó Zsó-
fia (6.b). 7-8. évf.: I. Herczeg 
Tímea (8.a), II. Szűcs Rebe-
ka (8.b), III. Papp Villő (7.b). 
„ARANYTOLL” Helyesírási 
verseny Szervező: Németi Já-
nosné. Felkészítők : Németi 
Jánosné, Subáné Kiss Gyön-
gyi. 5. évf.: I. Kovács Francis-
ka 5.b, Mészáros Márta 5.a; 
II. Szabó Marcell 5.b, III. 3. 
Kontár Zsófia 5.b. 6. évf.: I. 
Zétényi Eszter 6.a, II. Kál-
mán Lilla 6.a, III. Pál Do-
minika 6.b. 7. évf.: I. Kerék-
gyártó Fanni 7.a, Kövesligeti 
Petra 7.b, II. Szilágyi Szon-
ja 7.a, Papp Villő 7.b, III. 3. 
Kiss Zsófia 7.b, Zsiros Blan-
ka 7. a. 8. évf.: I.Tóth Amina 
8.b, II. Balczó Boglárka 8.a, 
III. Krivács Zsófia 8.a. Szép-
író verseny Szervező: Tóthné 
Leiter Júlia. 1. évf.:  I. Arnóth 
Gréta 1.a, II. Németh Liza 
1.a, III. Bodó Boglárka 1.a, 
Piskó Éva Glória 1.a. 2. évf.: 
I. Daróczi Adél 2.b, II. Gál 
Dóra 2.b, Kovács Dia 2.b. III. 
Szőllősi László 2.b, különdíj. 
Makula Péter 2.a. 3. évf.:  I. 
Fazekas Dóra 3.b, II. Brindus 
Hanna 3.b, III. Deczki La-
jos 3.b. 4. évf.: I. Sághi Virág 
4.b, II. Szokolai Dóra 4.a, III. 
Tamássy-Hamza Zorka 4.a, 
Nagy Dávid 4.b. Felső tago-
zat: I. Mészáros Márta 5.a, 
II. Kerékgyártó Fanni 7.a. 
III. Kocsis Emese 7.a. Nép-

Iskolai színes hírek

(Folytatás a 9. oldalon.)
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Szépen búcsúztak futóink a 
6 fordulós Oxigén kupa utol-
só, márciusi fordulójában. Az 
erős szél ellenére is kiváló 
időeredmények és helyezések 
születtek a véghajrában. Bár 
településünk lélekszáma el-
törpül a környező nagyváro-
sokhoz képest, így meríteni is 
nehezebb tehetséges atlétákat, 
mégis 12 érmes helyezéssel 
tértek haza futóink a debreceni 
versenyről. Sikeres, egészsé-
ges és példamutató kis csapat. 
A Budapesten rendezett Kár-
pát-medencei Egyetemek 
Kupáját Sós Barnabás (közé-
pen) nyerte 10 km-en, majd az 
Oxigén kupa 5 km-es távján is 
nagy előnnyel, rajz-cél győzel-
met aratott. Kerékgyártóné 
Katona Mária, Antal Zétény, 
Kerékgyártó Bence, Mészá-
ros Tamás és Szentesi Zsolt 
is győztek. Mészáros Márta 
ezüstérme mellett Lugosiné 
Erzsike, Nyüvediné Mónika, 
Szűcs Nátán, Szűcs Benett 

és Lugosi Imre lettek korcso-
portjukban dobogósok. Továb-

bi pontszerzőink Pálfi-Semjé-
ni Rita, Kerékgyártó Fanni, 
Antal Csenge, Gönczi Edina, 
Kerékgyártó Péter, Nyüvedi 
Nándor és Pupcsák Csaba.

Sós Barnabás 
Ebesi Sportbarátok

A tavasz bajnokai

Magyarország 2023. évi Szenior Fedettpályás országos bajnok-
ságán 2 ezüstérmet nyertek atlétáink. Kerékgyártóné Katona 
Mária 3 km-en, Szentesi Zsolt pedig 1500 méteren állhatott 
fel a dobogó második fokára. Mind a ketten óriási egyéni csú-
csot futottak. A pontosan kialakított fejlődési ütemüket jócskán 
túlszárnyalták eredményeikkel. Zsolt 5 hónapja fut edzéstervek 
alapján és azóta 2 percet, Marika pedig másfél év alatt 5 percet 
fejlődött 5 km-en, mellyel korosztályában megyei bajnok. A kö-
zösen felépített közösségi edzések hatására, várhatóan 1 év múl-
va már nem lesz korosztályos ellenfele az országban Marikának. 
Gyűjtögetheti országos bajnoki címeit, mindannyiunk örömére. 
Zsolt céltudatos munkájának köszönhetően pedig 2 éven belül 
érhet fel a csúcsra. 

Sós Barnabás edző, Ebesi Sportbarátok

Országos futósikerek

daléneklési verseny. Szervező: 
Petőné Kiss Judit. Felkészítő: 
Batta Katalin, Fodor Barbara, 
Nagy Anita, Dr. Rácsai Lajos-
né, Szabóné Tóth Katalin

1-2. o. Szóló: I. Komonyi 
Emília 1.a, II. Szamay Fru-
zsina 1.b, III. Bagi Bianka 
1.b. Csoportos: 1. Nagy Re-
beka – Kima Orsolya 2.a; 
II. Bakonszegi Léna – Kol-
lár Noémi 2.a, 3. Pálffy Csa-
ba – Farmasi Zalán 2.b. 3-4. 
o. Szóló: I. Morvai Nóra 3.a 
és Kapusi Brigitta 3.b, II. 2. 
Sághi Virág 4.b, III. 3. Kiss 
Attila Zsombor 3.a. Csopor-
tos: 1. Morvai Nóra – Sághi 
Davina – Illés-Dudás Anna-
bell 3.a és Érckövi Nóra – 
Szűcs Fanni 3.a, II. Morvai 
Nóra 3.a – Kapusi Brigitta 
3.b, III. Sághi Virág – Hor-
váth Veronika 4.b, Különdíj: 
Kovács Veronika (előadás 
citerakísérettel) 3.a, 5-6. o.: 
Kálmán Lilla 6.a és Diósze-
gi Ádám 6.b.  Arany-futás. 
Szervező: Kása Sándor. 1. o. 
lányok: 1. Arnóth Petra 1.a, 
2. Komonyi Emília 1.a, 3. 
Kulcsár Anna 1.a; 1. o. fiúk: 
1. Szűcs Nátán 1.a, 2. Juhász 
Marcell Nándor 1.a, 3. Huga 
Zoltán 1.b. 2. o. lányok: 1. 
Brindus Maja Tekla 2.a, 2. 
Papp Frida 2.a, 3. Őri Petra 
2.b. 2. o. fiúk: 1. Antal Zétény 
2.a, 2. Kerékgyártó Péter 2.a, 
3. Varga Dominik 2.a

Az 1-2. osztályosok összesí-
tett versenyében a 2.a nyert. 
3. o. lányok: 1. Antal Csenge 
3.b , 2. Brindus Hanna Mara 
3.b, 3. Szuvák Gréta 3.b. 3. 
o. fiúk: 1. Szűcs Benett 3.b, 
2. Czövek Zalán 3.b, 3. Dobi 
Marcell 3.a. 4. o. lányok: 1. 
Györfi-Szabó Csenge 4.b, 2. 
Sághi Virág 4.b, 3. Vatai Jáz-
min 4.a. 4. o. fiúk: 1. Kovács 
Áron Péter 4.b, 2. Kovács 
Viktor 4.a, 3. Juhász Magor 
4.a. A 3-4. osztályosok ösz-
szesített versenyében a 3.b 
nyert. 5. o. lányok: 1. Kontár 
Zsófia 5.b, 2. Szendrei Lau-
ra 5.b, 3. Szűcs Nelli 5.a. 5. o. 
fiúk: 1. Nyüvedi Nándor 5.b, 
2. Gergely Kevin 5.b, 3. Sop-
ronyi Dávid 5. b. 6. o. lányok: 

1. Egri Csenge 6.b, 2. Czövek 
Hanna 6.b, 3. Kiss Karolina 
6.a. 6. o. fiúk: 1. Kerékgyártó 
Bence 6.a, 2. Majzik Botond 
6.b, 3. Csige Ármin 6.a. Az 
5-6. osztályosok összesített 
versenyében a 6.a nyert. 8. o. 
lányok: 1. Kerékgyártó Fanni 
7.a, 2. Jeges Gabriella 8.a, 3. 
Árva Dominika 8.a. 8. o. fiúk: 
1. Fodor Szabolcs 8.b, 2. Nagy 
Emil 8.b, 3. Hajzer Dávid 8.b. 
A 8. osztályosok összesített 
versenyében a 8.b nyert. Gra-
tulálunk a versenyzőknek és 
tanáraiknak! Tálas Enikő Tár-
sadalomtudományi munkakö-
zösség vezetője.

Örömmel számolunk be, hogy 
Tóthné Leiter Júlia pedagó-
gusunk elnyerte a Pénziránytű 
Alapítvány által kiírt idei pá-
lyázaton a Pénziránytű Tanári 
Díjat!

3 év óta először februárban a 
felsősök a nyolcadikosok, az 
alsósok a negyedikesek szer-
vezésében fergeteges farsangi 
mulatságban vehettek részt.

Tisztelt Szülők! A Kakaó-
partyt – azaz a tájékoztatót 
a leendő elsősök szüleinek 
– 2023. április 15-én (szom-
bat) délelőtt tartjuk meg. 
Előzetesen tájékoztatjuk az 
érintetteket, hogy a 22/2022. 
(VII. 29.) BM rendelet a 
2022/2023. tanév rendjéről 
8. §-a szerint „Az Nkt. 50. § 
(7) bekezdése alapján az is-
kola első évfolyamára a tan-
köteles tanulókat 2023. áp-
rilis 20-21-én kell beíratni.” 
A beíratás pontos menetéről 
később nyújtunk részletes 
tájékoztatást.

2023. április 21-én (péntek) 
lesz a Tavaszi papírgyűjtés. 
Ha van összegyűjtött papír a 
családban, kérjük, ajánlja fel 
iskolás korú ismerősének!

Összeállította: 
Szűcs Norbert  

intézményvezető,  
Kása Sándor  

intézményvezető-helyettes,  
Deák Csilla  

iskolai adminisztrátor

Köszönjük az Önkormányzat-
nak a versenyre való utazásban 
nyújtott segítségét!

(Folytatás a 9. oldalról.)



w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

Ebesi Ebesi HírlapHírlap 1111

Az interneten böngészve vagy leveleinket olvasva számos ke-
csegtető ajánlattal vagy érdekes információval találkozhatunk. 
Mindig legyünk résen és figyeljük az árulkodó jeleket!
•  Ha e-mailben vagy egyéb kommunikációs felületen kapunk 

egy levelet arról, hogy nyertünk és ehhez egy megadott link is 
tartozik, akkor ne kattintsunk rá azonnal, előtte mindig tájéko-
zódjunk a küldő félnél. Különösen gyanús lehet, ha azonosí-
tásra és adataink megadására van szükség, illetve sok esetben 
helytelen és helyesírási hibákat tartalmaz a szöveg.

•  Ha olyan weboldalon vagyunk, ahol adatainkat, akár bank-
kártya adatainkat kell megadni, ellenőrizzük a felső URL cím 
eredetiségét és legitimitását. Mindenképpen ellenőrizzük a ta-
núsítványt, úgy, hogy a lakatra kattintva megnézzük ki állította 
ki a tanúsítványt és az meddig érvényes. Mindig figyeljünk 
arra, hogy az cím elején szerepeljen a https.

•   Sokszor az áloldalakat úgy hozzák létre, hogy szinte a meg-
szólalásig hasonlítanak a formai elemek vagy a logó az erede-
ti felületre. Ezt kizárólag körültekintéssel vehetjük észre, ha 
odafigyelünk és figyelmesek vagyunk, mivel gyakran csak egy 
betű lehet az eltérés.

Ne adjuk meg ismeretlen oldalon bankkártya adatainkat, lehető-
ség szerint valamilyen pénzküldő szolgáltatáson keresztül fizes-
sünk pl. paypal, simplepay, vagy a banki online fizetési oldalon. 
A szolgáltatók és bankok nem kérnek telefonon és emailen ke-
resztül ilyen adatokat! Nem kérik azt, hogy az internetes bankfi-
ókunkat erősítsük meg.
•  ne töltsünk le alkalmazást, fájlokat gyanús vagy ismeretlen 

oldalakról. Az ilyen oldalak gyakran valamilyen vírust vagy 
kártékony programot futtatnak, amik megfertőzhetik böngé-
széshez használt számítógépünket vagy egyéb eszközeinket. 

Célszerű reklámblokkolókat használni, hogy elkerüljük például 
az olyan felugró reklámokat, amelyek éppen azzal kecsegtet-
nek, hogy mi magunk vagyunk az x. látogató és éppen ezért 
nyertünk egy autót vagy más nagy értékű nyereményt. Ezek 
esetében sokszor a kattintással megfertőzhetjük az eszközünket 
vagy esetleg a kattintás után próbálják meg adatainkat megsze-
rezni.
•  interneten történő vásárlás alkalmával győződjünk meg arról, 

hogy azon az oldalon vagyunk, ahonnan eredetileg vásárolni 
szerettünk volna. Nézzük meg az oldal linkjét, ha tudjuk, mi a 
webáruház neve. Gyanakodhatunk, ha ettől eltér a megjelenő 
linksor.

Ha úgy látja, minden óvintézkedése ellenére becsapták, meg-
károsították, tegyen feljelentést a lakhely szerinti illetékes ren-
dőrkapitányságon, de bejelentést tehet személyesen is bármely 
rendőri szervnél vagy telefonon, a 112-es segélyhívószámon.
Elkezdődtek a tavaszi mezőgazdasági munkák, ezért közle-
kedésünk során a nap szinte minden időszakában találkoz-
hatunk különböző gépekkel vármegyénk útjain is.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri a közle-
kedőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében fogadják meg 
az alábbi hasznos tanácsokat:
•  Mezőgazdasági járművek vezetői elindulás előtt ellenőrizzék 

a kormányberendezést, fékberendezést, a gumiabroncsok, va-
lamint a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések 
működését! Ha rakományuk van, rögzítsék, takarják le azt!

•  Forgalomba történő bekapcsolódáskor a gumiabroncsokra ta-
padt sarat, az úttestre felhordott szennyeződéseket takarítsák 

le! Irányváltoztatás, a közútról történő fel- és lekanyarodást 
kiemelt körültekintéssel végezzék!

•  Türelemmel, a mezőgazdasági gépek méreteit, sebességét, a 
közlekedési sajátosságokat figyelembe véve közlekedjenek! 
Az úttest jobb széléhez húzódva tegyék lehetővé a többi jármű 
biztonságos elhaladását!

•  Személygépkocsival történő közlekedés során fontos, hogy a 
mezőgazdasági járműveket kellő körültekintéssel és mérsékelt 
sebességgel közelítsük meg.

•  Fordítsunk kiemelt figyelmet a munkagépek kikerülésekor, 
előzésekor, hiszen ezek a manőverek nagyobb odafigyelést és 
türelmet igényelnek még jó látási körülmények között is.

… hogy mindenki hazaérjen!
Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és 
amennyiben jogsértő eseményt észlelnek, értesítsék a rend-
őrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbí-
zottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A beje-
lentéseket 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 Tevékenysé-
girányítási 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 
Irodában az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt.

Karácsony Béla r.szds., sajtószóvivő

Humorsarok
Murphy-törvényei című könyvből „plagizáltam” néhány cse-
megét:
Ami el tud romlani, az el is romlik.
Ha többféle dolog is elromolhat, biztos, hogy az romlik el kö-
zülük, amelyik a legnagyobb kárt okozza.
Minden megoldás új problémákat kölykezik.
Semmit sem lehet a kétbalkezesek ellen bebiztosítani, mert a 
kétbalkezesek rendkívül találékonyak.
Ha jól érzed magad, ne aggódj! El fog múlni!
Az mond legtöbbször véleményt, akinek a legkevesebb a szak-
értelme.
Soha ne vitatkozz a hülyével – a többiek esetleg összetévesz-
tenek vele!
Akárhányszor lepleződik le egy hazugság, mindig lesznek, 
akik elhiszik.
A csorba edény sohasem törik el.
Kétféle sebtapasz van: amelyik nem akar ragadni és amelyik 
nem akar lejönni.
Tévedni emberi dolog, másra kenni még emberibb.
Aki utoljára nevet, valószínűleg nem értette meg a viccet.

Összeollózta és közzéteszi: Domokos Gergely

Rendőrségi hírek
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                          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 
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Legyen az születésnap, névnap, családi 
rendezvény, kerti party a barátokkal,

céges buli vagy akár nyilvános rendezvény. 

Velünk az élmény garantált!

Részletekért látogass el a honlapunkra:
www.ugribugriebes.com 

vagy Facebook oldalunkra:           @UgriBugri.Ebes

Tel.: 06-20/366-9351

 
 

 

Az Ebesi Hagyományőrző Egyesület 
tisztelettel kéri, hogy adója 1 %-ával 

járuljon hozzá működésének 
sikeréhez. 

 
Adószám: 18875793-1-09 

Számlaszám: 59900036-11140791 

Lakossági hirdetésLakossági hirdetés
Földmérés, telekmegosztás, Fundamenta, lakáshitel, felújítási hi-
tel. Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energiatanúsítvány készíté-
se. Adorjánné Vali Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407. 
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