
A TARTALOMBÓL...

Nem az a fontos az ember 
hány éves… –  5. oldal

Mezeifutó Országos 
Diákolimpia – 11. oldal

Iskolai színes hírek
8–9. oldal

Tavasznyitogató az 
óvodában – 3. oldal

Tavaszi nagytakarítás
11. oldal

A március 23-án tartott képviselő-testületi 
ülésen az előző testületi ülés óta eltelt idő-
szakról szóló polgármesteri tájékoztatást kö-
vetően a Széchenyi utca, a Tavasz utca és a 
Rózsa utca lakosainak beadványait tárgyal-
ták meg a település vezetői. 

A Széchenyi és a Tavasz utcákkal kapcso-
latos kérelmek az utak aszfaltozására vonat-
koztak. A képviselő-testület a Széchenyi ut-
cával kapcsolatban megállapította, hogy az 
önkormányzat 2016. évi költségvetése tartal-
mazza a martaszfalttal történő szilárd burko-
latúvá tételét, amely munkálatok kivitelezése 
– az időjárástól függően – 2016. tavasszal, 
illetve nyáron történik meg. A Tavasz utcá-
ra vonatkozóan pedig megállapítást nyert, 
hogy az Önkormányzat rendelkezik tervvel 
és építési engedéllyel, amelyek alapján az út 
és a csapadékvíz-elvezetés kiépítésének az 
előzetesen kalkulált költsége 82 millió forint. 
A képviselő-testület a kérelemmel kapcsolat-
ban rögzítette, hogy amennyiben az önkor-
mányzat bevételei lehetővé teszik, a testület 
a későbbiekben megvizsgálja az út megépí-
tésének lehetőségét, különös figyelemmel az 
önkormányzat által célul tűzött beruházások 
pénzügyi fedezeti igényére is. 

A testület már több alkalommal tárgyalta 
azon Rózsa utcai lakosok kérelmét, akik ko-
rábban önkormányzati tulajdonú területeket 
béreltek a kertjeik kiegészítéseként. Az ön-
kormányzat a bérleti szerződések lejártakor 
– a speciális helyzetre tekintettel – egyedüli 
kivételként felajánlotta az érintett lakosok-
nak a kertvégeket megvételre, de a többszöri 
egyeztetés és tárgyalás alapján sem sikerült 
megállapodni. A lakosok mostani beadvá-
nyukban a bérlet folytatását kérelmezték. A 
testület döntésében nem támogatta a kérel-
met figyelemmel arra, hogy az önkormány-
zati tulajdonú földek bérleti szerződéseinek 
lejártát követően azt az elvi döntést hozta, 
miszerint az önkormányzat valamennyi te-
rületet saját hatáskörben kíván hasznosítani.    

A testület döntött a Civil Alapra beérke-

zett pályázatokról. A határozat alapján az 
első félévi fordulóban az Ebesi Sportbará-
tok Közhasznú Egyesületnek 500 ezer, a 
Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna 
Egyletnek 200 ezer, az Ebesi Gyermekekért 
Alapítványnak 870 ezer, az Ebesi Polgárőr 
Egyesületnek 600 ezer, az Ebesi Reformá-
tus Templomért Alapítványnak 250 ezer, az 
Ebesi Piros Rózsa Népdalkör Egyesületnek 
80 ezer, az Ebesi Idős Emberekért Közala-
pítványnak 500 ezer, míg a Turizmus Termé-
szetesen Egyesületnek 80 ezer forint támo-
gatást nyújt. 

A grémium jóváhagyta az Önkormányzat 
2016. évre szóló közbeszerzési tervét, me-
lyet jogszabályi előírás alapján kell évente 
összeállítani és elfogadni. A terv az év köz-
beni pályázati lehetőségektől függően vál-
tozhat, bővülhet.

Döntött a testület a személyes gondosko-
dást nyújtó szociális ellátások helyi szabá-
lyairól szóló rendelet módosításáról. Ennek 
keretében megállapításra kerültek az új térí-
tési díjak.

Átfogó jelleggel felülvizsgálta a képvise-
lő-testület a köztemetőről és a temetkezés 
rendjéről szóló önkormányzati rendeletet és 
új egységes szerkezetbe foglalt szabályozást 
fogadott el a tárgykörben.

A 2016. január 27-én megtartott képviselő-
testületi ülésen tárgyalta a testület a Terüle-
ti-és Településfejlesztési Operatív Program 
pályázati lehetőségeit, melynek keretében 
az ipari park fejlesztésére vonatkozó pályá-
zat benyújtásáról döntött a testület. Szabóné 
Karsai Mária polgármester asszony a napi-
rendi ponthoz kapcsolódóan elmondta, hogy 
az elmúlt időszakban figyelemmel a gazda-
sági szereplők aktuális igényeire, az ipari 
park fejlesztését célzó beruházási elképze-
léseket újabb projektelemmel szükséges ki-
egészíteni, melynek keretében az iparterület 
északi részén a 4. számú főút-lakóterület kö-
zötti részén egy négy egységből álló bérmű-
hely kialakítására lenne lehetőség.

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
XV. évf. 4. szám • 2016. április

A civil szervezetek  
első féléves támogatásáról döntöttek

– beszámoló a testület márciusi üléséről –
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1. A www.nol.hu internetes 
portálon 2016. március 02-án 
„Hajdúsági abszurd: nyomo-
zati helyszínekre megy a me-
gye” címmel jelent meg egy 
írás, mely szerint a megyei 
közgyűlés eddig két olyan te-
lepülésen tartotta a kihelyezett 
közgyűlését – nevezetesen 
Balmazújváros és Ebes –, mely 
önkormányzatoknál jelenleg is 
vizsgálatok vannak folyamat-
ban. 

Ebes községhez kapcsolódó-
an az újságíró kifejtette, hogy 
az önkormányzatnál hűtlen ke-
zelés gyanúja miatt december 
óta nyomozás folyik. Az írás 
kitér arra, hogy ismeretlen tet-
tes ellen rendelt el nyomozást 
a rendőrség illetékes szerve, 
melynek lefolytatására a Nyír-
egyházi Rendőrkapitányságot 
jelölte ki. 

Az üggyel kapcsolatosan tá-
jékoztatjuk a lakosságot, hogy 
– vélhetően egy ebesi lakos 
feljelentése alapján – valóban 
folytatott vizsgálatot az önkor-
mányzatot érintően a Nyíregy-
házi Rendőrkapitányság, mely 

eljárást azonban a nyomozó 
hatóság bűncselekmény hiá-
nyában megszüntette. A fel-
jelentő a megszüntető döntés 
ellen jogorvoslattal élt, me-
lyet a Hajdúszoboszlói Járási 
Ügyészség bírál el, és amely 
jelenleg még folyamatban van. 

Ezzel egyidejűleg megke-
reste az önkormányzat a cikk 
szerzőjét, valamint Murányi 
András főszerkesztőt is, hogy 
a tényszerű tájékoztatás ér-
dekében az új fejleményről a 
nol.hu olvasóit újabb cikkben 
tájékoztassák. Ez időközben 
megtörtént. 

A képviselő-testület a márci-
usi ülésén tárgyalta az ügyet és 
a képviselők véleménye egy-
öntetű volt abban a vonatko-
zásban, hogy mind a rosszin-
dulatú rágalmazások, mind az 
ilyen típusú újságírói tájékoz-
tatás, illetve a megjelent cikk 
nemcsak az önkormányzatra 
nézve káros, hanem árt a tele-

pülés egészének és jó hírének 
is.

2. Tájékoztatjuk továbbá a 
lakosságot, hogy B. I-né ebesi 
lakossal szemben a polgármes-
ter korábban feljelentést tett a 
www.facebook.com internetes 
oldalon tett bejegyzései mi-
att. Az ügyben a vádlottat – a 
nyomozást, majd a vádemelést 
követően – a Hajdúszoboszlói 
Járásbíróság a folytatólagosan 
elkövetett rágalmazás vétségé-
nek vádja alól felmentette. A 
felmentő ítélet ellen az ügyész-
ség nyújtott be fellebbezést, 
végül a Hajdú-Bihar Megyei 
Bíróság az I. fokú ítéletet hely-
benhagyta. 

További fejlemény, hogy az 
újabb facebook-os bejegyzé-
sei miatt B. I-né ebesi lakossal 
szemben újabb büntető felje-
lentést nyújtott be a polgármes-
ter. A büntetőeljárás keretében 
a napokban kézhez vett rendőr-
ségi határozat alapján a Debre-

ceni Rendőrkapitányság fogja 
tovább folytatni a nyomozást, 
amelynek tárgya a sértett (fel-
jelentő) munkakörének ellá-
tásával, közmegbízatásának 
teljesítésével, vagy közérdekű 
tevékenységével összefüggés-
ben elkövetett becsületsértés 
vétség elkövetésének gyanúja. 

Fontosnak tartjuk, hogy az 
előbb említett ügyekről a tele-
pülés lakossága tényszerű tájé-
koztatást kapjon, amely elejét 
veszi a különféle téves híresz-
teléseknek. Ezeket a tájékoz-
tatásokat minden ügy jogerős 
lezárását követően kívántuk 
megtenni, de a kialakult hely-
zetre és a lakosoktól érkező 
jelzésekre tekintettel folyama-
tában is szükségesnek tartjuk.

Ennek alapján az előbb is-
mertetett ügyek közül a még 
folyamatban lévőkben ameny-
nyiben új fejlemény történik, 
arról tájékoztatni fogjuk a la-
kosságot. 

Szabóné Karsai Mária
polgármester

Dr. Hajdu Miklós
jegyző

Önkormányzati hírek
Tájékoztatás önkormányzatot érintő ügyekről

1. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

2. Hétfő Dr. Csontos Gyula

3. Kedd Dr. Békési Zoltán

4. Szerda Dr. Csontos Gyula

5. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

6. Péntek Dr. Csontos Gyula

7. Szombat Dr. Békési Zoltán

8. Vasárnap Dr. Szerze Róbert

9. Hétfő Dr. Csontos Gyula

10. Kedd Dr. Szerze Róbert

11. Szerda Dr. Csontos Gyula

12. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

13. Péntek Dr. Socol Ilona

14. Szombat Dr. Csontos Gyula

15. Vasárnap Dr. Socol Ilona

16. Hétfő Dr. Socol Ilona

17. Kedd Dr. Socol Ilona

18. Szerda Dr. Socol Ilona

19. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

20. Péntek Dr. Socol Ilona

21. Szombat Dr. Szerze Péter

22. Vasárnap Dr. Békési Zoltán

23. Hétfő Dr. Socol Ilona

24. Kedd Dr. Szerze Róbert

25. Szerda Dr. Békési Zoltán

26. Csütörtök Dr. Szerze Róbert

27. Péntek Dr. Szerze Róbert

28. Szombat Dr. Szerze Péter

29. Vasárnap Dr. Szerze Róbert

30. Hétfő Dr. Szerze Róbert

31. Kedd Dr. Szere Péter

Telefon: 06-30/698-0043

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2016. május

Búcsúzás
Kedves Ebesiek! Szomorú szívvel kell közölnöm, hogy 50 éves 
praxisomat – melyből a felét itt töltöttem – betegségem miatt 
be kell fejeznem. Szeretnénk a gyerekeink közelébe költözni, 
és minél több időt az unkáimmal tölteni, amíg lehet. Ha nem 
sikerül az se nagy baj, mert szeretünk itt lakni, szép ez a te-
lepülés, jól érezzük itt magunkat. Szerettem az állatokat, ezen 
belül is az ebeket, talán nem véletlen a mondás: „Minél több 
embert ismerek meg, annál jobban szeretem a kutyámat.” Persze 
az emberekkel is jó volt a kapcsolatom – jókat beszélgettünk, 
néha én talán többet is. Majd mindenkit ismertem, tudtam kinek 
született unokája, mivel foglalkozik, hol született kisbaba… stb. 
Köszönöm a bizalmukat! Búcsúzom a „pácienseimtől” és a gaz-
diktól! Jó egészséget kívánok valamennyiüknek, vigyázzanak 
egymásra! 

Dr. Kósa György állatorvos

Pünkösdi ünnepi alkalmak 
a Református Templomban

Szeretettel hívogatunk mindenkit Pünkösd áldott ünnepén 
istentiszteleti alkalmainkra. Május 15-én ¾ 10 órától istentisz-
telet konfirmációval és úrvacsorával. Május 16-án ¾ 10 órától 
istentisztelet keresztelővel. Áldott, Lelkes és békés ünnepeket 
kíván az Ebesi Református Gyülekezet!

Legyen találkozásunk a templomban! 

Az Ebesi Hírlap májusi számának lapzárta 
időpontja 2016. május 19., csütörtök
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Március 31-én rendezték meg az ebesi óvodánkban a már ha-
gyománnyá vált „Tavasznyitogató” ünnepséget. Szerencsére idén a 
napsütéses, kellemes időjárás is kedvezett ennek a sokrétű, vidám 
kis ünnepség létrejöttének. Ezen a napon szeretettel várták az óvo-
da dolgozói nemcsak a jelenlegi óvodásokat, s a szülőket, hanem 
a leendő kis óvodásokat is. Mindez kiváló alkalom arra, hogy  a 
legkisebbek is betekintsenek az óvodai élet egy kis részébe, s be-
kapcsolódjanak a különféle foglakozásokba, játékokba.

A programok egy közös tavaszváró énekléssel indultak az óvoda 
udvarán. Ezt követte az óvónők nagyszerű előadása, mely az idén 
is nagy sikert aratott a kicsik, és nagyok körében egyaránt. A jó-
kedv megalapozása után következtek a kézműves foglalkozások, 
melyek során különféle kreatív játékok elkészítésére volt lehető-
sége a gyerekeknek. Az egyes állomásokon segítőkész szülők is 
közreműködtek a kis tárgyak elkészítésében. Két óvónő arcfestésre 
is vállalkozott, ahol hosszú sorban kígyóztak a vállalkozó szellemű 
gyerekek. A rendezvény ideje alatt az óvónők almát és mazsolát 
kínáltak, amelyet jó étvággyal fogyasztottak el a gyerekek.

A gyerekek boldogságához nagymértékben hozzájárult a Curver 
– től kapott két színes, vidám kis házikó, illetve homokozó is, me-
lyet ez úton is nagyon köszönünk. Örülünk, hogy Ebes ovisainak 
jókedvéről, kiegyensúlyozott életéről nem csak az ott dolgozók, 
szülők gondoskodnak, hanem egész Ebes és a környező vállalko-
zások is!

Kerékgyártóné Katona Mária szülő

Tavasznyitogató az óvodában
A Víz Világnapja március 22.

Erre a jeles napra szokásainkhoz híven, idén is az „ÖLTÖZ-
ZÜNK KÉKBE” akciónkkal és rajzkiállítással készült óvodánk  
apraja és nagyja. A szebbnél szebb alkotásokon a „Mire jó a 
víz?” témát jelenítették meg a gyerekek.  

Föld Napja 
A Föld Napját április 22-én virágültetéssel, Tündérkert készítés-
sel és kiállítással köszöntöttük.

Ezt a napot megelőzően sokat beszélgettünk a Föld védelmé-
ről, élővilágáról, az energiatakarékosságról. Földgömböt, tér-
képeket, albumokat nézegettünk, ezzel is erősítve gyermekeink 
környezettudatos magatartásának megalapozását.

Köszönjük a szülőknek a felajánlásokat és mindenkinek az 
aktív  közreműködést!

Zöld munkacsoport

„ZÖLD” jeles napok az Óvodában

ÓVODAI BEÍRATÁS
2016. május 02–03-án 8.00–16.00 óráig

A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 8. § (2) 
bekezdése alapján kötelező óvodába beíratni azt a gyer-

meket, aki
2016. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét.

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) lehetőség szerint a 
gyermekével együtt érkezzen és hozza magával:
•  a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési 

anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és lakcí-
met igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), a gyer-
mek TAJ-kártyáját

•  a szülő személyi azonosítóját és lakcímet igazoló hatósá-
gi igazolványát (lakcímkártya).

•  amennyiben a gyermek rendelkezik szakértői vélemény-
nyel, az igazolást a szakellátás biztosítása érdekében.

Czeglédiné Herczeg Ildikó
óvodavezető

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Munkatársat Keresünk! 
Az ebesi Allianz Hungária Iroda 

/ 4211 Ebes Rákóczi u. 6 / 
munkatársat keres fő és mellékállásban!   

Feladat: Meglévő ügyfélkörrel kapcsolattartás,  
                  Új lakásbiztosítások értékesítése,  
                  Irodában ügyfél kiszolgálása 
Elvárás: Jó kommunikációs készség,    
                  Tisztességes magatartás 
Jelentkezés: személyesen az Irodában, nyitva tartási 
                         időben vagy telefonos egyeztetés alapján! 
                           Elérhetőség: 06-30/258-1580 
 
 

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
ISSN 2415-9964

Felelős kiadó: Eignerné Bartusz Andrea Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
 Felelős szerkesztő: Kanyóné dr. Borku Csilla  

E-mail: borkucsilla@gmail.com Szerkesztőség: Ebesi Művelődési Ház  
4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 52/366-136. Mobil: 06-20/251-69-87.  

E-mail: ebeskultkft@gmail.com  Tipográfia: Abari Gusztáv www.typostudio.hu  
Nyomda: Center-Print Nyomda Kft., Debrecen. E-mail: info@centerprint.hu
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2016. április 15-én immár 
hatodik alkalommal került 
megrendezésre a Széchenyi 
István és kora című művelő-
déstörténeti vetélkedő az ebesi 
általános iskola felső tagozato-
sainak. Az esemény idén kü-
lönös jelentőséggel bírt, mivel 
2016. szeptember 21-én ünne-
peljük gróf Széchenyi István 
születésének kétszázhuszon-
ötödik évfordulóját.

Széchenyi István szobrának 
megkoszorúzása után, a ve-
télkedőt dr. Takács Imre Szé-
chenyi kutató nyitotta meg; 
aki előadásában megidézte 
Széchenyi István szellemét. 
Ezután vette kezdetét a vetél-
kedő a 7-8. osztályos csapatok 
számára. A zsűri pontozott, 
peregtek a játékos nyelvek, 
forgott az agyuk: a „jó öreg 
dinamó”, folyt a diskurzus, 

ám nem  Széchenyi Nemzeti 
Casinojában, hanem művelő-
dési ház nagytermében. A sok 
izgalomra, nevetésre, bosszú-
ságra okot adó játék, nemcsak 
a csapatok forgandó szerencsé-
jét, hanem a diákok reformkor-
ról való tudását is megmutatta.  

Ezzel párhuzamosan az elő-
térben és a kisteremben az 
Angol Teaházban és az Ebesi 
Kaszinóban az 5-6. osztályo-
sok izgalmas fejtörő játékok 
sűrűjébe vetették magukat. 

A sok kobak nem tét nélkül 
került „vakargatásra”; legalább 
három játék részvételért a gye-
rekek a Községi Könyvtár által 
felajánlott jutalomkönyvek kö-
zül válogathattak. 

A vetélkedő zárásaként a 
már hagyományos tánctanulás-
ra került sor Kiss József tanár 
úr segítségével, így egy vidám 

moldvai táncot rophattak el a 
csapatok.

Gratulálunk a helyezést elért 
versenyzőknek!

Végezetül ezúton szeretném, 
megköszönni a zsűri tagjainak: 
dr. Takács Imrének közgaz-
dász, Széchenyi kutatónak, 
Kaszás Csilla az ebesi Közsé-
gi Könyvtár könyvtárosának, 
és Tálas Enikőnek az ebesi 
általános iskola történelem ta-

nárnőjének a közreműködést. 
A köszönetnyilvánítás sorából 
nem maradhatnak ki azok a pe-
dagógusok és külsős segítők, 
akik a vetélkedő ideje alatt a 
kísérő programok lebonyolítá-
sában segítettek: Subáné Kiss 
Gyöngyi, Bálintné Bagdi Ibo-
lya, Katona Erika, Kása Sán-
dor, Kovács József.

Kovács Sándor
 történész

Széchenyi Kaszinójában…

Örömmel adjuk hírül, hogy 
2016. márciusában megala-
kult az aktív és lelkes nyugdí-
jasokból álló Ebesi Nosztalgia 
Klub! 

Az Idősek Klubjában, min-
den héten csütörtökön me-
ridián tornán vehetnek részt 
klubtagjaink, életkortól és 
egészségi állapottól függet-
lenül, jókedélyű társaságban 
élvezve a közös testmozgás 
örömét. Az egészség megőr-
zése és a természetes gyógy-

módok szellemében március 
9-én, második alkalommal 
szerveztük meg Szőke Tamás 
segítő közreműködésével 
gyógytea délutánunkat. Sze-
retnénk őrizni és tovább adni 
felmenőink hagyományait, 
így április 11-én tartottuk első 
kemencés programunkat: a 
falu kemencéjében kapros 
dübbencset és más hagyomá-
nyos ételeket készítettünk, 
egyúttal, a Költészet Napja al-
kalmából megszületett közös 
versünk, a Kemence vers. Vá-
rakozással tekintünk klubéle-
tünk jövőjébe, bízván abban, 
hogy összefogással, szeretet-
tel és lelkesedéssel élmény 
dús programokkal gazdagít-
hatjuk az ebesi nyugdíjasok 
mindennapjait.  A jövőben 
kirándulások, közös főzések, 
Retró énekkar és kézimunka 
klub szervezését tervezzük. 
Programjainkra szeretettel 
várjuk a csatlakozni kívánó, 
leendő klubtagjainkat is!

Elérhetőségünk: Alapszol-
gáltatási Központ, 4211 Ebes, 
Kossuth u. 34., Tel.: 52/565-
071

Nem az a fontos az ember hány éves…
NOSZTALGIA KLUB: 

Kemencevers
Április 11., a Költészet napján,

Az ebesi kemence pitypangos udvarán,
Szőkék, barnák, őszek, drótkecskén jönnek,

S baráti összefogással a kemencében dübbencset sütnek.
Medvehagymás, krumplis, kapros,

Mi szem-szájnak ingere,
Mellé túrós lepény, langallóval körítve.
A kemence mellett a hölgykoszorú nevet,

Hangos kacagásuk betölti a teret.
A favágás mellett vers és ének zendült,

A sok finom étel Arany, Petőfi és József Attila verse mellett sült.
A hűvös tavaszi szél lengette hajunkat,

S egymást inspirálva nevettünk nagyokat.
Mint az aranyesőn a szorgos méhecske,
Úgy gyúrtuk a tésztát egymás kedvére.
Józsi bácsi a kemencét kitartón fűtötte.

Hogy e remek étel kisüljön időbe’.
Katikák, Marikák, Julikák és mások,
A sok finomságot most kóstoljátok.

A múzeum és könyvtár tágas udvarán,
Forró kemence és kockás abrosz mellett,

Frissen sült kenyér illata terjengett.
Teli hassal sajnos a torna kimaradt,

Mert a finom dübbencs mind ’beléjek’ dagadt.
Sajnálhatja mind, aki kimaradt,

Az ebesi Tv-n ízelítőt kaphat.

Ebes, 2016.04.11.
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Színjátszófesztiválon jártunk

2016. április 9-én került megrendezésre 
Hajdúnánáson a XXV. Országos Weöres 
Sándor Színjátszófesztivál, melyre idén a 
nyolcadikosokkal egy igazi „tini” darabbal 
készültünk. A versenyen a zsűritől bronz 
minősítést, a közönségtől nagy tapsot és el-
ismerést kaptunk. Bálintné Bagdi Ibolya

Olvasási verseny Mikepércsen

2016. április 15-én Mikepércsen alsós 
szépolvasási versenyen a második évfolya-
mosoknál a megye 27 iskolájából harminc 
versenyző indult. Szöllősi Lara (2.a) V., 
míg Árva Szabina (2.a) VII. helyezést ért 
el.

Szép eredmények a Babszem Jankó 
országos mesemondó versenyen

2016. március 20-án Tégláson került 
megrendezésre a Babszem Jankó Országos 
Mesemondó verseny, melyet óriási érdek-
lődés kísért. Az ország több megyéjéből 
érkeztek versenyzők. A versenyen több, 
mint 90 tanuló mondott mesét. Iskolánkat 
két másodikos, Györfi Nóra és Palcsu Hédi 
képviselte. A rendkívül erős mezőnyben a 
27 másodikos versenyző közül Nóri a X., 
míg Hédi az előkelő III. helyezést érte el. 
Felkészítőjük Bálintné Bagdi Ibolya volt. 

Matematika versenyen jártunk

A hajdúszoboszlói Gönczy Pál Általános 
Iskolában megrendezett Alapműveleti Ma-
tematikaversenyen kilenc tanuló vett részt 
iskolánkból. Sós Barnabás (8.a) II., Árva 
Martina (6.a) III., Morvai Milán (8.a) és 
Lajtai Tímea (6.b) V. helyen végeztek. Fel-
készítő tanárok: Balogh Éva, Kissné Lan-
tos Éva és Csiha László voltak. 

Kincskeresés eredményesen

A Hajdúszoboszlói Pávai Vajna Ferenc 
Általános Iskolában került megrendezés-
re a Tankerületi Kincskereső Irodalmi 
Vetélkedő, melyen három fős csapatok 
versenyeztek Fehér Klára: Bezzeg az én 
időmben című regényének ismeretéből. 
Iskolánkból egy 7. osztályosokból és egy 
8. osztályosokból álló csapat indult. Az I. 
helyen a hetedikesek csapata (Csízi Ildikó, 
Csorvási Réka, Nagy Vivien Lili), míg a 
III. helyen a nyolcadikosok csapata végzett 
(Csízi Hajnalka, Gali Petra, Kaszás Bri-
gitta). Felkészítő tanárok: Fézerné Kaszás 
Mária és Németi Jánosné voltak. 

Országos nyolcadik helyen végzett 
Gál Zoltán a Honismereti Versenyen

A három fordulós Országos Honismereti 
versenyen Gál Zoltán (5.a) a megyei III., 
és az országos VIII. helyet szerezte meg. 

megyei VIII. helyen végzett Lente Márk 
(6.b), Kiss Csenge (6.a) a megyei XIV., 
míg Nagy Gergő (6.b) a megyei XV. helyet 
szerezte meg. 

Sikerek a rajzpályázatokon

A Csokonai Színház rajzpályázatot hir-
detett „Egerek” címmel, melyen Fodor 
Enikő Liza 3.b osztályos tanuló I. helyezést 
ért el. Nyereménye egy 5000 Ft értékű rajz-
eszköz csomag, egy kézzel készített plüss 
egér és családi belépő a Csokonai Színház-
ba. Különdíjat kapott Kanyó Gréta Anna 
3.b osztályos és Pető Zsófia 3.a osztályos 
tanuló. Nyereményük egy-egy könyv és 
családi belépő a Déri Múzeumba. Ezen 
kívül minden tanuló oklevél és könyvjuta-
lomban részesült. Varga Olimpia 3.a osztá-
lyos tanuló rajzát kiállították Debrecenben, 
az Újkerti Közösségi házban. Felkészítő 
tanár: Horváth Éva.

A Megyei Képzőművészeti rajzverse-
nyen Lente Márk (6.b) és Bodnár Zsófia 
(8.b) vett részt iskolánkból. Zsófi a több, 
mint száz fős mezőnyből az előkelő II. he-
lyezést szerezte meg. Az ünnepélyes díját-
adásra 2016. május 18-án 15 órakor kerül 
sor a debreceni Malom Parkban. 

Energiakaland – környezettudatosság 
erősítése játékos formában

2016. március 22-én (a Víz Világnapján), 
egy játékos környezetvédelmi vetélkedőn 
vettünk részt a Pávai Vajna Ferenc Álta-
lános Iskolában Hajdúszoboszlón. A ver-
senyt a 7-8. osztályosoknak hirdették meg. 
A mi 7. osztályos csapatunk kitűnő szerep-
léssel II. helyezést ért el. A csapat tagjai: 

Csízi Ildikó, Nagy Vivien Lili és Nyüvedi 
Nóra. Érdekes feladatokon keresztül, játé-
kos formában adtak számot tudásukról a 
következő témákban: energiahordozók fel-
használása, az energiatermelés környezet-
re gyakorolt hatásai, energiatakarékosság, 
hulladékgazdálkodás és komposztálás. A 
versenyt a Pávai teremben rendezték ahol 
sok érdekeset olvashattunk Pávai munkás-
ságáról, a gyógyfürdő történetéről. Katona 
Erika

A Költészet Napja alkalmából vers- és 
prózamondó versenyeken képviseltettük 

magunkat

A hajdúszoboszlói Thököly Általános 
Iskolában megrendezett városi versmondó 
versenyen Sipos Katalin (5.b) II. helyezést 
ért el. Szépen szerepeltek még Gali Petra 
(8.a) és Csízi Ildikó (7.b). Köszönetet mon-
dunk Csízi Sándorné és Sipos Péter szü-
lőknek a gyermekek szállításához nyújtott 
segítségért.

A Megyei Vers- és Prózamondó versenyt 
szintén Hajdúszoboszlón szervezték meg, 
melyen Árva Martina (6.a), Kiss Csenge 
(6.a), Csízi Ildikó (7.b), Csorvási Réka 
(7.b) és Nagy Vivien Lili (7.b) képviselték 
iskolánkat.

A debreceni Benedek Elek Könyvtárban 
a X. Jubileumi Megyei Versfesztiválon 
arany minősítést kapott Gali Petra (8.a) és 
Kiss Zoltán (7.a). Ezüst minősítést kapott: 
Árva Martina (6.a) és Kiss Csenge (6.a). 

A debreceni Egyetértés Művelődési 
Központban, a Koltói Agape alapítvány 
szervezésében került megrendezésre a 3. 
Petőfi Szavalóverseny kelet-magyaror-
szági elődöntője. A verseny különböző 
korosztályokban zajlott, tanulóink a 13-
16 éveseknek meghirdetett kategóriában 
versenyeztek. A versenyen Csízi Ildikó, 
Nagy Vivien Lili és Csorvási Réka vett 
részt. Réka a versenyen nyújtott szereplé-
sével meghívást kapott az országos dön-
tőre, amelyre 2016 őszén, Koltón kerül 
sor.

A versenyekre Fézerné Kaszás Mária, 
Németi Jánosné és Subáné Kiss Gyöngyi 
készítette fel a gyerekeket.

Pályaválasztás előtt

Hetedikes tanulóink a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara jóvoltából ellátogat-
hattak a Szakma Sztár Fesztiválra, Buda-
pestre. A program során megismerhettünk, 
és játékosan kipróbálhattunk számos szak-
mát, bepillantást nyertünk a különböző 
szakmákat tanulók tanulmányi versenyébe. 
Az eseményről sok és hasznos informáci-
óval tértünk haza, ami segíti tanulóinkat a 
pályaválasztásban. Subáné Kiss Gyöngyi, 
Kissné Lantos Éva osztályfőnökök

Iskolai színes hírek
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Digitális Témahét

Április 4. és 8. között részt vettünk az 
országos szervezésű Digitális Témahéten. 
Ennek célja, hogy minél többféle formában 
és a lehető legtöbb időben digitális eszkö-
zöket, okostelefonokat, tableteket használ-
junk a tanulásban. A gyerekek online fel-
adatokat oldottak meg, amiket a tanáraik 
állítottak össze. Bejárták Ebest és a világot 
a Google Earth segítségével. Kémia órán 
telefonjaikkal rögzítették az elvégzett kí-
sérleteket, majd megszerkesztették a vide-
ót. Saját maguk által programozott játéko-
kat készítettek. A program során felhívtuk a 
figyelmet a biztonságos internethasználatra 
is. A hetet egy közös, a digitális témahetet 
népszerűsítő fényképezéssel zártuk, ahol a 
gyerekek nagy örömére Jakab Attila, helyi 
vállalkozó is bemutatta a drón működését. 
A tanulók nagyon élvezték ezt az újszerű 
tanulást, és hogy végre legálisan használ-
hatták telefonjaikat a tanórákon.

Látogatás a Debreceni Javítóintézetben

A tavaszi szünet utolsó napján a Gyer-
mekjóléti Szolgálat és Kása Sándor igazga-
tóhelyettesünk szervezésében ellátogattunk 
a Debreceni Javítóintézetbe. Először tájé-
koztatást kaptunk az intézmény működé-
séről, szabályairól, majd bepillantást nyer-
tünk az intézetbe került fiatalok szigorúan 
szabályozott mindennapjaiba. A látogatást 
követően, a szerzett tapasztalatok hatásá-
ra, mindenki elgondolkozva szállt vissza a 
buszra. Kísérő tanárok: Kissné Lantos Éva 
és Szűcs Norbert.

Házi informatika verseny

Március végén rendeztük meg a házi in-
formatika alkalmazói versenyünket. A ta-
nulók rajzokat, szöveges dokumentumokat, 
táblázatokat és prezentációkat készítettek 
és formáztak meg. Az ötödik évfolyamon 
1. helyezést Misák Alexandra és Kása Le-
vente Sándor, 2. helyezést Szűcs Krisztina, 
3. helyezést Fodor Tamás Levente ért el. A 
hatodik évfolyamon 1. helyezést Lajtai Le-
vente, 2. helyezést Nagy Gergő, 3. helye-
zést Árva Martina ért el. A hetedik évfolya-
mon 1. helyezést Kiss Zoltán, 2. helyezést 

Csorvási Réka, 3. helyezést Szabó Orsolya 
ért el. A nyolcadik évfolyamon 1. helyezést 
Vágner Bálint, 2. helyezést Sós Barnabás, 
3. helyezést Kovács Viktória, Beke Béla 
és Kiss Gergely ért el. Felkészítő tanárok: 
Csiha László és Kissné Lantos Éva.

Sikerek az angol nyelvi vetélkedőkön

Hajdúszoboszlón a Gönczy Pál Álta-
lános Iskolában került megrendezésre a 
Tankerületi Játékos Angol Nyelvi vetél-
kedő, melyen I. helyen végeztek: Páló-
czi Borbála (2.b), Kovács Anna (3.b) és 
Enyedi Sára (4.b). II. helyen végeztek: 
Érckövi Nikoletta (2.a), Varga Olimpia 
(3.a) és Szentmiklósi Dorka (4.a). Fel-
készítő tanárok: Galgóczi Éva, Kathiné 
Sárkány Noémi és Tamássy Zoltán. A két 
tanítási nyelvű csapatok versenyében is-
kolánk két induló csapata elhozta az I. és 
a II. helyezést. I. helyezett csapattagok: 
Gali Petra (8.a), Kiss Zoltán (7.a), Szűcs 
Krisztina (5.b) és Árva Martina (6.a). II. 
helyezett csapattagok: Farkas Petra (5.a), 
Vágner Bálint (8.a), Lajtai Tímea (7.b) és 
Nagy Vivien Lili (7.b). Felkészítő tanárok: 
Csiháné Pálinkás Krisztina, Négyesiné 
Takács Szilvia, Szulyák Anita és Trefán 
Gabriella. 

A DE Kossuth Lajos Gyakorló Iskolájá-
ban megszervezett „Angolszász Ünnepek” 
Angol Civilizáció Versenyen a Gali Petra, 
Morvai Milán és Csízi Hajnalka alkotta 
csapat I. helyen, míg a Beke Béla, Szath-
mári Dorina és Misák Veronika alkotta 
csapat a III. helyen végzett, mellyel ma-
guk mögé utasították a debreceni iskolákat 
is. Felkészítő tanárok: Csiháné Pálinkás 
Krisztina és Trefán Gabriella voltak.

Tudni illik, hogy mi illik...  
illemtan vetélkedő

Iskolánkban hagyományainkhoz híven 
minden tavasszal megrendezzük az illem-
tan vetélkedőket. Az alsó tagozatosok 5 
fős csapatokban versenyeztek egymással. 
Az illemszabályok tudásáról feladatlapok, 
szólások, közmondások, keresztrejtvények 
megoldásával adtak számot. A szoros ver-
senyben a legilledelmesebb csapat a 3.b 
lett, a 2. helyen a 4.a és 4.b, a 3. helyen pe-
dig a 3.a osztály csapata végzett. A vetélke-
dőt Zakar Csilla tanító néni szervezte meg.

A felsős illemtan vetélkedőt a Fenntart-
hatósági Témahét keretein belül, a Föld 
Napjához kapcsolódóan szerveztük meg 
április 18-án. A négy fős csapatok túrá-
zóknak öltöztek be és felsorolták a termé-
szetjáráskor betartandó illemszabályokat. 
Utazási, étkezési, telefonálási illemszabá-
lyok tudásáról is számot adtak, és újságok 
felhasználásával ökoplakátot készítettek a 
„Vidd magaddal a szemetedet!” elnevezésű 

kampányhoz. A vetélkedőt Tóthné Leiter 
Júlia szervezte Balogh Éva segítségével. A 
versenyen I. helyen az 5.b, II. helyen a 7.b, 
III. helyen a 7.a csapata végzett.

Fenntarthatósági témahét

Április 18–22. között a Fenntarthatósági 
Témahét keretében a 3. és 4. osztályos ta-
nulók megismerkedtek a papír történetével 
és a papírgyártás folyamatával. Beszélget-
tünk a szelektív hulladékgyűjtés fontossá-
gáról és az újrahasznosítás lehetőségeiről. 
A gyerekek papírmerítéssel kipróbálták 
az újrapapír – készítést és üdvözlőlapot is 
készítettek. A hét zárásaként a Henkel Ma-
gyarország Kft. játékos tanóra keretében 
mutatta meg a gyerekeknek, hogyan tudnak 
környezettudatosan élni. A rendhagyó tan-
órán sok olyan dolgot tanultak, amelyekkel 
hozzájárulhatnak a környezet védelméhez. 
A program végén minden diák megkapta 
a „Fenntarthatóság bajnoka oklevelet” és 
egy ajándék pólót. Zakar Csilla

Felléptek tanulóink a Nagyböjti 
Koncerten

Az Ebesi Református Templomban meg-
rendezett Nagyböjti Koncerten iskolánk 
22 tanulója lépett fel. A zenei tanszakosok 
mellett az alsós énekkarosok is szerepeltek 
a rendezvényen. Felkészítő tanárok: dr. 
Demeter Lajosné, Nánai Zsuzsanna, Batta 
Katalin és Balogh Tamás voltak. 

Részt veszünk „A diabétesztől félni 
kell” programban

A tankerületből egyedül iskolánk csatla-
kozott a Debreceni Egyetem által szerve-
zett „A diabétesztől félni kell” elnevezésű 
programhoz, mely 2016. márciusától 2018. 
júniusáig tart, és amelyet az Európai Bi-
zottság támogat. A program célja, hogy sze-
mélyre szabottan elősegítse az iskolások és 
családjaik számára az egészséges életmód 
kialakítását úgy, hogy hasznos informáci-
ókat és útmutatást biztosít az egészséges 
táplálkozás és a testmozgás terén.

Hatalmas érdeklődés a Kakaó partyn

Ezúton szeretnénk megköszönni az ér-
deklődést az Oviklub és a Kakaó party ren-
dezvényeinken, melyen leendő elsőseink 
ismerkedhettek meg az iskolai élettel.
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Tájékoztatás sikeres pályázatokról

A „Határtalanul” elnevezésű pályázat 
keretében iskolánk 6. osztályos tanulói a 
következő tanévben megismerkedhetnek a 
Felvidékkel. 

Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány ez-
úton szeretné megköszönni Ebes Községi 
Önkormányzat képviselő-testületének a 
Civil Alapból biztosított 870.000,- Ft tá-
mogatást. Mindezek mellett köszönjük az 
alapítványunknak tett 1%-os felajánláso-
kat, melyet továbbra is szívesen fogadunk. 
Adószámunk: 18544718-1-09.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat-
hoz benyújtott az „Ebesi Gyermekek Nyári 
Táboroztatásáért” elnevezésű pályázaton 

sporteszközök beszerzésére 50.000,- Ft 
összegű támogatást kaptunk.

Iskolánk részt vett a Kézenfogva Alapít-
vány pályázatán, melyen 10 darab focilab-
dát kaptunk.

Próbanyelvvizsga – időpontváltozás

Felhívjuk a próba nyelvvizsgára je-
lentkezők figyelmét, hogy a középiskolai 
ballagások miatt a korábban meghirde-
tett időpont 2016. május 09. 14.00 órára 
módosul.

Fogadóórák

Iskolánkban 2016. május 03-án az 1-2., 
2016. május 04-én a 3–4., 2016. május 05-én 

az 5–8. osztályok számára 16–18 óra között 
fogadóórát tartunk, melyre várjuk a szülőket.  

Gála
A művészeti tanszakok tanulóinak év 

végi Gála műsorára 2016. május 27-én, 
pénteken 17.00 órai kezdettel kerül sor a 
Művelődési Házban, melyre minden ér-
deklődőt szeretettel várunk.

Ezúton is köszönjük Ebes Községi 
Önkormányzatnak, hogy a különböző 
versenyek helyszíneire biztosították a 
zavartalan eljutásunkat. 

Összeállította:
Szűcs Norbert intézményvezető

Kása Sándor intézményvezető-helyettes 

 

 

Boldog 86. születésnapot! 
 

„Ha én írhatnám sorsod könyvét, 
szíved, lelked vágyát, életed, örömét, 

oly széppé írnám, mint egy tündéri álom,  
a legboldogabb te lennél ezen a világon! 

Hajdú Sándorné sz. Varga Julianna 
2016. április 08-án 

ünnepelte 86. születésnapját. 
Ezúton kíván jó egészséget, boldog békés 

éveket szerető családja. 

London Téged is vár!
Ahogy korábban hírül adtuk 2016 szeptemberében az Ebesi 

Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola, a Student Lines Diákutazási Irodá-
val együttműködve egyhetes kirándulást szervez Nagy-Britan-
nia fővárosába, Londonba. 

Néhányan jelezték, hogy a tavasz folyamán tudnak csak je-
lentkezni az utazásra, ezért néhány hely még elérhető korláto-
zott számban.

Érdeklődni az általános iskolában lehet a szervező tanároknál.

Ebesen a 2016. március 17. és április 19. közötti időszak-
ban egy bűncselekmény elkövetéséről érkezett információ a 
rendőrséghez, amelyben büntetőeljárás indult, míg az említett 
időszakban egy közlekedési baleset jutott a rendőrség tudo-
mására. 

Kérjük a lakosság segítségét az alábbi bűnügy elkövetőjé-
nek megtalálása érdekében:

1. Kisebb kárt okozó rongálás vétség megalapozott gyanúja 
miatt indult büntetőeljárás abban az ügyben, amelyben eddig 
ismeretlen tettes 2016. március 21-ét megelőzően az Ady 
Endre utca végén található legelőre 2015. november hónap-
ban kiültetett 1281 tő homoktövis növény közül 640 tövet egy 
éles vágóeszközzel levágták, ezzel kárt okozva a gazdának.

2. Anyagi kárral járó közlekedési baleset történt 2016. áp-
rilis 13-án 11 óra 10 perckor Ebesen. Szintén az Ady Endre 
utcában az egyik parkolóból egy Mercedes típusú személy-
gépkocsi úgy tolatott hátra, hogy az Ady Endre utcán közle-
kedő Citroen típusú személygépkocsinak ütközött. Az baleset 
során anyagi kár keletkezett.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munká-
ját és amennyiben az említett bűncselekmény elkövetésé-
re vonatkozóan információval rendelkeznek, értesítsék a 
rendőrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti 
megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. 
A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait 
zártan – kezeli:
Mészáros József r. ftzls. csoportvezető 06-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Vass Szabolcs r. főrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Szabó Zsolt c. r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510 vagy
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenységirányítási Központ  112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület +36-30/621-6976

Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden hónap első 

szerdáján 16:00 és 17:00 óra közötti időben a Körzeti Meg-
bízotti Irodában az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.

Karácsony Béla 
r. százados, sajtószóvivő

Kék hírek

FELHÍVÁS 
CSALÁDI JUNIÁLISRA!

Van nekünk egy csodálatos „Nagy Parkunk”. A Hagyo-
mányőrző Klub és a Kulturális Kft. szeretné újra megrendezni 
június 4-én, szombaton 10.00 és 20.00 óra között a régi majáli-
sok hangulatát idéző családi juniálist, hiszen akik itt nőttek fel, 
tudják és emlékeznek milyenek voltak a régi május elsejék.

Mivel ez a nap az összetartozás napja is, kérjük az új ide-
költözőket, a régi gazdasági veteránokat, jöjjenek, főzzünk, 
játsszunk, beszélgessünk együtt!

Szeretettel várjuk a családokat, kicsiket, nagyokat, egyszó-
val mindenkit!

Várjuk mindazok jelentkezését, akik megunt játékaikat a 
rendezvényen résztvevő gyerekeknek szívesen felajánlják 
zsákbamacska formájában. A játékok gyűjtése a Hajnalka 
Fagyizóban történik, nyitva tartási időben.

Bővebb információ a Hajnalka Fagyizóban (52-366-909) és 
Községi Könyvtárban (52-366-136).

Hagyományőrző Klub és a Kulturális Kft.
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Az idén IV. alkalommal kiírt Hús-
vét Kupa Floorball kispályás há-
zibajnokság nem volt bolondság, 
habár a „bolondok napján” került 
megrendezésre. A mérkőzések két 
helyszínen a tornateremben és a 
kinti műfüves pályán zajlottak. A 
tornán részt vevő összes csapat – 
helyezéstől függetlenül – nagy el-
ismerést és sok dicséretet érdemel, 

hogy vállalták a küzdelmeket és 
legjobb tudásukat adva bizonyí-
tottak a mérkőzéseken. A sportdél-
utánon a helyezettek érem díjazás-
ban részesültek, és minden tanuló 
oklevelet kapott a pályán mutatott 
teljesítménye elismeréséül.

Makai Zsolt
ESBE Floorball Szakosztály

szakosztályvezető

Húsvéti házi floorball bajnokság 

Március 25-én került sor az Oxi-
gén futás ünnepélyes eredmény-
hirdetésére. A hat fordulóban el-
ért teljesítmények alapján, nagy 
tapssal köszöntötte az ebesi at-
létákat a több száz fős debreceni 
közönség. Korosztályos bajno-
kaink: Egri Kincső, Biricz Gab-
riella, Lugosi Imréné, Enyediné 
Dobai Henriett, ifj. Sós Barna-
bás, Sós Barnabás. Ezüstérmesek 
lettek Nagy Anita és Egri Ferenc. 
Bronzérmet vehettek át Fodor 

Szabolcs és Lugosi Imre. Negye-
dik helyen végeztek Mészáros 
Nóra és Sós Anna. Ötödik lett 
Enyedi Luca. További pontszer-
zőink az összetett versenyben: 
Egri Csenge, Tóth Amina, Enye-
di Sára, Fodor Enikő, Palcsu 
Hédi, Veres Ilona, Szentmiklósi 
Dorka, Török Levente, Fodor 
Levente, Palcsu Nándor, Fodor 
Tamás, Kiss Patrik és Palcsu 
László.

Sós Barnabás

A Nagyerdő futóbajnokai

Lakossági 
hirdetések

Kósa doktorék háza eladó! Ér-
deklődni: 52/366-018 telefonon

Talpmasszázs – reflexológia! A 
reflexzóna masszázs serkenti a 
vér és nyirokkeringést, amivel a 
test öntisztulási képességét meg-
többszörözhetjük. Mivel erősíti 
az immunrendszert, így az ön-
gyógyító folyamatokat beindítja. 
Oldja a feszültséget, relaxál és 
kellemes közérzetet ad. A ref-
lexológia világszerte elismert 
természetgyógyászati módszer. 
Masszázs időpontok: szerda: 
10.00–14.00 óráig, csütörtök: 
14.00–18.00 óra között. Előzetes 
időpont egyeztetés a 06/70-334-
5407 telefonszámon.

Mezeifutó Országos Diákolimpia
Április 5-én, Gödöllőn rendezték meg a mezeifutó diákolimpia or-
szágos döntőjét. Megyei bajnok lány csapatunk az előkelő 19. helyen 
végzett, míg egyéniben Mészáros Nóra és Sós Barnabás nagyszerű 
futásukkal a 16. és 25. helyet szerezték meg a 230 fős mezőnyben. 
Az országos versenyen indult csapatunk tagjai voltak: Mészáros Nóra, 
Szentmiklósi Dorka, Enyedi Sára, Kovács Alexa és Sós Barnabás. Fo-
dor Enikő Liza sajnos betegség miatt nem tudott ott lenni a megmé-
rettetésen. Iskolánk volt tanulója, Kiss Patrik is a legjobbak között 
versenyzett. Köszönet az Önkormányzatnak és Miklós Leventének, a 
gyerekek szállításáért. Sós Barnabás

Tavaszi  
nagytakarítás

Az Ebesi Polgárőr Egyesü-
let felhívására, ismét sike-
rült környezetünk megtisz-
títása a felelőtlenül eldobált 
szeméttől, és csökkenteni 
az illegális szemétlerakók 
számát a település külterü-
letén. Bízunk benne, hogy a 
9 éve elkezdett akciónkkal, 
egyre több ember figyelmét 
sikerül ráirányítani köz-
vetlen élőhelyünk tisztán 
tartására. Sajnos minden 
szemétszedésünk alkalmá-
val találunk állati teteme-
ket, melyek azon túl, hogy 
szívszorító érzést okoznak 
számunkra, súlyos fertőzés-
veszélyt jelent háziállata-
inknak és a lakosságnak is. 
Az elhullott állatainkat be-
jelentés után ingyen elszál-
líttatja az önkormányzat! 
Ennek ellenére az idei év-
ben is találtunk papírdoboz-
ban kitett kiskutyákat, sza-
tyorban kidobott baromfit. 
Köszönjük a Községgond-
nokságnak és az AKSD-nek 
a hulladékok elszállítatását, 
az Önkormányzat, Óvoda, 
Iskola és a Civil szerveze-
tek segítségét is!
Ebesi Polgárőr Egyesület

TÁJÉKOZTATÁS
A Hajdúk Vidékfejlesztési 

Egyesülete 2016. április 13-án 
tartotta elnökségi és közgyűlé-
sét, ahol többek között a Helyi 
Fejlesztési Stratégia Draft ter-
vezetét fogadták el az egyesü-
let tagjai.

A VP-19.1-15 Helyi Fej-
lesztési Stratégiák elkészítésé-
nek támogatása pályázati fel-
hívásban közzétettek alapján 
az Egyesületünk a 2014-2020 
programozási időszakban 
261.800.000.- Ft fejlesztési 
forrást pályáztathat meg. A 
HFS-ben előirányzottak sze-
rint a pályázati felhívások 
1.  Térségi Vállalkozásfej-

lesztés, induló és működő 
vállalkozások támogatása, 
megújuló erőforrások alkal-
mazása 120.000.000 Ft

2.  Környezeti adottságokra 
épülő turizmusfejlesztés 
110.000.000 Ft

3.  Fokozottan veszélyeztetett 
hátrányos helyzetű csopor-
tok támogatása 10.000.000 
Ft

4.  Civil szervezetek tevé-
kenységének támogatása 
21.800.000 Ft

témakörben és keretösszeggel 
kerülnek kiírásra, remélhető-
leg már 2016. év végétől fo-
lyamatosan.

Kiss Attila
elnök

Bereczkiné Szabó Ivett
munkaszervezeti  

és szakmai vezető



w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

Ebesi Hírlap12


