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Ingyenes kiadvány

Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Május 18-án ülésezett a Képviselő-testület
Munkaterv szerinti ülésén
közel húsz napirendi pontot
tárgyalt meg a Testület. Az
elmúlt hónap eseményeit
összefoglaló polgármesteri
beszámoló főbb pontjai:
– Április 26-án a Belügyminisztérium ellenőrizte az
Önkormányzat által megvalósított közfoglalkoztatási
programot. Az ellenőrzés
nem tárt fel hiányosságot.
– Az Önkormányzat is segítette az agrárkamarai választás lebonyolítását.
– Megkezdődhet a Szolgáltatóház
kivitelezése,
átadásra került a munkaterület. A kivitelező a Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft., a
beruházás összköltsége nettó 660.979.768 Ft.
– Május 3-án került sor
Debrecenben a Szent Flórián napi ünnepségre, ahol
Szabóné Karsai Mária polgármester jutalmat adott át
Daragics Mihály tűo. századosnak.
– A Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete támogatásával, 10 és fél millió forintos pályázati forrásból (5%
önerővel) kezdődhet a Múzeum felújítása (festés, burkolatok javítása, új kazán és
klíma beszerelése).
– Folyamatban van a Széchenyi utca aszfaltozása.
Az innen kiszedett útalap
felhasználásra kerül a Kertész utca alapjának stabilizálására.
– Szűcs Norbert intézményvezető ismertette az
iskolai beiratkozás számait:

50 elsős kezdi az évet szepA Testület elfogadta a va- lenleg is zajló 2 éves államtemberben, az iskola tanu- gyonrendelet és a 2021. évi kincstári átfogó vizsgálatlóinak létszáma 390 lesz.
költségvetés módosítását, hoz kapcsolódóan döntött a
valamint a zárszámadásról Testület a szervezeti és műA második napirendi pont szóló rendeletet, és ehhez ködési szabályzat technikai
keretében módosításra ke- kapcsolódóan az egyes in- jellegű módosításáról.
rült a Targeton Kft.-vel tézmények pénzmaradváMegtárgyalták a képvikötött feladat-ellátási szer- nyáról szóló határozatokat.
selők az ebesi iskolások
ződés. A jövőben a Kft. álSor került a védőnői kör- kérelmét: a közel 60 gyertal ellátott körzetekben Dr.
zetekről szóló helyi rendelet mek aláírásával ellátott
Scmidt Ferencz Robert hefelülvizsgálatára. A döntés beadványban a helyi iskolyettesként működhet közértelmében az Önkormány- lások olyan szabadidős tér
re.
Elfogadásra került az Ön- zat a meglévő kettő helyett kialakítását kérték, ahol a
kormányzat 2021. évi gyer- három védőnői körzetet kí- nagyobb gyerekek nem zavarják kisebb társaikat és a
mekvédelmi tevékenységé- ván kialakítani.
Az
Önkormányzatnál
jeről szóló átfogó értékelés.
(Folytatás a 2. oldalon.)
Az Óvoda kapcsán két
döntés született: fenntartói
engedéllyel legfeljebb 30
fővel indulhatnak szeptemberben az óvodai csoportok,
illetve a megnövekedett
gyermeklétszám miatt kialakításra kerül egy nyolcadik csoport is, miközben az
elnyert pályázat keretében
már folyamatban van az
óvoda bővítésének előkészítése.
Elfogadta a Testület az
Ebesi Községgondnokság
Kft. és az Ebes Kulturális
Közhasznú Nonprofit Kft.,
valamint az Arany Oroszlán Ebes csehországi testvérvárosából, Polickaról érkezett négy
Zrt. 2021. évi beszámolóját. fős küldöttség május 17–20. között. A pandémia miatt 2019
Az Ebesi Alapszolgáltatá- óta ez volt az első alkalom, hogy személyesen találkozhattak a
két település vezetői. A több mint 20 éves múltra visszatekintő
si Központ és Idősek Ottho- együttműködés sok-sok ebesi gyermek csehországi táborozána 2021. évi beszámolója és sát tette már lehetővé, és a felek biztosították egymást arról,
szakmai programjának mó- hogy a jövőben is igyekeznek a kapcsolatot fenntartani. Pavel
dosítása szintén elfogadásra Stefka alpolgármester elismerését fejezte ki Ebes rendezettsékerült.
ge és az elmúlt évek fejlődése kapcsán. Szabóné Karsai Mária
Döntés született az Ön- polgármester megerősítette, hogy Ebes továbbra is elkötelekormányzatnál és intéz- zett az együttműködés fenntartása iránt, egyúttal meginvitálta
ményeinél 2021-ben le- a morvaországi település képviselőit az Ebes 70. születésnapja
folytatott belső ellenőrzési alkalmából augusztus 20-án tartandó rendezvényekre.
Dr. Morvai Gábor jegyző
beszámoló elfogadásáról.

Cseh testvérvárosi küldöttség
érkezett Ebesre
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(Folytatás az 1. oldalról.)

kisgyermekes szülőket a játszótéri elfoglaltságaik során.
A képviselők egyetértettek
abban, hogy jelenleg is számos lehetőség áll a fiatalok
rendelkezésére a szabadidős
tevékenységekhez (két játszótér, kondiparkok, Művelődési Ház mögötti terület,
fedett ülőhelyekkel ellátott
Nagypark, sportolási lehetőségek), s ez a tervezett „bringapark” megvalósításával
tovább bővülhet. A döntés
értelmében a „bringapark”
pályázatról szóló döntés fényében újra tárgyalni fogja a
kérdést a Testület.
Ismét tárgyalták a képviselők a Rákóczi utca és a
vasúttal párhuzamos utca útkapcsolatának ügyét. A Magyar Közút Zrt. korábban az

útkapcsolat megszüntetését,
vagy annak átépítését kérte.
Az Önkormányzat a közlekedési hatósággal folytatott
egyeztetést követően úgy
határozott, hogy az állomás
megközelítése, továbbá a
Liszt Ferenc, Széchenyi,
Arany János, Rigó és Bocskai utca lakói számára is
fontos az útkapcsolat megléte, ezért az útkapcsolat átépítéséhez be kell szerezni a
MÁV Zrt. tulajdonosi hozzájárulását.
Az ülés végén Eignerné
Bartusz Andrea ügyvezető ismertette az Ebes 70.
születésnapja alkalmából
augusztus 20-ára tervezett
rendezvénysorozat tervezett
elemeit.
Dr. Morvai Gábor
jegyző

Pünkösdi ünnepi istentiszteletek
a Református templomban
„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten,
hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”
(2 Tim 1,7)
Pünkösd szent ünnepe érkezik el hozzánk. S hogy
mit ünnepelünk ezen a két napos ünnepen? Nagyon
egyszerűen és röviden, Pünkösd a Lélek ünnepe.
Eléggé felborult ez a világ, és eléggé félelmetes
ahhoz, hogy érezzük, nagyon jól hangzanak ezek a
szavak: erő, szeretet, józanság. Mindezek Isten Lelkének tulajdonságai. Isten az ő Lelkét kiárasztja a
benne bízókra, s az Istenhez forduló ember is részesedik ezekből. Részesedjünk együtt Isten Lelkének
igazságából!
A Lélek üzenetének meghallására hívogatunk ünnepi alkalmainkon, melyeknek rendje az alábbiak
szerint alakul.
1. Június 5. Pünkösdvasárnap ünnepi istentisztelet, konfirmációval, úrvacsorával ¾ 10 órától.
2. Június 6. Pünkösdhétfő ünnepi istentisztelet
keresztelővel ¾ 10 órától.
Mindenkit szeretettel várunk!
Áldott, lelkes és békés ünnepeket kívánunk Egyházközségünk és Presbitériuma nevében is!
Bukáné Zakar Zsuzsánna lelkipásztor
Szilágyi János gondnok

Sajtóközlemény
Az MTSZ TEAM KFT. technológiai megújulását segítő fejlesztése
2022. 04. 05.
Elindult az MTSZ TEAM Kft. technológiai feltételeinek korszerűsítése Ebesen. Az MTSZ TEAM KFT. technológiai megújulását segítő fejlesztése” című projekt a Széchenyi Terv Plusz
program Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
Plusz keretében nyújtott 9,99 millió Ft összegű támogatás segítségével valósul meg.
Az MTSZ TEAM Kft. 2013-ban alakult mikrovállalkozás, mely
alakulása óta foglalkozik épületek légtechnikai- és szellőzőrendszereinek ellenőrzésével, felülvizsgálatával, a szükséges tisztítások
és fertőtlenítések elvégzésével, azok dokumentálásával.
A projekt célja a vállalkozás ebesi székhelyén technológiai megújulást eredményező új eszközök beszerzése a 9,99 millió forint
összegű európai uniós támogatás segítségével. A projekt várható
eredménye technológiai kapacitásbővítés és szolgáltatási technológiafejlesztés, melyek gyorsabb, hatékonyabb, jobb minőségű és
biztonságosabb munkavégzést tesznek lehetővé, illetve a szolgáltatási kör bővítésével szélesebb ügyfélkör kiszolgálása valósul meg.
Mindezek hozzájárulnak a vállalkozás modern üzleti és termelési
kihívásokhoz való alkalmazkodásához, versenyképességének növekedéséhez.
A projekt tervezett befejezése: 2023.05.31.
A projektről bővebb információt a www.mtszteam.hu oldalon
olvashatnak.
További információ kérhető:
Magyar György, ügyvezető
telefon: +36304173959
e-mail: magyargyorgy@mtszteam.hu
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HÍR A KERESZTRŐL
Az Ebesi Katolikus Templomért
Alapítvàny ismét köszönetet mond
az újabb támogatásokért, melyek a
falu bejáratánál tervezett „Kereszt”
felállítására érkeztek!
A hiányzó összeg már csak: 200.000
Ft.
Támogatást az OTP Banknál vezetett: 11738084-20020299 számlaszámra lehet utalni. (Igény szerint
csekket is tudunk adni.)
Bővebb információ, tel.: 06-303945-575 vagy e-mail: anniokvath@gmail.com
Várjuk további segítségüket! Köszönettel:
Dr. Okváthné Kertész Anna az alapítvány elnöke

Az Ebesi Hagyományőrző Egyesület
2022. július 16-án 15.00 órától zenés délutánt
szervez a 70 éves település tiszteletére.
Kérjük azokat, akik 1952-ben Ebesen születtek,
jelentkezzenek az alábbi telefonszámon
Tóvizi Jenőné Ica néninél:
+36-52/366-227, +36-30/561-4985

MESEDÉLELŐTT

A KÖZSÉGI KÖNYVTÁRBAN
Ha te is órákig hallgatnád a szebbnél szebb, izgalmas
történeteket, akkor itt a helyed!
Program:
Mesékhez kapcsolódó
játékok: kvíz, anagramma,
szókereső…
Közösen készítünk a
mesékhez alkotásokat:
festünk, rajzolunk…

IDEJE:
2022. július 21-22. 10-12 óráig
2022. július 28-29. 10-12 óráig
Előzetes regisztráció személyesen a könyvtárban vagy
telefonon, az 565-093 számon!

www.ebes.hu

FELHÍVÁS
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A jeles nap alkalmából óvodánk 2022. május 9-én és 10-én
kirándulást szervezett az óvodás gyermekek részére.
A buszos kirándulás óriási élmény volt a gyerekek számára,
úti célunk a Hortobágy volt, ahol hangulatos lovas szekerekkel
járhattuk be a puszta egy részét.
Ismerkedhettünk a puszta nevezetes állataival, megnéztünk
egy bivaly csordát, a szürke marhákat, a racka juhokat és a Mátai Ménes csodálatos lovait, majd a csikósok egy fergeteges lovas bemutatóval kápráztatták el a gyerekeket.
Természetbarát Munkaközösség
Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde

Humorsarok
Néhány buta kérdés:
Ki az abszolút rendőr? Aki
letartóztatja a lopótököt és a
gyilkos galócát.
Mi az abszolút osztályharc?
Néhány találós kérdés:
Amikor a pártház macskája
Hogyan lehet víz segítségével
fényt csinálni? /Meg kell mosni az kergeti a templom egerét.
Ki az abszolút kommunista?
ablakot./
Aki a fogára korona helyett
Hogy készül a gyerek? /Leül az
asztal mellé és megírja a leckéjét./ vöröscsillagot rakat.
Mi az abszolút felkapott cikk?
Hogyan tanulta a középkorban a
királynő a szerelmet? /ApródonSzélben a szoknya.
ként./
Ki az abszolút szegény? Akinek
Mi a faszén? /Szerves önkritika./ még az aranyere is rézből van.
Mi az abszolút lehetetlen? Tenger
Hogy hívják az alattomos masifenekére bugyit húzni.
nát? /Számító gép./
Hogy hívják a lassú postást?
Tudod-e ki hogyan hal meg?
Levéltetű.
Hogy hívják az elefántok
Az aratóért jön a kaszás.
társadalmi krízisét?
A házmester beadja a kulcsot.
Ormányválság.
A lovász elpatkol.
Hogy hívják a sivatagi kocsmát?
A papnak harangoznak.
Porozó.
A vadásznak lőttek.
A borbélyt kinyírják.
Hogy hívják a papok edzőjét?
A meteorológusnak befellegzett. Tréningatya.
(Milyen változatos is a nyelvünk.) Ki az abszolút nagyképű? Aki azt
hiszi, hogy okosabb nálam.
Összeollózta és közzéteszi: Domokos Gergely
Mottó:
„A humorban nem tréfálok.”
(Karinthy Frigyes)

Hajrá futás
Kimagasló teljesítményt nyújtottak atlétáink, a márciusban
befejeződött Oxigén kupa futóverseny sorozatban. Áprilistól szeptemberig már egy újabb
megmérettetésen vesznek részt
versenyzőink, a 6 fordulós debreceni Hajrá futáson, hogy a
rendszeres edzéseknek és versenyeknek köszönhetően egészségi
állapotuk, kitartásuk és teljesítményük, a nyári időszakban is
tovább javulhasson. Az áprilisi és májusi fordulókban a 3 km-es
távon csak ebesi lányok álltak a dobogón, de még a 4. helyen is.
Kerékgyártóné Katona Mária ismét meglepte a felnőtt mezőnyt,
hisz szenior versenyzőként is abszolút győztes tudott lenni. Aranyérmes lett Tóth Amina, Kerékgyártóné Katona Mária, Szűcs
Nátán és Antal Zétény. Második helyen végeztek Kerékgyártó
Fanni, Nyüvediné Mónika, Gergelyné Molnár Edit és Szűcs
Benett. Bronzérmes lett Mészáros Márta és Kerékgyártó Bence. További pontszerzőink: Varga Hanna, Antal Csenge, Egri
Csenge, Kontár Zsófia, Gönczi Edina, Kiss Mónika Beáta, Kerékgyártó Péter, Nyüvedi Nándor és Antal Arnold.
Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok

Kráter kupa
Első alkalommal versenyeztünk
Nagyhegyesen, a 6. alkalommal
megrendezett Kráter kupa futóversenyen. Nem is akármilyen
bemutatkozással, hisz Mészáros
Mártánál és Szűcs Benettnél
nem volt gyorsabb futó a gyerekeknél, de Szűcs Nátán, Kontár
Zsófi és Nyüvedi Nándor is dobogóra állhattak. A fiatalok mellett négy felnőtt futónk is rajthoz
állt. Mészáros Tamás utcahosszal győzött a 3 km-es távon, míg
Nyüvediné Mónika ezüstérmesként, egy országos bajnok futó
mögött ért célba. Nyüvedi Sándornak is sikerült bronzérmet nyernie. A családi futásban is Ebes volt a legjobb, Mészáros Mártának
és Mészáros Tamásnak köszönhetően. Kerékgyártóné Katona
Mária szenior futónk óriási előnnyel nyerte az 5 km-t. Mindössze
fél éve versenyez és az edzéstervek alapján elvégzett kitartó munkájának köszönhetően, már nincs vetélytársa a megyében. A júliusi
országos bajnokságra is éremesélyesként készülhet.
Sós Barnabás, ESBE
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Iskolánkban régi hagyománya van
az illemtan vetélkedőnek. A legtöbb pontot szerezték: I.hely (36
pont): Egri Csenge 5.b, Szöllősi
Lara 8.a, Oszlovics Gergő 8.a. II.
hely (35 pont): Hosszu Anna 6.a,
Csiha Bálint 7.a, Szűcs Rebeka
7.b. III.hely (34 pont): Herman
Tamás 5.b, Orosz Emma 5.b,
Kulcsár Bence 6.a, Zsiros Blanka 6.a, Árva Dominika 7.a, Hanyu Imre 7.a, Molnár Melinda
7.a, Papp Luca 8.a, Piskó Péter
8.a, Szatmári Hanna 8.a, Vágner
Zoltán József 8.a. A versenyt Tóthné Leiter Júlia szervezte.
Drámásaink sikeresen szerepeltek
a Weöres Sándor Országos Színjátszó Fesztiválon. Az előadást a
szakmai zsűri EZÜST minősítéssel jutalmazta. A csoport tagjai:
Hosszu Zsófia, Kiss Zsombor,
Laczkó Zsófia, Lengyel Bence,
Ravasz Hedi, Sopronyi Dávid,
Vágner Barna, Zsiray Áron, valamint Balogh Zsombor- hangtechnika. Csoportvezető, rendező:
Bálintné Bagdi Ibolya.
A „Föld napja 2022” elnevezésű
rajzpályázatra iskolánk 3. b osztályos tanulói is alkottak. Az általuk
készített plakát elnyerte a zsűri
tetszését és az általános iskolások
között második helyezést értek
el. Az elkészített alkotást a Hajdúszoboszlói Kovács Máté Művelődési Központban lehet majd
megtekinteni.

A Hajdú-Bihar megyei Diákolimpia előtti utolsó megyei szintű
versenyt rendezte meg a Bihari
Lövészklub
Berettyóújfaluban,
ahol Pető Lackó 6.b osztályos tanulónk három versenyszámban
(légpuska 20 lövés, légpisztoly
20 lövés, tekebábu lövészet) is
aranyéremmel térhetett haza, és
megkapta azt a Különdíjat, ami
a legeredményesebb utánpótláskorú versenyzőnek járt. Lackó
egy héttel később a megyei diákolimpián is aranyérmet szerzett, így az országos versenyen is
képviselheti iskolánkat.

Iskolai színes hírek
rében. A versenyen a következő
eredmények születtek: 3. évfolyamon: I. Tamássy-Hamza Zorka
és Juhász Magor 3. a; II. Kovács
Áron Péter, Nagy Dávid Gyula és

Nagy Gréta 3. b; III. Kaló Patrik
3. a; 4. évfolyamon: I. Mészáros
Márta 4. a és Zsiray Áron 4. b; II.
Szűcs Nelli 4. a. III. Hosszu
Zsófia 4. a; 5. évfolyamon: I.
Szulyák Máté 5. a; II. Kontár
Győző 5. b; III. Zétényi Eszter 5.
a és Diószegi Ádám 5. b; 6. évfolyamonon: I. Hosszu Anna 6. a;
II. Pálóczi Katalin 6. a; III. Szepesi Dóra 6. b és Papp Villő 6. b;
7. évfolyamon: I. Fodor Szabolcs
7. b; II. Hanyu Imre 7. a; III.
Koós Árpád 7. b; 8. évfolyamon:
I. Pálóczi Borbála 8. b; II. Piskó
Péter 8. a; II. Árva Szabina 8. a.
Felkészítők: Arany Edina, Csiháné
Pálinkás Krisztina, Kulcsárné Toroczkai Gabriella Dóra, Trefán
Gabriella, Tamássy Zoltán. Gratulálunk a helyezetteknek, akik oklevélben és az első helyezettek még
tárgynyereményben is részesültek.
Az Országos Honismereti Tanulmányi Versenyt 7 az 1-ben versenynek is nevezik a szervezők,
mivel a honismeret gyűjtőnév alatt
7 tantárgy feladatait tartalmazza: magyar irodalom, történelem,
földrajz, környezetismeret, néphagyomány, hungarikumok, feltalálók. Iskolánkat Kerékgyártó
Fanni 6.a osztályos tanuló képviselte, aki az előkelő megyei IX.
és országos IX. helyezést érte el.
Segítő tanár: Tálas Enikő
Április 4-én lezajlott az 5-6. osztályosok házi labdarúgó bajnoksága. Az élen nagy fölénnyel a 6.a
osztályos fiúk végeztek, II. az 5.b,
míg a III. a 6.b osztály. A torna
gólkirálya Schwarcz Márton 6.a
osztályos tanuló lett 12 góllal.

Az idegen nyelvi munkaközösség
angol nyelvi házi versenyt rende- 2022. május 9-én 7 fő második
zett a 3-8. évfolyamos tanulók kö- osztályos tanulóval részt vettünk a

keket erre a hosszú útra, s lehetővé
tették számunkra a kirándulást! Dr.
Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Rácsai Lajos Imréné osztályfőnök,
Iskolában megrendezett komplex Tamássy Zoltán osztályfőnök hetanulmányi versenyen. 3 tanulónk, lyettes
magyar nyelvből: Sághi Davina 2.a, Nagy Lujza Hanna 2.b A szokásosnál kisebb létszámés Antal Csenge 2.b; 4 tanulónk ban, de annál lelkesebben ismét
matematikából: Fagyal Anton nekivágtunk a tavaszi vártúrá2.a, Papp Barnabás 2.a, Molnár nak. Először a szabolcsi földváDániel 2.b és Zsiros Viktória 2.b rat vettük be, aztán a regécihez
mérte össze tudását a többi má- kapaszkodtunk fel. A boldogkői
sodikos tanulóval. Kiemelkedő várat már csak buszból üdvözöleredményt ért el Nagy Lujza tük, mert addigra olyan hosszú
Hanna, aki a 10. helyet, illetve utat tettünk meg, hogy kifáradt a
Molnár Dániel, aki a 11. helyet kis csapatunk. Többször (tizenkétszerezte meg. Felkészítő tanárok: szer!) keltünk át az Arka-patakon.
Közben ki-ki meg is merült, de a
Nagy Anita és Fodor Barbara.
jó időnek köszönhetően meg is
Hajdúszoboszlón a HSE sport- száradt. Utunkat még érdekesebbé
pályán rendezték meg az I. és II. tette, hogy ötször is találkoztunk
korcsoport kerületi összetett at- foltos szalamandrával. Jövőre újra
létika csapatversenyét. Iskolán- nekivágunk!

kat öten képviselték a versenyen:
Bocz Ádám 4.a, Kiss Zsombor
4.a, Nyüvedi Nándor 4.b, Sopronyi Dávid 4.b és Szabó Marcell
László 4.b. A legeredményesebb
versenyzőnk Sopronyi Dávid
lett, minden számban kiemelkedő teljesítményével. Az összetett
csapatversenyben a IV. helyen
végeztek a fiúk, szép munka
volt, gratulálunk nekik! Fodor 2022. május 10-én tekinthettük
Barbara és Dr. Lengyelné Bíró Il- meg a 8. évfolyamosokkal a Lázár Ervin Program keretében a
dikó kísérők.
Pesti Magyar Színház színészeiAz Erzsébet Alapítvány idén ta- nek előadásában a Rómeó és Júlia
vasszal is meghirdetette 3 napos, című darabot.
ottalvós osztálykirándulásait a fel- 2022. április 26-án, kedden isújított Zánkai Erzsébet-táborban. kolánk 70 tanulójával BudapestA pályázat nyertesei számára biz- re utaztunk, hogy részt vegyünk
tosított volt a szállás és az ötszöri a Szakma Sztár Fesztiválon,
étkezés, orvosi ellátás és rengeteg melynek célja a szakképzés, a
színes program. Nagy örömünkre a szakképesítések népszerűsítése a
4.b jelentkezése is sikeres volt, így pályaválasztás előtt álló fiatalok
április 25-én reggel vonatra száll- körében.
hattunk, s indulhattunk Zánkára. Művészeti beiratkozás: A műMásnap reggeli után csapatépítő vészeti tanszakokra várjuk a gyejátékokkal szórakoztattak és moz- rekek jelentkezését a következő
gattak meg bennünket. Megnéztük tanévre. Részletek a honlapon,
a Haditechnikai Parkot, ebéd után érdeklődni a művésztanároknál
lézerharcot vívtunk, lesétáltunk a lehet. Ballagás, tanévzáró: IskoBalaton partjára. Sajnos a víz még lánkban a tanévzáró ünnepség
nagyon hideg volt, így kagylót és 2022. június 18-án (szombat) 8
csigát gyűjtöttünk a vízparton. Va- órától, a ballagás ugyanezen a
csora után fergeteges DISCO vette napon 9 óra 30 perctől lesz. A
kezdetét. Utolsó napon reggeli után ballagó diákok 9 órától búcsúzindultunk a vasútállomásra, mert nak az iskola tanulóitól.
Budapesten még meg szerettük vol- Ezúton is köszönjük az Önkorna nézni a Hősök terét és a Parla- mányzatnak a tanulóink utaztatámentet. Ez alatt a három nap alatt sához nyújtott segítségét!
Összeállította:
alaposabban megismertük egymást,
rengeteg közös élménnyel és örök
Szűcs Norbert
emlékkel gazdagodtunk valamen�intézményvezető
nyien. Köszönjük a sok segítséget,
Kása Sándor
melyet a szervezés során az iskoláintézményvezető-helyettes
tól kaptunk, a kedves szülőknek peDeák Csilla
dig azt, hogy elengedték a gyermeiskolai adminisztrátor
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Rendőrségi hírek
Ittasan okozott balesetet egy férfi Ebesen 2022. május 06-án
az esti órákban. A rendőrség segélyhívójára érkezett bejelentés,
20 óra után pár perccel, hogy a Rákóczi utcában egy autó az
út melletti árokba hajtott. A bejelentést követően a rendőrök
azonnal a helyszínre mentek, ahol ott találták a személygépkocsi tulajdonosát, aki több személlyel együtt a gépkocsi mellett
tartózkodott. A sofőr a rendőröknek elmondta, hogy egy macska
szaladt át előtte az úton, és emiatt rántotta félre járműve kormányát, amely emiatt irányíthatatlanná vált, és az árokba csapódott.
A baleset következtében sem a jármű vezetője, sem pedig a vele
utazó három személy nem sérült meg. Az intézkedés során a rendőrök alkoholszondát alkalmaztak a 35 év körüli sofőrrel szemben, amely pozitív értéket mutatott, ezért őt előállították, vezetői
engedélyét pedig a helyszínen elvették. Ellene járművezetés ittas állapotban vétség elkövetése miatt indult büntetőeljárás.
Az ittas járművezetés potenciális balesetveszélyt hordoz magában. Az elfogyasztott alkohol növeli a reakcióidőt és tompítja
az érzékszerveket, így az ittas járművezető másokat is veszélyeztet. Ne üljenek ittasan a volán mögé, és olyan járműbe se,
amit valaki ittasan akar vezetni!
Az elmúlt időszakban Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság
illetékességi területén történt közlekedési balesetek okait vizsgálva megállapítható, hogy az esetek jelentős százalékában a
sebesség helytelen megválasztása volt a baleseti ok, valamint az
elsőbbségi jogok megsértése.
Felhívjuk a járművezetők figyelmét arra, hogy a sebesség
megválasztásánál a saját vezetési képességeik, a jármű adottságai, valamint az útszakaszra vonatkozó sebességkorlátozások
mellett az út minőségét, az út felületének állapotát, továbbá az
esetleges egyéb kockázati tényezőket is vegyék figyelembe! Ha
a sebesség nem igazodik a körülményekhez, könnyen balesetet
szenvedhetnek.
Külön ki kell emelni a sebességhatárok betartásának fontosságát! Sok baleset elkerülhető lenne, ha a járművezető a megengedett legnagyobb sebességgel haladna a veszélyhelyzet kialakulásának pillanatában. Amennyiben mégis bekövetkezik a
baleset, a lassúbb ütközési sebesség általában akkor is enyhébb
sérüléssel jár.
A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében közlekedjenek körültekintőbben, és tartsák be
a közlekedési szabályokat! Ittasan soha ne üljenek volán mögé!
A motorkerékpárral közlekedők pedig a meleg időjárás ellenére
is minden esetben viseljenek védőruházatot!
„… hogy mindenki hazaérjen!”
Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és
amennyiben jogsértő eseményt észlelnek, 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 c. r. ftzls. csoportparancsnok06-30/382-6565
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Kiss Zsolt János r. ftőrm. körzeti megbízott  06-70/430-1353
Szabó Zsolt c. r. ftőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság 
06 52/558-510
vagy Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékeny
ségirányítási Központ 
112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület 
+36-30/621-6976
Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden hónap első hétfőjén 17:00 és 18:00 óra között tartanak a Körzeti Megbízotti
Irodában az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt.
Karácsony Béla r. százados

VÉRADÁS
2022. június 13-án, hétfőn 14
órától 17.30 óráig véradás lesz
az ebesi Művelődési Házban.
Egy véradással 3 ember élete
menthető meg!
Személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya
bemutatása szükséges.
Köszönetet mondunk azoknak az ebesi és debreceni
lakosoknak, akik Deák István felépüléséhez,
gyógyulásához önzetlenül vért adtak.
Szerető családja
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

„Kereslek, de nem vagy sehol, mégis
itt vagy mindig valahol,
Hiányod fájdalom, elviselni nehéz,
örökké tart szívünkben.”

Kiss Gyula halálának 20.

évfordulóján fájdalommal emlékezik:
Szerető családja
Az Ebesi Hírlap júniusi számának lapzárta
időpontja: 2022. június 16., csütörtök.
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Harmati
Autósiskola

Személygépkocsi vezetői tanfolyamot
indítunk Ebesen a Művelődési Házban
2022. Május 31-én kedden 17 órakor

www.ebes.hu

20 éven aluliaknak 25.000 Ft állami támogatás!
E-learning (online) képzésre folyamatosan lehet
jelentkezni.
Érdeklődni:
Harmati László iskolavezetőnél
tel.: 06-20-988-95-96
e-mail: harmatilaszloo@gmail.com

www.harmatiautosiskola.hu

Elromlott a szivattyúja, vagy
vásárolni szeretne?
SZIVATTYÚ SZERVIZ
Hivatalos márka kereskedő és szerviz
SZATMÁRI TIBOR

4211 Ebes, Ifjúság u. 7. sz.
tel.: 06-30/9067-806

Vállalom:
 szivattyúk javítását,
 szivattyúk forgalmazását
Nyitva tartás:
Hétfő – péntek: 8.00 – 18.00
Szombat:
8.00 – 12.00
Vasárnap:
Zárva

Álmodja meg...
és én elkészítem fából!
Kovács Gyula
+36 30 372 7944
Weboldal: fa-almok.hu
Lakossági hirdetés

Földmérés, telekmegosztás, Fundamenta, lakáshitel, felújítási hitel. Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energiatanúsítvány
készítése. Adorjánné Vali Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70334-5407.
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