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Célba értek az adományok

Az Ebes Fejlődéséért Közalapítvány és az Ebes Községi 
Önkormányzat közös felhívására sokan csatlakoztak.

Az adományokkal megédesítettük a Covid betegek ellá-
tásában, megelőzésében résztvevő egészségügyi dolgozók 
mindennapjait. Édesség, kávé, friss sütemény, üdítő bőven 
került a dobozokba.

Köszönjük a felajánlásokat!
Köszönjük az egészségügyi dolgozók áldozatos és kitartó 

munkáját!
Rózsahegyiné Juhász Éva

Ebes Fejlődéséért Közalapítvány elnöke 

Aszfaltburkolatot kap az Arany János utca
Március végén elkezdőd-

tek az Arany János utca út- és 
csapadékvíz elvezetés építé-
si munkálatai. A kivitelezési 
munkákra a Cívis-Út Kft.-vel 
(4251 Hajdúsámson, Mar-
tinka, Orgona utca 2.) kötött 
szerződést az Önkormányzat 
bruttó 44.946.789 Ft összeg-
ben. A beruházás költsége tar-
talmazza az Arany János utca 
teljes hosszán 4,0 m széles, 
egyoldali esésű aszfalt burko-
latú utat nemeskő padkával, 
és az út csapapadékvizét ke-
zelő egyoldali útárkot. Miu-
tán a vízelvezetés nem érinti a 

túloldali kapubejárókat, ezért 
azok teljes átépítését sem kel-
lett elvégezni.

Az árok oldalban a kapube-
hajtók átépítését tartalmazza 
a beruházás. További elem-
ként elkészül az utca végén a 
vasút irányában lévő zúzott-
köves parkoló átprofilozása, 
mart aszfaltos terítése, vala-
mint a vasúti zajfal mellett a 
Rákóczi utcától a Liszt Fe-
renc utcáig tartó út rétegrendi 
megerősítése, profilozása útá-
rok kialakításával. A munká-
latok befejezése június végére 
várható.



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 HírlapHírlap22
A képviselőkkel egyeztetve 

meghozott döntések – 2021. 
március és április

A veszélyhelyzet időszaká-
ban – törvényi előírás alap-
ján – nem tartható formális 
képviselő-testületi ülés. Ebe-
sen a kialakult gyakorlatnak 
megfelelően a képviselők és 
bizottsági tagok havi rendsze-
rességgel megtartott több órás 
online értekezleteken vitatják 
meg a törvényes rendben el-
készített előterjesztéseket. A 
polgármesteri határozatok ezt 
követően kerülnek meghoza-
talra. 

A márciusi (március 24.) 
egyeztetést követően megho-
zott legfontosabb döntések:

Elfogadásra került a 2021. 
évi közbeszerzési terv, amely 
alapján az idei évben a Szol-
gáltató Ház építés céljából ke-
rül lefolytatásra közbeszerzési 
eljárás. Döntés született a Ci-
vil Alap terhére nyújtott támo-
gatásokról. Az első fordulóban 
hét pályázó részesült összesen 
3,5 millió forintos önkormány-
zati támogatásban a 2021. évi 
tevékenységeik, működésük 
megvalósításához. 

Az általános iskola művé-
szeti képzését érintő átszer-
vezésével kapcsolatban vé-
leményezési feladatának tett 
eleget az Önkormányzat. A 
Tankerületi Központtól kapott 
tájékoztatás alapján az átszer-
vezést követően hatékonyabb, 
színesebb képzési palettával 
működő művészeti oktatás va-
lósulhat meg. 

Megvitatták a képviselők a 
Lombosföld Kft. által koráb-
ban megvásárolt terület ügyét 
is. A vállalkozás kérelmezte a 
2021. év végéig kikötött visz-
szavásárlási jog meghosszab-
bítását. A meghozott határozat 
értelmében a tervezett beruhá-
zás készültségi fokától függ a 
hosszabbítás lehetősége. 

Egyhangúlag elutasításra 
javasolták a képviselők azt 
a kérelmet, amelyben egy 
korábban területet vásárolni 
szándékozó, de az ügylettől 
végül elálló vállalkozás sze-
rette volna a korábban kifize-
tett foglaló összegét vissza-
kérni, illetve egy másik általa 
tervezett ügyletbe betudni. 

Az áprilisi (április 21.) 
egyeztetést követően megho-
zott legfontosabb döntések:

Az online megbeszélés Dr. 
Gali Sándor r. ezredes, kapi-
tányságvezető 2020. évi köz-
biztonsági beszámolójával 
vette kezdetét. A prezentáci-
óból megtudhattuk, hogy a 
regisztrált bűncselekmények 
száma 21 volt, ez az elmúlt 
tizenegy év egyik legalacso-
nyabb száma. A kiemelten 
kezelt bűncselekmények te-
rületén megfigyelhető pozitív 
trendek mellett Kapitány úr 
felhívta a figyelmet a közle-
kedésbiztonsággal kapcso-
latos problémákra: A 4-es 
és 4805-ös számú utakhoz 
köthető személyi sérüléses 
balesetek száma 5-ről 8-ra 
emelkedett a 2019-es évhez 
képest. A belterületen bekö-
vetkezett balesetek száma 
2-ről 3-ra emelkedett. A pre-
venciós tevékenységnek és az 
önkormányzattal, valamint a 
polgárőrséggel kialakított jó 
együttműködésnek is köszön-
hetően a pozitív tendenciák 

továbbra is fenntarthatóak. A 
közös erőfeszítések fenntartá-
sát és az együttműködés fon-
tosságát húzta alá beszámoló-
jában Balogh László, az Ebesi 
Polgárőr Egyesület elnöke is. 
A rendőrséghez hasonlóan 
a polgárőrséget is új kihívá-
sok elé állította a pandémiás 
helyzet. A több mint hatvan 
egyesületi tag közel három-
ezer óra önálló szolgálattal és 
közel kilencezer óra ügyeleti 
szolgálattal igyekezett hoz-
zájárulni a településünk javát 
szolgáló közbiztonsági célok 
megvalósításához.

Döntés született egy ipari 
parki ingatlan bérleti szerző-
dés keretében történő haszno-
sításáról, valamint egy ipari 
terület értékesítéséről is. 

Az óvodák március 8. és áp-
rilis 19. közötti kötelező zárá-
sa miatt módosításra került az 
óvoda nyári zárásáról szóló 
határozat: előreláthatólag au-
gusztus 9. és 19. napja között 
lesz zárva az Intézmény. 

Valamennyi határozat meg-
található a www.ebes.hu olda-
lon. 

Önkormányzati hírek

Tisztelt Ebtartók, 
Ebtulajdonosok!

Az állatvédelmi törvény 
előírja, hogy a tartás he-
lye szerint illetékes te-
lepülési önkormányzat 
feladata az ebösszeírás 
elvégzése. Az ebösszeírás 
célja a jogszabályban elő-
írt ebrendészeti feladatok 
ellátása, és a veszettség 
elleni járványvédelmi 
megelőzés. A törvény 
alapján az eb tulajdono-
sa/tartója az ebösszeírás-
kor köteles a törvényben 

meghatározott adatokat 
az önkormányzat rendel-
kezésére bocsátani.

Kérem a tisztelt ebtar-
tókat, hogy az adatszol-
gáltatási kötelezettségük-
nek tegyenek eleget, és 
nyilatkozni szíveskedje-
nek az Ebes közigazga-
tási területén tartott ebek 
adatairól. A bejelentésre 
szolgáló adatlap megta-
lálható az Ebesi Hírlap 
április számában és a 
www.ebes.hu oldalon. 

A papír alapon az ol-
vashatóan kitöltött, és 
az állattartó aláírásával 
ellátott adatlap a Pol-
gármesteri Hivatalban 
ügyfélfogadási időben 
(H: 8.00–12.00, Sz: 8.00-

12.00, 13–17:30, Cs: 
13.00-16.00, P: 8.00–
11.00) személyesen vagy 
postai úton is (4211 Ebes, 
Széchenyi tér 1.) benyújt-
ható. Az elektronikusan 
benyújtható űrlappal kap-
csolatos információk a 
www.ebes.hu oldalon ta-
lálhatók. 

Minden egyes kutyáról 
(ebenként egy példány-
ban) külön adatlapot kell 
kitölteni. (Az adatlap 
szükség szerint szabadon 
sokszorosítható.) Be-
nyújtási határidő: 2021. 
június 15. 

Ezúton is felhívom az 
ebtartók, ebtulajdonosok 
figyelmét, hogy 2020. ja-
nuár 1. napjától minden 

négy hónaposnál idősebb 
eb csak transzponderrel 
(microchippel) megje-
lölve tartható. Kérem, 
hogy a még meg nem 
jelölt ebeket szíveskedje-
nek állatorvosnál megje-
löltetni.

Az adatszolgáltatás a 
törvény értelmében köte-
lező! Aki adatszolgáltatá-
si kötelezettségének nem 
tesz eleget, vagy nem a 
jogszabályban előírtak-
nak megfelelően teljesí-
ti, állatvédelmi bírsággal 
büntethető.

Köszönöm, hogy az 
adatlap visszaküldésével 
segítik munkánkat!

Dr. Morvai Gábor 
jegyző

EBÖSSZEÍRÁS – Felhívás kötelező adatszolgáltatásra
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Lakossági tájékoztató
M35 autópálya – 354. sz. főút csomópont átépítése

A beruházó Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. meg-
bízásából a Duna Aszfalt Zrt. 
kivitelezésében valósul meg 
az M35 autópálya – 354. sz. 
főút csomópontjának átépí-
tése.

A 354. sz. főút meghosz-
szabbítása a Debreceni 
Észak-nyugati Gazdasági 
Övezet felé nyugati irányban 
történik, illetve csatlakozik 
majd az úgynevezett Déli 
határoló úthoz is. A jelenleg 
trombita alakú csomópont a 
beavatkozásnak köszönhető-
en teljes értékű, lóhere alakú 
csomóponttá alakul át, ki-

szolgálva az M35 autópálya 
és a 354. sz. főút keresztező-
dését.

A csomópont külön szintű 
jellege az átalakítással nem 
változik, a csomóponti ágak 
korrekciója valósul meg a 
meglévő híd mindkét oldalán 
úgy, hogy a csomópontban 
minden forgalmi irány bizto-
sítható legyen.

A csomópont átépítése 
a Debrecen Észak-nyugati 
Gazdasági Övezet (ÉNYGÖ) 
megközelítését javítja a kele-
ti irányból, ugyanis a 354. sz. 
főút jelenleg jelentős kapa-
citás tartalékkal rendelkezik, 

2x2 sávos autóúti kiépítettsé-
ge alkalmassá teszi az iparte-
rület megközelítését keleti és 
déli irányból egyaránt. 

A kivitelezési munkák két 
nagy ütemben valósulnak 
meg. Az I. ütem várható be-
fejezése tervezetten 2021. 
május vége. A II. ütem kivite-
lezése 6 hónapig tart, novem-
ber végére várhatón a teljes 
csomópontban befejeződik a 
kopóréteg építése és a végle-
ges forgalmi rend kialakítása.

Az építés ideje alatt a 
csomópontban a gépjármű-
közlekedés az építés ütemé-
hez igazodva folyamatosan 

biztosított lesz. Egy ágat 
zárnak le az építés kez- 
detétől folyamatosan. Ez  
az M35 autópályán Budapest 
irányából a 354. sz. főúton 
Nyíregyháza irányába tartó 
forgalmat érinti. Ennek az 
iránynak a kiváltása a 33. 
sz. főúti csomópontban lesz 
megoldva. A Budapest felől 
érkezőknek 3,7 km-es ke-
rülővel, a 33. sz. főúti cso-
mópontban az M35-ös útról 
lehajtva, majd arra vissza-
hajtva lehet Nyíregyháza irá-
nyába fordulni. Részletes tá-
jékoztató: www.dunaaszfalt.
hu, www.ebes.hu

Ismét lehetőség nyílt távkölcsönzés-
re a „Községi Könyvtár-Ebes” Face-
book-oldalon keresztül. 

A könyvekről külön albumokba töl-
töttünk fel képeket. Részletesebb leírá-
sok a képekre kattintva elérhetőek.

A választott könyveket üzenetben le-

het kérni a Facebookon, vagy az ebes-
konyvtar@gmail.com-on. 

Az összekészített csomag előre 
egyeztetett időpontban átvehető.

A távnyomtatás menete a követke- 
ző:

1. A nyomtatni kívánt anyagot e-ma-
ilben küldjék el az ebeskonyvtar@
gmail.com címre. 

Az e-mailben tüntessék fel a követke-
ző adatokat:

–  dokumentum mérete (A4 vagy A3)
–  színes legyen vagy fekete-fehér
–  a papír mindkét oldalára nyomtas-

sunk-e, vagy minden oldal külön 
lapon legyen

–  elérhetőség (név, telefonszám, 
e-mail cím)

2. A kinyomtatott dokumentum előre 
egyeztetett időpontban vehető át.

A könyvtárhoz érkezéskor kérjük 
használja az ajtóhoz kihelyezett csen-
gőt, és mi kivisszük a kinyomtatott 
dokumentumot. Az átvétel alatt száj-
maszk használata kötelező!

Díjszabási tételeinkről a http://www.
kulturaliskftebes.hu/szolgaltatasok.
html oldalon tájékozódhat.

Bővebb információ üzenetben vagy 
telefonon: 52/565-093.

A nyitással kapcsolatos információ-
kért figyelje Facebook oldalunkat.

Távnyomtatás és kölcsönzés a zárvatartás alatt

Örömteli szép feladat számunkra, hogy megírjuk azt a jó 
hírt, hogy május 2-től újra van lehetőség személyesen részt 
venni a református gyülekezet templomi alkalmain. A be-
zárás nagyon rossz érzés volt, hisz a célunk az, hogy mind 
többen érezzék meg, hogy szükség van az Isten közelségére, 
az emberi szívnek arra az indulatára, amit úgy hívunk „is-
tenkeresés”. De még inkább szükségünk van a felismerésre, 
hogy Isten „nem veszett el”, nagyon is jelen van mindannyi-
unk életében. Mindezeknek természetes helye a templom, az 
Isten háza, ahol immár újra látogathatóak az alkalmak.

Az időpont nem változott, minden vasárnap ¾ 10-től kez-

dődik az istentisztelet. Mindenkit örömmel és szeretettel vá-
runk! 

Örömünket csak fokozza, hogy épp május első vasárnapján 
van lehetőség újra istentiszteletre jönni, hisz ez a vasárnap 
anyák napja, az öröm, a köszönet, a hálaadás napja! Éljünk 
a lehetőséggel! 

Presbitériumunk nevében minden édesanyának, nagy-
mamának, dédmamának, keresztanyának jó egészséget, 
örömöt és áldást, békességet kívánunk, szeretettel!

Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor
Szilágyi János gondnok

Újra nyitva! 
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Föld napja
Óvodánkban ismét zöld jeles napot köszöntöttünk. A csa-
ládok által készített „Tündér-kertekből” varázsoltunk ki-
csik és nagyok örömére mesebeli kiállítást!
Köszönjük az alkotó családok lelkes munkáját.

Természetbarát Munkaközösség

Május 29. szombat 10 
órakor a járványügyi sza-
bályok betartásával kerül 
lebonyolításra a verseny 

(egyéni futamok, maszk-
használat, kézfertőtlení-
tés, védőtávolság). 

Helyszín: salakos futó-
kör.

Korosztály: 3–18 éves 
korig.

A verseny ingyenes. 
A résztvevők gyerekna-

pi ajándékokat kapnak.
Szervező: Sós Barna-

bás, Ebesi Sportbarátok 
Egyesület

Gyermeknapi futóverseny

BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
4211 Ebes, Ady Endre u. 9-11. sz.

Telefon: 52/565-053, 565-054; Fax: 52/565-053

FELHÍVÁS
Tisztelt Szülők!

A 2021/22-es nevelési évre az óvodába beiratkozó gyermekek szüleinek lehetőségük van online beiratkozásra. Az 
online beiratkozáshoz szükséges elektronikus űrlap és a kitöltéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók a 
www.benedekoviebes.hu/ internetes oldalon.

A kitöltött űrlapokat az ovoda.ebes@gmail.com email címre várjuk a beiratkozási hirdetményben foglaltak szerint, 
2021. május 4-én és 5-én, 8:00–16:00 óráig.

A beiratkozás személyesen is megtörténhet a járványügyi szabályok betartása mellett. Azoknak a szülőknek, akik a 
beiratkozás személyes formáját választják, a várakozás elkerülése érdekében lehetőséget biztosítunk előzetes időpont 
egyeztetésre az 52/565-053-as telefonszámon.

Ebes, 2021. április 21.
Tóth Ilona intézményvezető

 

 

 

  

 

 

 

         Munkatársakat keresünk! 
 

A Debreceni és Nyírségi 
Görögkatolikus 

Gyermekvédelmi Központ 
NEVELŐSZÜLŐKET keres. 

 
A nevelőszülők foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, 
de a már meglévő munka mellett is végezhető ez a hivatás. 
A képzést biztosítjuk. 
Teljes körű felvilágosítás: 30/555-6816 vagy 30/010-6112 
(munkaidőben) 
Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 9. 
 

Lakossági hirdetés
Földmérés, telekmegosztás, Fundamenta, lakáshitel, felújítási hi-
tel. Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány készí-
tése. Adorjánné Vali Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407.

Méhnyakrákszűrés
Lakossági méhnyakrákszűrés lesz 2021. 05. 21-én, 

pénteken a Védőnői tanácsadóban. (Ebes, Rákóczi u. 16., 
hátsó rendelő).

Jelentkezés és pontos időpontkérés munkaidőben 
52/366-821 telefonon, vagy személyesen. Rendel: Dr. 
Lőrincz Judit szülész-nőgyógyász.

Védőnők
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A Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara tájékoztatja ügyfeleit, 
hogy az április 7-től beadható 
egységes kérelmek szankció-
mentes benyújtási határideje 
– mivel május 15. szombatra 
esik – 2021. május 17. 

A kérelembeadás során 44 
támogatási jogcímre, intéz-
kedésre lehet támogatást igé-
nyelni, illetve adatszolgáltatási 
kötelezettséget teljesíteni. Az 
egységes kérelmet továbbra is 
kizárólag elektronikus úton, a 
Magyar Államkincstár (MÁK) 
online felületén, a https://
www.mvh.allamkincstar.gov.
hu/e-ugyintezes oldalon lehet 
benyújtani.

Megyénkben 2020-ban több 
mint 11000 kérelmet nyújtot-
tak be Falugazdász Kollégá-
ink, közel 95%-át telefonon 
keresztül. 

A telefonon történő kére-
lembeadások miatt várhatóan 
nehezen lesznek elérhetőek 
falugazdászaink, ezért kér-
jük többször próbálják hívni 
őket, illetve mindenkit vissza 
fognak hívni. Kérjük a Gaz-
dálkodók együttműködését és 
türelmét.

Amennyiben szükségessé 
válna a személyes ügyintézés, 
arra csak előzetes telefonos 
időpont egyeztetés után lesz 
lehetőség. Irodáinkban tagja-
ink és munkatársaink egész-
ségének védelmében szigorú 
járványvédelmi intézkedéseket 
tartunk fent, melyet kérünk be-
tartani.

Azon kamarai tagok, akik a 
korábbi években nem vették 
igénybe falugazdász közre-
működését a kérelembeadás-
hoz, de idén szeretnék kérni, 

keressék a NAK Hajdú-Bi-
har Megyei Igazgatóságát az 
52/503-310 telefonszámon és 
a hajdubihar@nak.hu e-mail 
cím elérhetőségeken; a falu-
gazdászok elérésében munka-
társaink segítséget nyújtanak. 
Valamint a NAK portálján 
lekérdezhetik majd a lakóhe-
lyükhöz legközelebbi falugaz-
dászok elérhetőségeit. 

Az idei évtől kezdődően 

már nincs szükség az őster-
melői igazolvány megújítá- 
sára. A NAK kéri tagjait,  
hogy a kérelembeadási idő-
szakra tekintettel az őster-
melői tevékenységgel, csalá-
di gazdasággal kapcsolatos 
ügyekkel csak sürgős és in-
dokolt eseteben keressék falu-
gazdászukat.

Egységes kérelmek benyújtása

Felejthetetlen élmény volt számunk-
ra az a Pünkösd, melyet a vírushelyzet 
előtt, 2019-ben Csíksomlyón, a Kissom-
lyó-hegy és Nagysomlyó-hegy közötti 
nyeregben együtt ünnepeltünk zarándo-
kok hatalmas tömegével. Magyarnak, 
kereszténynek lenni valóban felemelő 
érzés volt! Az idei ünnepen kérjük a 
Mindenható Istent, hogy Szent Lelke ál-
tal gyógyítsa meg ezt a „beteg világot”! 
Mielőbb szabadulhassunk a járvány fog-
ságából!

ÁLDOTT, SZÉP PÜNKÖSDÖT 
KÍVÁNUNK MINDENKINEK!
Okváthné Kertész Anna és a közösség 

Pünkösdre hangolódva
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Versenyek, elért eredmények

Iskolánk több tanulója is me-
gyei döntőbe jutott a Bendegúz 
Gyermek- és Ifjúsági Akadémia 
többfordulós nyelvÉSZ Anya-
nyelvi Tanulmányi Versenyén. 
Diákjaink 2021. február 21-én 
az iskolában írhatták meg a ver-
seny megyei fordulóját, melyen 
nagyon szép eredmények szület-
tek. Nagy Dávid 2.b osztályos 
tanuló 6., Illés-Dudás Annabell 
1.a osztályos tanuló 7., Oláh 
Máté 1.a osztályos tanuló 10., 
Zétényi Eszter 4.a osztályos ta-
nuló 13., míg Kovács Franciska 
3.b osztályos tanuló 27. helyezett 
lett a saját évfolyamában megyei 
szinten. Felkészítő tanáraik: 
Nagy Anita, Dzsudzsák Natália, 
Bálintné Bagdi Ibolya, Galgóczi 
Éva tanító nénik voltak.

Iskolánk öt tanulója online írta 
meg a Bendegúz Gyermek- és 
Ifjúsági Akadémia által szerve-
zett matekÁSZ tanulmányi ver-
seny feladatsorát. Hámori Gergő 
4.b osztályos tanuló megyénk 
legjobbjaként az országos döntő-
be jutott! Nagy Tamás 1.a 16., 
Szulyák Máté 4.a 16., Oláh Máté 
1.a 18., Bocz Ádám 3.a 28. he-
lyezést érték el. Felkészítő taná-
raik: Zelizi Mária, Fodor Bar-
bara Melinda, Dr. Rácsai 
Lajosné tanító nénik voltak.

Februárban sor került a Szép 
Magyar Beszéd verseny terü-
leti fordulójának a megrende-
zésére a hajdúszoboszlói Pávai 
Vajna Ferenc Általános Isko-
lában, természetesen a járvá-
nyügyi helyzetre való tekintettel 
csak online formában. A diákok 
rendhagyó módon videófelvételt 
készítettek a szabadon választott 
és a kötelező szövegek felolva-
sásáról. Iskolánkat négy tanuló 
képviselte. Herczeg Tímea (6.a) 
és Krivács Zsófia (6.a) tanulók 
oklevelet kaptak, a 7-8. évfo-
lyamosoknál Kanyó Gréta Anna 
(8.b) második helyezést ért el. 
Kovács Anna (8.b) az első helyet 
szerezte meg, így Anna képvisel-
heti iskolánkat a májusban meg-

rendezésre kerülő kisújszállási 
regionális fordulón. Felkészítő 
tanáruk: Subáné Kiss Gyöngyi.

Az idei tanévben 24. alka-
lommal kerül megszervezésre 
a Simonyi Zsigmond Kár-
pát-medencei helyesírási 
verseny. Célja az anyanyelv 
értékeinek megőrzése, az anya-
nyelv iránti szeretet erősítése, a 
tehetséggondozás, a helyesírá-
si készség, valamint a digitális 
írástudás fejlesztése is. A ver-
seny három – iskolai, megyei/
fővárosi és országos – forduló-
ban zajlik. Újdonsága azonban, 
hogy a versenyzők digitális 
feladatlapokat töltenek ki on-
line platformon. Tanulóink a 
következő pontszámokat sze-
rezték az első fordulóban az 5. 
évfolyamon: Kerékgyártó Fanni 
(73,17 p), Zsiros Blanka (68,99 
p), Schwarcz Márton (62,87 p), 
Kádár Jenő (57,91 p), Szabó 
István (55,79p). A 6. évfolyam 
pontszámai a következőkép-
pen alakultak: Herczeg Tímea 
(70,52 p), Krivács Zsófia (67,12 
p), Szolnoki Szintia (67,02 p), 
Balczó Boglárka (62,13 p), Ha-
nyu Imre (56,42 p), Szűcs Re-
beka (51,32 p), Árva Dominika 
(48,83 p), Jeges Gabriella (37,75 
p) Móré Ferenc (36,8 p). A 7. év-
folyam pontszerzői: Bakonszegi 
Vanda (59, 9 p), Molnár Maja 
(59, 9 p), Pálóczi Borbála (59,9 
p), Papp Luca (59, 9 p), Szöllősi 
Lara (59, 9 p). A 8. évfolyamon: 
Kovács Anna (67,13 p), Pető 
Zsófia (57,93 p), Boruzs Réka 
(45,58 p), Offra Tímea (43,85 
p), Dobos Dorina (41,18 p) értek 
el szép eredményt. A következő 
fordulóra az 1. forduló legjobbja 
juthat tovább, így iskolánkat a 
megyei fordulóban Kerékgyártó 
Fanni 5.a osztályos tanuló kép-
viselheti. A diákokat felkészítő 
tanárok: Németi Jánosné és Su-
báné Kiss Gyöngyi.

Pályázatok keretében nyert 
eszközeink

A Thököly Imre Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolával és 
a Hőgyes Endre Gimnázium 
és Szakközépiskolával közö-
sen benyújtott EFOP 3.2.3-17-
2017-00003 Digitális környezet 
a köznevelésben pályázatunk 
sikerének köszönhetően 6 kivá-
ló minőségű laptopot, 2 db 3D 

nyomtatót, valamint 32 db table-
tet és egy töltő tárolót kaptunk a 
projekt megvalósításának támo-
gatására.

Pedagógusaink ismét 
továbbképzéseken vettek részt 
az EFOP 3.2.3-17-2017-00003 

pályázat keretében
Kissné Lantos Éva, Tálas Enikő, 
Csiha László, Szabó Zsolt LEGO 
WeDo robotokkal támogatott él-
ményalapú ismeretátadás az 
alsó tagozatban című online to-
vábbképzésen vettek részt, 
amely lehetőséget nyújtott, hogy 
betekintést kapjanak a robot-
programozásba és annak széles 
kőrű tanórai alkalmazhatóságá-
ba. Az oktatás során tanultakat 
Kissné Lantos Éva – a projekt 
digitális módszertani assziszten-
se – kolléganőnk is segítette a 
gyakorlatban alkalmazni, amit a 
kolléganő hosszú évek óta ma-
gas szinten oktat szakköri óráin 
és a nyári táboroztatások alkal-
mával is.

Csiháné Pálinkás Krisztina, 
Érckövi Katalin, Subáné Kiss 
Gyöngyi, Tamássy Zoltán és 
Zakar Csilla pedagógusaink 
Digitális történetmesélés az 
oktatásban a LEGO eszközök 
segítségével című online tovább-
képzésen vettek részt. Napjaink-
ban csökken az olvasási kedv, 
viszont a gyerekek egyre több 
időt töltenek a számítógép előtt. 
A digitális történetmesélés alkal-
mas arra, hogy az informatikát 
az olvasás szolgálatába állítsuk. 
Az elméleti oktatás után a gya-
korlatban kellett a LEGO cég 
által kifejlesztett oktató szettel 
történeteket megépíteni, és elő is 
adni. Iskolánk a pályázat során 
három, egyenként 1144 elemből 
álló szettet kapott, hogy a gyere-
kek megépítsék azokat a történe-
teket, szituációkat, amelyekről 
tanulnak, ezáltal fejlődjön az 
együttműködési és a kommuni-
kációs készségük, szövegértési 

és nyelvi készségeik. A képzé-
sen a Story Visualizer Software 
használatát is bemutatták, ame-
lyet ugyancsak a LEGO cég fej-
lesztett ki, és használatával kép-
regény készíthető. 

Tóthné Leiter Júlia, Kulcsárné 
Toroczkai Gabriella Dóra és 
Kása Sándor Digitális környezet 
a köznevelésben pályázat kereté-
ben továbbképzésen vettek részt 
Budapesten. A továbbképzés so-
rán bepillantást nyertek az alko-
tópedagógiai módszertanba. Ha-
zánkban először a Makerspace.
hu csapata nyitott elsőként Digi-
tális Közösségi Alkotóműhelyt 
Budapesten, mely alkotóműhely 
mindennel rendelkezik, ami a 
21. századi oktatást egy más 
szintre emeli egy újfajta pedagó-
giai szemlélettel. Az alkotópeda-
gógia lényege, hogy a gyerekek 
társaikkal együttműködve elké-
szítik és bemutatják saját fizikai 
tárgyaikat, alkotásaikat, akár egy 
egyedi háromdimenziós tárgy 
formájában. A projekt támogatá-
sára iskolánk 2 darab 3D nyom-
tatót kapott, melyet nagyon vá-
runk, hogy a képzésen szerzett 
tudást átadva kipróbálhassuk ta-
nulóinkkal.

Állat-asszisztált tanórák
Április 14-én online formában 
került megrendezésre a Tankerü-
leti Szakmai Nap, április 17-én 
pedig a Tavaszi Pedagógiai Na-
pok rendezvénysorozat. Iskolánk 
pedagógusa, Petőné Kiss Judit 

Iskolai hírek
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Az elmúlt időszakban több olyan ügyben is indult nyomozás, 
ahol a bűnözők az internet segítségével, internetes vásárlás al-
kalmával okoztak kárt a sértetteknek. 

Nem mindenki használja csaló szándékkal az internetet, azon-
ban fő az óvatosság és biztonság ezért az alábbiakra hívjuk fel 
a figyelmet:

•  Győződjünk meg róla, hogy a weboldal biztonságos, a web-
cím előtt szerepel a https:// kitétel vagy egy zöld lakat, mel-
lette a Biztonságos kifejezés. Ugyanakkor, ha ez megvan, 
még akkor sem vagyunk feltétlenül biztonságban.

•  Nézzünk utána az oldal értékelésének: a közösségi oldala-
kon érdemes rákeresni a webáruházra, a lelkendező, pozitív 
kommentek túlsúlya és a kevés eladási tranzakció intő jel.

•  A feltűnően nagy árengedmény mindig gyanús. 
•  A Fogyasztóvédelem felhívja a figyelmet arra is, hogy gya-

nús, ha a fizetési feltételek között csupán előre fizetési lehe-
tőséget biztosít egy webáruház, vagy nem kellő részletesség-
gel tájékoztatja a vásárlókat a szállítás részleteiről.

•  Nagy értékű megrendelést ne adjunk le olyan oldalon, ami-
vel nincs tapasztalatunk. Egy számunkra új webáruházból 
kis összegért rendeljünk először.

•  Győződjünk meg róla, hogy azon az oldalon vagyunk, ahon-
nan eredetileg vásárolni szerettünk volna. Nézzük meg a 
webcímet, ha tudjuk, mi a webáruház neve, gyanakodha-
tunk, ha ettől eltér a webes elérhetőség.

•  Vásárlás előtt olvassuk el az Általános Szerződési Feltéte-
leket.

•  Az online piacterek, aukciós oldalak, internetes szolgáltatók 
nem vállalnak felelősséget a közzétett ajánlatok tartalmáért, 
ezt fontos észben tartani.

•  Garanciát jelenthet, ha van a webáruháznak fizikai üzlete, 
amit a Google segítségével könnyen leellenőrizhetünk, hogy 
az adott címen valóban az adott üzlet működik-e. A magyar 
nyelvű ügyfélszolgálat szintén biztosítékot jelent.

Ha úgy látja, minden óvintézkedése ellenére becsapták, meg-
károsították, tegyen feljelentést a lakóhelye szerinti illetékes ren-
dőrkapitányságon, de bejelentést tehet személyesen is bármely 
rendőri szervnél vagy telefonon, a 112-es segélyhívószámon.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és 
amennyiben jogsértő eseményt észlelnek, értesítsék a rendőrsé-
get (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbízottjait, 
avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a 
rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zártan – kezeli: 
Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok 06-30/382-6565 
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott  06-30/382-6584 
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott  06-70/430-1354 
Kiss Zsolt János r. tőrm. körzeti megbízott  06-70/430-1353 
Szabó Zsolt c. r. tőrm. körzeti megbízott  06-30/382-6575 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510
vagy Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  
Te vé keny ség irányítási Központ  112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület  +36-30/621-6976

Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden hétfőn 17:00 és 

18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az 
Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.

Karácsony Béla r. százados

Rendőrségi 
hírek

mindkét rendezvényen előadást 
tartott; az egyik előadás témája 
az „Állat-asszisztált tanórák” 
volt, amelyre előzetesen 19 isko-
la 49 pedagógusa jelentkezett. 
Nagyon örültünk, hogy bemutat-
hattuk kollégáinknak, hiszen az 
állat jelenléte hozzájárul az óra 
minőségéhez, oldja az iskolai 
stresszt, kötetlenebb hangulatot 
teremt. A kutyának nagy motivá-
ló ereje van, a nebulók jobban 
koncentrálnak, és azok is részt 
akarnak venni a játékban, akik 
egyébként valami okból sokszor 
kivonják magukat a tanórai fel-
adatok alól. A gyerekeknek (és a 
pedagógusnak egyaránt) nagy 
élményt jelent a játék és kommu-
nikáció egy olyan élőlénnyel, 
amely feltétel nélkül szeret, hall-
gat a szavukra, érzelmeket fejez 
ki irántuk. A délelőtt folyamán 
kiderült, hogy más iskolában is 
alkalmazzák a kutya jelenlétét a 
tanítási órákon, és volt olyan is-
kola, amelyik már jelezte a ve-
lünk való együttműködési szán-
dékát. Köszönjük Bakonszeginé 
Pipó Ilonának és Kirának, hogy 
rendelkezésünkre álltak! Remél-
jük a közös, elkezdett munkánk 
hamarosan újra folytatódik.

Próbanyelvvizsga,  
Szakmai Napok

Iskolánk Komplex Próbanyelv-
vizsgát és Bázisiskolai Szakmai 
Napot szervezett 2021. április 
17-én, szombaton. A programon 
főleg debreceni kollégák vettek 
részt, és meghallgatták azt az 
előadást, amely szervesen kötő-
dik a felsős tanulók írásbeli és 
szóbeli vizsgaprogramjához. A 
LEGO Story Starter használata 
a nyelvoktatásban már alsó ta-
gozatban, az egészen kicsi gye-
rekek számára is lehetővé teszi 
azt, hogy játékosan készüljenek 
a jövőre. A Google Meet felüle-
tén megrendezett műhelymunka 
keretén belül a tanulók megis-
merkedhettek a Story Visuali-
zer Software használatával is, 
amelynek segítségével digitali-
zált lesz a mese. Ezt megelőzően 
az 2021. április 14-én megrende-

zett Tankerületi Szakmai Napon 
a Digitális környezet a közneve-
lésben című pályázat részeként 
tartott ismét előadást Kathiné 
Sárkány Noémi A LEGO Sto-
ry Starter használata a nyelv-
oktatásban címmel, melyben 
bemutatásra került az, hogyan 
alkalmazzuk az iskolában ezt 
a speciális oktatási készletet a 
szövegértés fejlesztésének támo-
gatása területén. Az előadások az 
EFOP 3.2.3-17-2017-00003 pá-
lyázat implementációt támogató 
eseményeként kerültek megren-
dezésre.

Diákolimpia: Game time2
Sajnos a diákolimpia nem került 
megrendezésre, ennek hiányá-
ban indították a GAME TIME2 
digitális versenyeket, ahol 10 
kategóriában lehetett csapatban 
és egyénileg is versenyezni kü-
lönböző gyakorlatok feltöltött 
videóival. A játékba 2006-2010 
között született tanulók regiszt-
rálhattak. Iskolánk torna és ko-
sárlabda sportágakban indított 
csapatot. Laczkó Zsófia 4. B: 
Dance, egyéni kategória 21. he-
lyezés (az országos döntőbe be-
jutva). EBESI KOSARASOK 
csapata (Borsos Balázs, Pál 
Roland, Piskó Péter, Makai Bo-
tond, Dávid Tamás): Kosárlabda 
kategóriában 18. helyezés. EBE-
SI TORNÁSZOK csapata (Egri 
Csenge, Egri Kincső, Papp Luca, 
Kiss Karolina, Kanyó Dorina): 
Torna kategóriában 32. helyezés. 
Felkészítő tanáraik voltak: Dr. 
Lengyelné Bíró Ildikó, Batta Ka-
talin, Nagy Anita, Zelizi Mária. 
Köszönjük a szülők hozzájáru-
lását is!
További híreink iskolánk hon-
lapján (ebesarany.hu) megte-
kinthetők. 

A tavaszi időszakra tervezett 
programjainkat az aktuális jár-
ványügyi helyzet lehetőségeihez 
igazodva valósítjuk meg. 

Kérjük, adója 1%-ának fel-
ajánlásával támogassa tovább-
ra is az Ebesi Gyermekekért 
Alapítvány munkáját. Adó-
szám: 18544718-1-09. 

Összeállította: 
Szűcs Norbert  

intézményvezető 
Kása Sándor  

intézményvezető-helyettes
és

Deák Csilla 
iskolai adminisztrátor
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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 



EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – 2021. 
(ebenként külön kérdőívet kell kitölteni) 

 
I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok 

Az eb tulajdonosának 
neve: 
címe:  

 
Az eb tartójának 

neve: 
címe: 
telefonszáma: e-mail címe: 

II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok:  
Az eb 

fajtája/fajtajellege: neme: *       SZUKA                KAN 

születési ideje:    .  .  . színe: 

tartási helye: Ebes, hívóneve: 

III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok: 
Transzponderrel (mikrochippel) 
ellátott eb esetén 

Ivartalanított eb esetén 
 

Kisállat-útlevéllel rendelkező eb 
esetén 

a chip sorszáma: 
                

útlevél száma: 

beültetés időpontja: 
   .  .  . 

az ivartalanítás időpontja: 
   .  .  . 

útlevél kiállításának időpontja: 
   .  .  . 

a beültetést végző állatorvos neve: 
 

az ivartalanítást végző állatorvos neve: 
 

az útlevelet kiállító állatorvos neve: 

a beültetést végző állatorvos kamarai 
bélyegzője száma: 
(a bélyegzőlenyomaton található szám) 

   . 

az ivartalanítást végző állatorvos 
kamarai bélyegzője száma: 
(a bélyegzőlenyomaton található szám) 
   . 

az útlevelet kiállító állatorvos kamarai 
bélyegző száma: 
(a bélyegzőlenyomaton található szám) 
   . 

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok 
Az eb 

oltási könyvének száma: utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja: 
   .  .  . 

oltási könyvet kiállító szolgáltató állatorvos neve: 
 

veszettség elleni védőoltása során használt oltóanyag: 
 
az oltóanyag gyártási száma: 

oltási könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegzője száma:  
(a bélyegzőlenyomaton található szám) 
   . 

oltását végző állatorvos kamarai bélyegzője száma: 
(a bélyegzőlenyomaton található szám) 
   . 

V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb) 
Veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési 
státusza:  megfigyelt – nem megfigyelt * 

Az eb veszélyessé minősítve: igen – nem* 

kezdő időpontja: 
   .  .  . 

veszélyessé minősítésének időpontja: 
   .  .  . 

* a megfelelő választ kell megjelölni (bekarikázni, aláhúzni)                                    

Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is kérjük csatolni a kitöltött 
nyomtatványhoz! 
 
Kelt: Ebes, 2021.  ……………………….……  hó ………  nap  
 
          ……………………………………………………………………                                     …………..………………………………………………………. 
                                név olvashatóan aláírás 


