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Stabil gazdálkodás jellemezte az I. félévet
– beszámoló a testület szeptember 26-ai üléséről –

Elfogadta a képviselő-testület a 2018. 
évi költségvetési rendelet módosítását 

és a költségvetés első féléves 
teljesítéséről szóló beszámolót 

Szeptember 26-án tartotta soron követ-
kező ülését Ebes Községi Önkormányzat 
képviselő-testülete. Az előző testületi 
ülés óta eltelt időszakról szóló beszámoló 
elhangzását követően elfogadta a testület 
a 2018. évi költségvetés módosítását, va-
lamint tájékoztatás hangzott el a költség-
vetés első félévi teljesítéséről. A napiren-

di ponthoz kapcsolódóan Szabóné Karsai 
Mária polgármester asszony elmondta, 
hogy a településszintű önkormányzati 
költségvetési bevételek teljesülése a mó-
dosított előirányzathoz viszonyítva 79%-
os, míg a kiadási előirányzatok 37%-a ke-
rült I. félév végéig felhasználásra. Ennek 
oka, hogy a beruházások pénzügyi teljesí-
tése a későbbiekben realizálódik. Polgár-
mester asszony hozzáfűzte továbbá, hogy 
az önkormányzat gazdálkodása az első 
félévben likviditási problémáktól mentes, 
stabil és időarányos volt, melyre a jövő-
ben is törekedni szükséges. A napirendi 
pont megtárgyalása után a képviselő-tes-
tület elfogadta a 2018. évi költségvetési 
rendelet módosítását, és az I. féléves gaz-
dálkodásról szóló beszámolót.
Tájékoztató hangzott el a folyamatban 

lévő beruházások aktualitásairól
Szabóné Karsai Mária polgármester 

asszony a napirend keretében a telepü-

lésen folyamatban lévő beruházásokkal 
kapcsolatban tájékoztatta a képviselő-tes-
tületet. A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programban megvalósuló beru-
házások kapcsán elmondta, hogy felújí-
tásra és kibővítésre került a Benedek Elek 
Óvoda és Mini Bölcsőde épülete, melyet 
az idei nevelési év kezdetén már birtokba 
vehettek a kis lakók. Az Ebest Hajdúszo-
boszlóval összekötő kerékpárút építésével 
kapcsolatban elmondta, hogy a munkála-
tok párhuzamosan haladnak mindkét te-
lepülés oldalán. Az ebesi szakasz 5,1 km 
hosszúságú bel- és külterületi szakaszból 
áll. A külterületi szakaszon, a volt TSZ 
bejáró környezetében kerékpáros pihenőt 
alakítanak ki nape-
lemes világítással. 
A kerékpárút kivi-
telezése jó ütemben 
folyik, az ebesi sza-
kasz már elkészült. 
Az ipari parkban 
kiépítésre kerülő út 
vonatkozásában ki-
emelte, hogy ezen 
útszakasz az Ady 
Endre utca folyatásá-
ban, az úgynevezett 
MOL útig 683 méter 
hosszan, tervezetten 
december közepére készül el. A részben 
pályázati forrásból megvalósuló beruhá-
zások vonatkozásában polgármester asz-
szony elmondta, hogy Ebes külterületén 
a volt TSZ telephely út- és csapadékvíz 
elvezetés építése befejeződött, jelenleg a 
forgalomba helyezési eljárás van folya-
matban. Elkészült a Sportpálya mellett 
egy 200 méter hosszúságú, gumi burko-
latú futókör és sportpark. Önkormányza-
ti forrásból folytatódik az Idősek Bent-
lakásos Otthona II. ütemének építése.  

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
XVII. évf. 10. szám • 2018. október

Elkészült a kerékpárút 
ebesi szakasza

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Halottak és Mindenszentek napi megemlékezés
„Mindazokért, kiket nem láttunk régen,
Akik velünk együtt ünnepelnek az égben,

Kiknek őrizgetjük szellemét,
Mindazokért egy-egy gyertya égjen.”

Szeretettel hívunk és várunk 
minden kedves érdeklődőt az 

Ebesi Köztemetőben

2018. november 1-jén 11:00 

órától tartandó ökumenikus 
megemlékezésre

(református, görög és római 
katolikus)

Tájékoztatjuk a kedves hozzátartozókat és látogatókat, hogy 
2018. november 1-től 2018. november 4-ig az ünnepre való 

tekintettel a temető 8:00–20:00 óráig tart nyitva.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a zöldhulladék gyűjtésére szol-
gáló hulladékgyűjtő pont nyitva tartása 2018. november 1-jétől 
az alábbiakra változik:

szerda: 14.00–17.00
szombat: 09.00–14.00

Ebes Községi Önkormányzat

Meghívó Falugyűlésre
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az önkormányzat

2018. november 23-án (pénteken) 
17.00 órától falugyűlést tart.

A rendezvényen több aktuális témáról szeretnénk tájékoztatni 
a lakosságot és kikérni az ezekkel kapcsolatos véleményeket, 
javaslatokat. 
A tervezett témák a következők:
1. Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról 
2. A 2019. évi költségvetési koncepció ismertetése
3.  Tájékoztató az Ebesi Ipari Parkban értékesített terü-

letekről, valamint a folyamatban lévő, illetve tervezett 
vállalkozói beruházásokról 

4. A település közlekedési helyzetének áttekintése, különös 
figyelemmel az ipari parki utakkal és a kerékpárúttal 
kapcsolatos forgalmi rend válatozásokra

5. Egyéb lakossági javaslatok, észrevételek
A Falugyűlés helyszíne: Községi Művelődési Ház

(Kossuth u. 32-34.)

A rendezvényre ezúton tisztelettel meghívok 
minden érdeklődő ebesi lakost.

 (A résztvevők között a Falugyűlés zárásaként meglepetés 
ajándékokat sorsolunk ki!)

Szabóné Karsai Mária
polgármester

Temetői járatok
Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy a korábbi évek gyakorlatához 
hasonlóan ez évben is, november 1-jén, Halottak napján a 
helyközi autóbuszok térítésmentesen szállítják a debreceni és 
a hajdúszoboszlói köztemetőbe utazókat. A szállítás költségét 
Ebes Községi Önkormányzat támogatja.
Debrecenbe 08.00-kor, 09.00-kor, 12.00-kor és 14.30-órakor 
indulnak buszok, míg visszafelé 10.00-kor, 11.00-kor, 13.30-
kor, és 17.00 órakor indulnak a járatok. 
Hajdúszoboszlóra 12.00 órakor indul és 14.30 órakor jön 
vissza a Volán buszjárata.  
A buszok a Gyógyszertár előtti buszmegállóból indulnak. 

Ebes Községi Önkormányzat

Felhívás Bursa Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíjra

Ebes Községi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumával együttműködve 2019. évre kiírta a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

A cél a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult fiatalok 
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A pályázati 
kiírás letölthető a www.ebes.hu honlapról. A pályázatokat a 
Polgármesteri Hivatal Irodájában lehet benyújtani 2018. 
november 6-ig.

Szabóné Karsai Mária
polgármester

Kistérségi orvosi ügyelet telefonszáma:
06-30/698-0043

A tavalyi évben elkészült az intézmény I. üteme, azaz 
a főépület építési munkálatai befejeződtek. A II. ütem 
építésére vonatkozóan a kivitelező kiválasztása közbe-
szerzési eljárás keretében megtörtént. Az ebben az ütem-
ben kialakításra kerülő 16 lakóegység 28 fő bentlakásos 
idős ember ellátását tudja majd biztosítani. Ezen munkák 
befejezésének szerződés szerinti határideje 2019. május 
31-e. Átadták a kivitelezőknek a Petőfi utca munkate-
rületét, ahol sor kerül az utca aszfaltozására, valamint 
kiépítésre kerül a csapadékvíz elvezetés. Elkezdődtek a 
közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos munkák. Eb-
ben az évben elkészül a feltáró utcák ledes közvilágítása, 
a már meglévő villanyoszlopokra felszerelt ledes 
lámpatestekkel. A következő évben további utcákban 
tervezik a közvilágítás korszerűsítését. 

Megtárgyalta a testület az óvoda tavalyi nevelési 
évének értékelését és az idei év munkatervét

Megtárgyalta és elfogadta a képviselő-testület a Bene-
dek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2017/2018. nevelési 
évének értékelését, valamint megvitatta a 2018/2019. 
nevelési év munkatervét is. 

Zárt ülésen döntöttek az első lakáshoz jutók támoga-
tására irányuló kérelemről, valamint tárgyalták az Ebesi 
Arany Oroszlán Zrt. vezérigazgatói tisztsége betöltésé-
nek változásával kapcsolatos előterjesztést.  

(Folytatás az 1. oldalról.)
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Az Ebesi Benedek Elek 
Óvoda és Mini Bölcsőde Süni 
csoportjának őszi program-
ja között elterveztük, hogy 
szőlőszüreten veszünk részt 
a gyerekekkel. Ez a program 
egy hajdúszováti családi ház 
kertjében valósult meg. 

A szülőkkel való előzetes 
egyeztetés után a kitűzött idő-
pontban, 2018. október 4-én 
autóbusszal érkeztünk meg a 
szüretre. Már maga az utazás 
is élmény volt a gyermekek 
számára, hiszen volt olyan, aki 
még soha nem utazott ezzel a 
közlekedési eszközzel. Sze-
rencsénkre ezen a napon az 
időjárás is kegyeibe fogadott 
minket, és verőfényes napsü-
tésben érkeztünk meg.

Az utazás „izgalmait” ki-
pihenve hozzá is kezdtünk a 
szőlő szüreteléséhez. Minden-
ki önállóan szedhette a sző-
lőszemeket. Ezt követően az 
előkészített szőlődarálóba bele 
borítottuk a leszüretelt szőlőt, 
és minden gyermek ledarálhat-
ta azt. A szőlő feldolgozásának 
harmadik lépéseként a préselő 
gép kipróbálására került sor. A 
szüreti folyamatok végeztével 
a gyermekek örömmel kós-
tolták meg a préselés eredmé-
nyét: a finom, mézédes mustot. 
Amíg a busz megérkezett kö-
zösen felidéztük a szőlőszüret 
folyamatát.

Aktív, fejlesztő hatású 
örömteli délelőttöt töltöttünk 
el, amely lehetőséget adott az 

óvodai élet egyéb területén is 
a feldolgozásra. Énekeltünk, 
meséltünk, verseltünk, drama-
tizáltunk, barkácsoltunk.

Köszönöm a szülőknek, 
hogy vállalták az autóbusz 

költségét és a hajdúszováti 
Tóth családnak, hogy vendé-
gül láttak bennünket egy szü-
retre.

Tóth Dorottya Johanna
óvodapedagógus

A felújított és kibővített 
Óvodánkban elkezdődött év. 
Ismét csatlakoztunk az Euró-
pai Mobilitási Hét program-
jaihoz, melyre rajzkiállítást, 
biciklitúrát és aszfaltrajzolást 
szerveztünk. Az Állatok Vi-

lágnapja alkalmából kisállat 
kiállításon ismerkedhettek 
meg néhány házi kedvenccel 
a gyerekek. Köszönjük szépen 
azoknak a szülőknek és hozzá-

tartozóknak a lelkes hozzáállá-
sát, akik ezen a napon elhoz-
ták hozzánk kis kedvenceiket. 
Idén első alkalommal állatsi-
mogatóval is bővült a rendez-

vényünk, melynek színhelye a 
PET-I LAND volt. Köszönet 
érte Nagy Péternek, aki nagy 
szeretettel látta vendégül óvo-
dásainkat. 

Leiter Márta
óvodapedagógus

Szüretelés a Süni csoporttal

Őszi programok az Óvodában
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Egészségesen az iskolapadban!

A Lidl Magyarország egészséges táplálkozást népszerűsítő pá-
lyázatára készültünk Kulcsár Bence 3.a, Molnár Maja 5.a, Brá-
tovics Petra 5.b, Nagy Klaudia Kitti 6.b, Tóth Lilian 7.a, Kovács 
Alexa 7.b,Varga Tímea 8.a és Sándor Szilvia 8.b osztályos tanu-
lókkal. Feladatunk egy kreatív uzsonna elkészítése volt, melyet 
a gyerekek nagy örömmel és lendületes munkával végeztek el. 
Az elkészített munka házi teljes kiőrlésű bagett kanapé brokko-
lis sajtkrémmel, cékla és zeller chips-szel díszítve. A helyszínt 
az Arany Oroszlán Étterem konyhája biztosította. Szakmai irá-
nyításban segítségünkre volt Kulcsár Zoltán, az Oroszlán veze-
tő szakácsa, melyet ezúton is köszönünk. Kulcsárné Toroczkai 
Gabriella Dóra

Bozsik-foci iskolánkban

Az iskolai Bozsik-foci intézményünkben szeptemberben indult. 
Sikerült 4 korcsoportot regisztrálnunk, ami 40 tanulót jelent. A 
létszám azóta is folyamatosan bővül. Október hónapban az al-
sós korcsoportokkal és a felsős korcsoportokkal is Hajdúszobo-
szlón jártunk kispályás megmérettetésen. Ahhoz képest, hogy 
csak most kezdtük, tanulóink derekasan helyt álltak. 1. korcso-
portos gyerekeink a középmezőnyben végeztek. A 3. korcsopor-
tos játékosaink is ügyesen fociztak, igaz eredményt nem hirdet-
tek, de pontjaik alapján a 3. helyezést szerezték volna meg. Sok 
munkánk van még a jövőben. De könnyű dolgom van, mivel a 
gyerekek szeretik a focit, szeretnek edzésre járni. Tóth Norbert 
testnevelő tanár

Megemlékeztünk a Zenei Világnapjáról
Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin kezdemé-
nyezésre emelte október 1-jét a Zene Világnapja rangjára. Ez a 
nap a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékeztet, segíti a kü-
lönböző kultúrák zenéinek jobb megismerését. Iskolánk minden 
évben igyekszik megünnepelni ezt az eseményt. Ebben az évben 

a hajdúszoboszlói Zichy Géza Zeneiskola növendékei és tanárai 
adtak színvonalas műsort iskolánk tanulóinak. Repertoárjukban 
a zenetörténet kiemelkedő zeneszerzőinek műveiből hallhattunk. 
Az előadáson a diákok megismerkedhettek különböző hangsze-
rekkel: a gitárral, trombitával, fuvolával, klarinéttal, hegedűvel, 
zongorával, furulyával, harsonával és gordonkával.

Simonffy-díjat nyert dr. Jókayné Nánai Zsuzsa tanárnő
Iskolánk kiváló művésztanára, dr. Jókayné Nánai Zsuzsa tanár-
nő az évente megrendezendő Simonffy-emléknap alkalmából 
megítélésre kerülő Simonffy-díjat nyert a debreceni Kodály 
Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskolában. Gra-
tulálunk az elismeréshez!

Kocsis Csabi ismét bizonyított a 
medencében!

Kocsis Csaba 6.b osztályos tanulónk 
2018. szeptember 29-én a IV. Szentes 
Sprint Nemzetközi úszóversenyen 50 m 
mellúszásban I. helyezett , 50 m pillan-
góban III. helyezett lett. Gratulálunk a 
szép eredményekhez!

A karcagi „csata” – visszavágó jövőre

Sok egykori diákunk emlékszik még a hármashegyaljai kirán-
dulásokra, hasonló élményeket szeretnénk nyújtani jelenlegi ta-
nulóinknak is. A nemrégiben átadott karcagi lombkorona sétány 
és a környező erdő kiváló helyszínt biztosított ehhez a mint-
egy 300 gyermekünknek. A sétány végén a bátrabbak csúszdán 
ereszkedhettek alá, ahol az Ebesi Gyermekekért Alapítvány 
Menő Menzájának finomságai várták őket: szőlő, banán, gyü-
mölcslé. A játszótéren mindenki talált magának elfoglaltságot, 
kicsi-nagy egyaránt. Majd a gyönyörű őszi erdő csendjét a 
számháború csatazaja törte meg: „TÁMADÁÁÁS!!!”

„Magyarország legszebb sulikertje” pályázat
A Technikatanárok Országos Egyesülete által kiírt „Magyaror-
szág legszebb sulikertje” pályázat értékelésére és az elismerések 
átadására október 6-án az egyesület Országos Konferenciáján, 
Budapesten került sor. A legjobb pályamunkák közül a zsűri 
iskolánknak a IV. helyet ítélte oda. Az elismerő oklevelet és 
ajándékcsomagot (ültetőedények és vetőmagvak) Szűcs Norbert 
igazgató úr vette át. A pályázatot az iskolakert szervezői, Ka-
tona Erika és Karacs Erzsébet tanárnők és Tóthné Leiter Júlia 
technika tanárnő készítették el. Köszönjük támogatóinknak 
az eddigi hozzájárulásukat és ezután is örömmel fogadjuk 

Iskolai színes hírek



Ebesi Hírlap

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

5
segítségüket Magyarország egyik legszebb sulikertjének fej-
lesztéséhez!

Lúdas Matyi Hajdúszoboszlón
2018. október 16-án iskolánkból nyolcvan tanuló vehetett részt 
jutalom színházi előadáson Hajdúszoboszlón, a Kovács Máté 
Művelődési Házban. Az előadás és a busz költségét a Berety-
tyóújfalui Tankerületi Központ biztosította, melyet ezúton is 
köszönünk.

Kisállat kiállítás az állatok világnapján

Október 4-e, az Állatok Világnapja. Ebből az alkalomból ren-
deztük meg a kisállat kiállítást, amire mindenki elhozhatta a kis 
kedvencét. Ragyogó napsütésben, a díszudvaron, egy órán ke-
resztül, 39 gazdi 43 kis háziállatát csodálhatták, simogathatták 
az érdeklődők, sőt szavazhattak is a szerintük legaranyosabbra. 
Főleg kutyusokat és cicákat, de szakállas agámát, törpehörcsö-
göt, papagájt és nyuszit is láthattunk. A legnépszerűbb állatkák 
gazdái egy-egy emléklapot vehettek át.
Bekapcsolódtunk az Európai Diáksport Napja programba

Szeptember 28-án, pénteken a sportparkban és az iskola terüle-
tén megtartottuk az Európai Diáksport Napját. A sportnap bázis 
feladata a futás. A sportparkban közvetlenül az órák után az al-
sósok és a felsősök is lefutották a megadott távokat egy közös 
bemelegítés után. 13:00-tól pedig elkezdődtek sokszínű, moz-
gásos, sportos programjaink. Az alsósok számára Kinder spor-
tos váltóversenyt és focibajnokságot rendeztünk. A felsős fiúk 
foci-, a 7-8. osztályos lányok kosárlabda-, és az 5-6. osztályos 
lányok zsinórlabda bajnokságon vehettek részt. Ezen kívül a 
gyerekek lőhettek lézeres fegyverrel Petőné Kiss Judit vezetésé-
vel. Egyéb mozgásos, sportos lehetőségek is voltak: csocsózás; 
pingpongozás; tollaslabdázás; akadálypályán futásos, ugrásos 
feladatok végzése; hullahoppozás, ugráló kötelezés, trambuli-
non ugrálás. A Menő menza pályázatunk jóvoltából a gyerekek 

100%-os gyümölcslével csillapíthatták a szomjukat, valamint 
szőlőt és banánt ehettek. 

Megemlékeztünk az aradi vértanúkról
Az 1849. október 6-án, 169 éve kivégzett aradi vértanúkra em-
lékeztünk a negyedik évfolyamosok műsorával. A megemléke-
zésen közreműködött iskolánk énekkara. Felkészítő tanárok: 
Dzsudzsák Natália és Szabóné Tóth Katalin.

Vers és prózamondó verseny
Az Ady Endre Művelődési Központ Közművelődési programja 
a köznevelés eredményességéért Nádudvaron EFOP-3.3.2-16-
2017-00331 című projekt keretében iskolánkban október 10-én 
Vers és prózamondó versenyt szerveztünk. A Vers és prózamon-
dó verseny eredményei: vers kategória - 1. évfolyam: 1. Bagi 
Barbara (1.a), 2. Kádár Kinga (1.a), Kiss Zsombor (1.a), 3. 
Ravasz Hédi (1.b), Szabó Péter (1.a). 3-4. évfolyam: 1. Balczó 
Boglárka (4.a), 2. Árva Dominika (4.a), 3. Krivács Zsófia (4.a). 
Próza kategória - 2-3. évfolyam: 1. Tarcza Nikolett (3.a), 2. Ko-
csis Emese (3.a), Szűcs Dániel (2.b), 3. Diószegi Ádám (2.b). 
Felkészítő tanárok: Bálintné Bagdi Ibolya, Galgóczi Éva, Nagy 
Anita, Dzsudzsák Natália. A verseny szervezője: Zelizi Mária.

Mozdulj a klímáért!
2018-ban hatodszor hirdette meg a „Mozdulj a klímáért!” ak-
cióhetet a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség és a Re-
flex Környezetvédő Egyesület. A mi iskolánk eddig minden 
évben részt vett ezen a fontos szemléletformáló eseményen, így 
most is csatlakoztunk. A pontgyűjtő táblázatokban, egy héten 
keresztül lehetett gyűjtögetni a zöld mérföldeket minden olyan 
útért, amikor környezetkímélő módon (gyalog, kerékpárral, tö-
megközlekedéssel) jutottak el a gyerekek az iskolába. Összesen 
2638 virtuális mérföldet gyűjtöttünk össze. S hogy mi lesz az 
összegyűjtött zöld mérföldekkel? A virtuális klímatúra 2018-
ban is az ENSZ által rendezett klímakonferencián ér véget, me-
lyet idén Katowicében rendeznek az év végén, ahol az Európai 
Klímaszövetség képviselői ünnepélyes keretek között átadják a 
gyerekek által jelképesen összegyűjtött mérföldeket a politiku-
soknak.

12 tonna papírhulladékot gyűjtöttünk
A hagyományosan minden évben megrendezett papírgyűjtés al-
kalmával tanulóink 12 tonna papírhulladékot gyűjtöttek össze 
110 ezer forint értékben.

A derecskei almáskertben jártunk
2018. október 19-én kertpedagógiai programon vettünk részt a 
6. és a 7. évfolyamból 30 gyerekkel, a derecskei almáskertben. 
A kertbejárás traktorvontatású almavonatos élménytúra volt, 
sok értékes információval, játékos, szemléletformáló foglalko-
zással színesítve. A kertpedagógus felhívta a gyerekek figyelmét 
a helyi termékek fogyasztásának fontosságára! Mindenki almát 
szedhetett magának és gyümölcslevet is kóstolhatott. Ügyességi 
próba keretében, kukoricalabirintusban szaladgálhattak és szal-
mabálán ugrándoztak, egymással versenyezve a csapatok. Az 
utazás és a program költségeit a Berettyóújfalui Tankerület fi-
nanszírozta, köszönet érte.

Tájékoztatás fogadóórákról
Értesítjük a szülőket, hogy az 1-4. osztályok számára november 
26-án, az 5-8. osztályok számára pedig november 27-én tartunk 
fogadóórákat. Ezeken a napokon 15.30–18.00 óra között várjuk 
a szülőket.

Összeállította: 
Szűcs Norbert intézményvezető

 Kása Sándor intézményvezető-helyettes
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A hatvankét évvel ezelőtti 
forradalomra és szabadság-
harcra emlékeztünk az októ-
ber 15-i héten a Széchényi 
Ferenc Tájmúzeumban.

Október 16-án, kedden dé-
lelőtt dr. Miklós Péter törté-
nész, a hódmezővásárhelyi 
Emlékpont vezetője tartott két 
előadást. A rendhagyó történe-
lemórán a hajdúböszörményi 
Bocskai István Gimnázium 
és a hajdúszoboszlói Hőgyes 
Endre Gimnázium diákjai és 
tanárai nyertek mélyebb bete-
kintést a szovjetizált Magyar-
ország hétköznapjaiba. Konk-
rétabban a középiskolásoknak 
és egyetemistáknak a forrada-
lom kirobbantásában játszott 
szerepéről és a megbünte-
tésükről esett szó, kiemelve 
egy-két szereplőt.

Aznap délután a múzeum 
történésze, Seres László az 
1956-os szabadságharcnak a 
nemzetközi politikában való 
elhelyezkedéséről, megítélé-
séről, a szuper hatalmak és a 
magyarok mozgásteréről és 
kényszer pályájáról beszélt. A 
közönséget érdeklődő ebesi 
lakosokon kívül az általános 
iskola esti tagozatos diákjai 
alkották.

Október 18-án került sor 
„A Vöröskereszt és a Men-
tőszolgálat tevékenysége és 
helytállása a Forradalom és a 
szabadságharc időszakában” 
című időszaki kiállításunk 
megnyitójára. A bemutatott 
anyag nagy részét Oláh Lász-
ló nyugállományú honvéd 
alezredes és Katona Sándor 
gyűjteménye teszi ki. A ren-

dezvény első részében Oláh 
László mutatta be a kiállítást, 
majd Erdélyi Márta Sesztina 
Jenő-díjas versmondó, Far-
kas Valéria arany minősítésű 
népdalénekes és párja, Vozá-
rik Péter gitáros színvonalas 
zenés-verses irodalmi műsorát 
hallhattuk.

A rendezvényt a múzeum 

falán elhelyezett 1956-os em-
léktáblánál tartott koszorúzás 
és a kiállítás megtekintése 
zárta.

A kiállítás december 19-ig 
tekinthető meg.

Fotók: Andics Árpád, 
Arany-Tóth Attila.

Seres László
történész

1956-os emlékhét a múzeumban

2018. szeptember 29-án, az 
Idősek Világnapja alkalmá-
ból, ünnepi műsor keretében 
köszöntöttük a település idős-

korú lakosságát a Művelődési 
Házban. Mint minden évben, 
idén is szerettünk volna egy 
tartalmas programmal ked-
veskedni a megjelenteknek. 
Felköszöntöttük településünk 
szépkorú időseit: 90. életévü-
ket betöltötték: Elek Sándorné 
Erzsike néni, Szilágyi Sándor-
né Margitka néni, Orbán Jó-
zsefné Ilonka néni és Lengyel 
Lajosné Erzsike néni. 91 éves 
lett Varga Mártonné Ilonka 
néni, 94 évesek Pintye And-
rásné Esztike néni és Krivács 
Györgyné Gizike néni. Köz-
ségünk legidősebb lakosát, a 
95 éves Pribilinszki Sándorné 
Margitka nénit otthonában kö-

szöntöttük. Isten éltesse őket 
szeretetben, jó egészségben! 
Köszönjük mindenkinek, aki 
jelenlétével megtisztelte ezt 
a szép ünnepélyt. Az Ebesi 
Idős Emberekért Alapítvány 
nevében ezúton is kívánok jó 
egészséget, tartalmas, boldog 

életet minden idős embertár-
sunknak! A rendezvényről ké-
szült felvétel megtekinthető a 
www.ebestv.hu oldalon.

Erdei Andrásné
az Ebesi Idős Emberekért 

Közalapítvány 
kuratóriumi elnöke

A település időseit ünnepeltük
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A Hagyományőrző Egyesület és a Kulturális Kft. szervezé-
sében lezajlott 4. Torta- és süteményfesztiválon 25 hölgy, há-
ziasszony, nagymama, gyermek- és 1 férfi sütni vágyó, 7 kate-
góriában 56 féle süteménnyel szállt ringbe. Lássuk, kik lettek a 
kategóriák első helyezettjei:

Torta kategória: Tóvizi Jenőné – Csokis körte torta
Hagyományos sütemények: Rezes Sándorné – Almás lepény
Szeletelt sütemények: Balogh Béláné – Méteres
Reform sütemények: Cserepes Ágnes – Csokis croissant
Apró sütemények: Kovács Lajosné – Narancsos linzer
Sós sütemények: Gombos Lászlóné – Sajtos pogácsa
Idén újdonságként Gyermek kategóriával bővült a sütime-

zőny. Molnár Melinda, Horváth Eszter, Bárczi Elonita és Szon-

di Boglárka  süteményét a zsűri egyformán finomnak vélte, így 
mind a négyen díjazottak lettek.

Gratulálunk minden résztvevőnek a finomabbnál finomabb 
sütemények elkészítéséhez, külön gratulálunk Kiss Józsefnek, 
aki egyedüli férfiként az előkelő 2. helyet szerezte meg Felhő 
szeletével a szeletelt sütik kategóriában.

Köszönjük a zsűri – Vajda Anita és Győrfi Éva cukrászok- 
munkáját, illetve támogatóinknak – Ebes Községi Önkormány-
zat, Magyar Sajt Kft., Sziget ABC – a megvalósításhoz nyújtott 
segítséget.

A beérkezett sütik receptjéből hagyományainkhoz híven de-
cemberben jelenik meg Receptes füzetünk, ami remek karácso-
nyi ajándék lehet! 

Tóvizi Jenőné elnök,
 Ebesi  Hagyományőrző Egyesület

Torta- és süteményfesztivál 2018.

Sütemény-variációkKicsiknek és nagyoknak egyaránt ízlettek a sütik

Idén először a gyermekek is nevezhettek a versenyre Az érdeklődők finomabbnál finomabb sütemények közül választhattak

Kiss József egyedüli férfiként a II. helyet szerezte megNehéz dolga volt a zsűrinek
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Ebesen az elmúlt időszakban bűncselekmény elkövetésére, 
illetve közúti balesetre vonatkozó információ nem jutott a ren-
dőrség tudomására. 

Az ősz beköszöntével az alábbiakra hívjuk fel Olvasóink fi-
gyelmét:

Ősszel, a megváltozott közlekedési feltételek miatt fokozott 
óvatossággal és kellő körültekintéssel kell részt venni a forga-
lomban nem csak a kezdő, kevés gyakorlattal rendelkező veze-
tőknek, hanem a tapasztalt, nagy gyakorlattal rendelkező, ruti-
nos sofőröknek is. 

Az őszi hónapok velejárója, hogy egyre gyakrabban találkoz-
nak az autósok kisebb-nagyobb ködfoltokkal, ködös útszaka-
szokkal.

Ezen időszakban a közúti közlekedési balesetek jellemző oka, 
hogy a gépjárművezetők nem a megváltozott időjárási, látási és 
útviszonyoknak megfelelően vezetnek, melynek kapcsán a leg-
több problémát a változó tapadó képességgel rendelkező útbur-
kolat és a romló látási viszonyok okozzák.

A gépkocsikat, ajánlatos alaposan átnézni, megvizsgálva 
minden biztonsági berendezést és tartozékot. A fényszórókat és 
a többi lámpát ilyenkor gyakrabban kell tisztítani, a gumiab-
roncsok, az akkumulátor és a fékrendszer ellenőrzése azonban 
önmagában nem elegendő! Az őszi közlekedés fontos kellékei 
még a jól működő és „csíkmentesen” törlő ablaktörlőlapátok és 
a megfelelő ablakmosó folyadék, vagy a páramentesítő is egy-
aránt. Továbbá figyelmet kell fordítani deresedés esetén reggel, 
elindulás előtt az első és hátsó szélvédő letisztítására, lekapará-
sára is, melynek elvégzése következtében a sofőr könnyebben 
tájékozódhat.

Túlnyomó részt jellemzően a reggeli órákban, a munkába 
indulás időszakában nehezíti meg a járművezetők helyzetét a 
köd, az esetleges csapadék és ráadásul, ez időtájt kapcsolódik 
le a közvilágítás is, amely tovább korlátozza a látási viszonyo-
kat. Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel megelőz-

hetőek a közlekedési balesetek, illetőleg a nagyobb követési 
távolság betartásával elkerülhetők az erre az időszakra legin-
kább jellemző „koccanások” és a velük együtt járó kellemet-
lenségek!

A kerékpárosok esetében szintén kiemelendő a kerékpár jól 
működő világítása, a fényvisszaverő eszközök használata és a 
megfelelő öltözék (feltűnő színű ruha, fényvisszaverő kiegészí-
tők) megléte.

Ezen alapvető szabályok és tanácsok betartásával még a kriti-
kusabb őszi időszakban is minimálisra csökkenthető a balesetek 
kockázata.

Kérem, hogy amennyiben jogsértő cselekményt észlelnek, 
vagy bűncselekmény áldozatává váltak, 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: 

A körzeti megbízottak elérhetősége:
Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok 06-30/382-6565
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Pásti Gyula c. r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Vass Szabolcs r. ftőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
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 szer-

dáján 16:00 és 17:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti 
Irodában az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.

Karácsony Béla 
r. százados, sajtószóvivő
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Az Ebesi Arany János Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  Szülői Munkakö-

zössége és az Ebesi Gyermekekért Alapítvány 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

az iskola támogatására rendezett 

SULI-BÁLRA  
A bál ideje:  2018. november 17. (szombat) 19–4 óráig  

vendégvárás: 18:30-tól 
Helyszíne:  Arany Oroszlán Étterem és Panzió  

4211 Ebes, Széchenyi tér 2. 
A bál ünnepi műsorral kezdődik, amelyben fellép a Pendely 
Énekegyüttes, a Fölszállott a Páva 2017. évi Énekes szólisták és 
énekegyüttesek  kategóriagyőztese, valamint a Valcer táncstúdió 
gyermekcsoportja. 

Az éjszaka folyamán tombolasorsolás és meglepetés produk-
ció is vár  a kedves vendégeinkre. A vigassághoz a talpalávalót 
Czeglédi János  szolgáltatja. 

Belépőjegy: 4.800 Ft/fő, amelyet az őszi szünet után folyama-
tosan, de  legkésőbb november 12-én, hétfőn és november 13-án, 
kedden 7:30–17:00  óráig Balogh Anita iskolatitkártól lehet meg-
vásárolni. 

Pártolójegy: 1.000 Ft, 2.000 Ft, 5.000 Ft címletekben vásárol-
ható az  osztályfőnökökön keresztül. 

Tombola: 200 Ft-ért vásárolható a helyszínen. 

KEDVES TÁMOGATÓINK! 
A bál célja az iskola tárgyi feltételeinek javítása. A korábbi évek-
ben – a  teljesség igénye nélkül – a technikateremben tankonyha, 
az iskola udvarán lurkó-kuckó, egy 120 férőhelyes fedett ke-
rékpártároló, valamint az utca frontot és az iskola egész épületét 
megmutató új kamerarendszer épült. 

Az idei rendezvény bevételéből is az iskola díszudvarán árnyé-
kolórendszer kialakítását támogatjuk. 

A bál egyúttal jó lehetőséget ad arra is, hogy a szülők és a peda-
gógusok kellemes környezetben szórakozzanak, beszélgessenek, 
jobban megismerjék egymást. 

Akik nem tudnak személyesen eljönni rendezvényünkre, párto-
lójegyek  vásárlásával segíthetnek. 

Továbbra is szeretettel várjuk ajándéktárgyak felajánlását a 
tombolasorsolásra, valamint az aranykezű anyukáktól szívesen 
fogadunk süteményt  vacsora utáni desszertnek. 
Reméljük, sokan élnek majd a lehetőséggel, hogy kellemesen,  

jó társaságban eltöltsenek egy szép estét. 
Kérjük, hogy részvételükkel és felajánlásaikkal  

továbbra is legyenek az iskola segítői!  
Krivácsné Dóró Zsuzsa a Szülői Munkaközösség elnöke  

Csiha László az Ebesi Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának 
elnöke

Szűcs Norbert intézményvezető  

A terem befogadóképessége korlátozott, ezért kérjük, hogy mindenki időben váltsa meg belépőjegyét!  

Kék hírek
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A Községi Könyvtár a „Közösségi internet hozzáférési pon-
tok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című, GI-
NOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt kereté-
ben lefolytatott „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” elnevezésű 
pályázati eljárásban sikeres pályázatot nyújtott be. A pályázat keretében 
az alábbi eszközöket kapta a könyvtár: 3 db laptop és a szükséges kie-
gészítők, 2 db tablet, 2 db okostelefon, 1 db projektor, 1 db multifunk-
cionális eszköz, amely alkalmas nyomtatásra, fénymásolásra, scanne-
lésre, 1 db beltéri Wifi Acces Point, 1 db kültéri Wifi Acces Point és 1 
db router.

A közösségi internet-hozzáférési helyek fejlesztésének alapvető cél-
ja, hogy a pontok hozzájárulhassanak a digitális alapkészségek fejlesz-
téséhez, biztosítsák a digitális készségekkel nem rendelkező emberek 
számára az informatikai eszközöket, az internetelérést és az ehhez szük-
séges szakértői támogatást. A könyvtárban a Wifi-használat ingyenes, a 
pályázat során elnyert eszközöket a rendezvényeken és a képzéseken 
fogjuk hasznosítani.

A könyvtárban jelenleg is tart egy számítógépes-tanfolyam, ami so-
rán a résztvevők az alapoktól kezdhetik elsajátítani a számítógép és az 
internet használatát. A jövő évben is indulnak majd tanfolyamok, amik-
nek a tantervébe már beépítjük az okostelefon és a tablet használatát is. 
Az érdeklődőket szeretettel várjuk a Községi Könyvtárban!

Csecsődi Enikő
könyvtáros

Kádár Nagy Lajos, az Ebes Községért 
Pro Villa-díj arany fokozatú kitüntetettje, 
Holló László-díjas festőművész, látását 
mindkét szemére 77 éves korára teljesen 
elveszítette. A Művész úr a Fehér Bot 
napján festményeivel, kisplasztikáival 
mutatkozott be Budapesten a Magyar 
Vakok és Gyengén látók Országos Szö-
vetségének Centenáriumi évfordulóján. A 
rendezvényt személyesen is megtisztelte 
többek között: Áder János, Magyarország 
köztársasági elnöke, a Centenáriumi év 
fővédnöke és felesége Herczegh Anita, 
továbbá Fülöp Attila úr az EMMI Esély 
Egyenlőségügyi Államtitkára. 2018. 
október 15-én, a Fehér Bot napján meg-

tartott országos rendezvény két kima-
gasló kulturális csemegével is szolgált. 
Kádár Nagy Lajos harminc festménnyel 
és harminc kisplasztikával mutatkozott 
be, valamint itt debütált a Fővárosban a 
„Szoborkodom, tehát vagyok” új kép-
zőművészeti albuma is. A képzőművésze-
ti album magyar, angol, német nyelven és 
Braille írással készült. A Fehér Bot nap-
ján Művész úr budapesti bemutatkozásá-
nak előzménye ismert: tudjuk, az ember 
életében bármikor történhet egy olyan 
esemény, aminek következményeként az 
egyik út járhatatlanná válik és keresni kell 
egy másikat. Ezt így leírni, vagy kimon-
dani könnyű, azonban, hogy 77 évesen 

könnyen megy-e? – hát azt kérem, döntse 
el mindenki saját maga! Az ünnepi ese-
mény másik főszereplője pedig nem más 
volt, mint a világhírű Érdi Tamás, a Príma 
Primisszima díjas vak zongoraművész, 
aki egy órás produkciójával kápráztatta 
el az ünnepség résztvevőit. A Centená-
riumi rendezvény fénypontja természe-
tesen az volt, amikor dr. Nagy Sándor, a 
MVGYOSZ Elnöke átadta Köztársasági 
elnök úrnak az Egyesület ajándékaként a 
Mózes útja a Vizenjáró című Kádár Nagy 
Lajos kisplasztikát 

Fentieket lejegyezte: 
Dr. Hagymási Zoltán

az ebesi krónikás 

Könyvtárunk DJP Pont lett!

Ahol az egyik út járhatatlan, ott keresni kell egy másikat

Kedves Testvéreim! 
Az idei őszön két alkalomra hívogatunk sze-
retettel.

Október 27-én, szombaton 15 órától gyü-
lekezeti napot tartunk, melyen számba vesz-
szük a reformáció értékeit, egyszerre figyel-
hetünk a Szentírás szavaira és megerősítő 
egyháztörténeti példára. A nap mottója, címe: 
„Hitvallás minden időben.” 

Énektanulással, áhítattal és előadással ké-
szülünk. Ez utóbbit Dr. Püski Levente törté-
nész, presbiter testvérünk tartja. 

November 4-én, vasárnap ¾ 10-től gyá-
szolók vasárnapján istentiszteletre várjuk 
mindazokat, akik Isten jelenlétében, igéjére fi-
gyelve szeretnének emlékezni elhunyt szeret-
teikre. Mindnyájunknak vannak veszteségei, 
de Isten jelen van életünkben minden időben, 
a gyász idején is. Erre figyelhetünk együtt re-
ménységgel. 

Legyen találkozásunk a Református temp-
lom alkalmain! Szeretettel várjuk Önt és 
kedves családját is! Áldás, békesség! 

Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor
Szilágyi János gondnok
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A debreceni Megyei Mezeifutó Diákolimpi-
án iskolánk 3 lány csapata is kimagasló ered-
ményt ért el. A 2008-2009-ben született lá-
nyok: Tóth Amina, Egri Kincső, Kerékgyártó 
Fanni, Kiss Lilla Antónia, Mezei Dorina, va-
lamint a 2004-2005-ben születettek: Mészáros 
Nóra, Sós Anna, Szentmiklósi Dorka, Szabó 
Laura Dorina és Balogh Dorottya, aranyérme-
sek lettek. Ezzel a sikerrel Hajdú-Bihar me-
gyét is képviselve, 2 lány csapatunk is ott lesz 
a gödöllői országos döntőn. A 2010 után szü-
letettek versenyében Egri Csenge, Kiss Karo-
lina, Mészáros Márta, Magyar Maja Martina és 
Kocsis Emese lány csapatunk ezüstérmes lett.

Sós Barnabás, ESBE

Októberben 3 futóversenyen is indultak ebesi versenyzőink. A 
debreceni Oxigén kupa első fordulójában Lugosi Imréné, Egri Ferenc 
és Sós Barnabás győztek, míg bronzérmesek lettek Tóth Amina, 
Mészáros Nóra, Nagy Anita és Nyüvedi Sándor. A hajdúszoboszlói 
Aquafutáson Mészáros Nóra és Tóth Amina elsők lettek, Lugosi Imre 
pedig harmadik helyezést ért el. A Nagyerdő Madaraiért jótékonysági 
futóversenyen Magyar-Csorvási Judit és Egri Csenge aranyérmes, 
Nyüvedi Nándor ezüstérmes, míg Mészáros Márta bronzérmes lett.

Sós Barnabás, ESBE

Szeretnél olyan technikákat 
tanulni, amivel megvédheted 
magad az utcán, fejlesztenéd 
állóképességedet, elmélyülnél 
ön magad megis merésében, sze-
retnél családias hangulatú edzé-
seken részt venni? Akkor egye-
sületünk csak rád várt. Az Ebesi 
Sportbarátok Közhasznú Egye-
sület karate szakosztálya tagfel-
vételt hirdet. Jelentkezni lehet az 
edzések alkalmával. Az edzések 
helye: Ebesi Művelődési Ház 

nagyterme, időpontjai: hétfő és 
szerda 17.30-tól 19.30 óráig. Az 
edzéseket sensei Kaszás Lajos öt 
danos mester tartja. 

Edzéseket tart továbbá az 
egyesület keretében Kása Sándor 
két danos mester is, aki kedden 
és csütörtökön 16 órától várja a 
gyerekeket az iskolában (jelent-
kezés: 2. osztálytól). Ugyanezen 
napokon 17 órától a felnőtteknek 
tart karate edzéseket (14 éves 
kortól).

Immár 8. alkalommal csatlakozott Ebes az Európai Mobilitási 
Hét kampányához. A fenntartható fejlődés, közlekedés és a 
környezetvédelem köré szervezett programok megvalósításában részt 
vett az Önkormányzat, a Kulturális Kft, Iskola, Óvoda, Polgárőrség, 
Rendőrség és a Sportbarátok Egyesület. Az idei évben a 269 regisztrált 
hazai település alapján, Magyarország a harmadik helyen végzett a 
nemzetek közötti versenyben.

Sós Barnabás

Bajnok ebesi lányok

Mobilitási hét Futó hónap

Toborzó
Érdekel a karate rejtett világa? 
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Az Ebesi Hírlap novemberi számának lapzárta 
időpontja 2018. november 22., csütörtök.

Lakossági hirdetés
Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány készítése. 
Fundamenta, lakáshitel, felújítási hitel, adás-vételi szerződések, 
biztosítások kötése. Adorjánné Vali – Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 
06-70-334-5407
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Folyamatosan fejlődő gépjármű üzemeltetéssel, 

karbantartással és javítással foglalkozó műhelyünk 
csapatához keresünk új kollégákat. 

 

FŐBB FELADATOK: 
Személygépjárművek, tehergépjárművek, illetve 
pótkocsik szervizelése, karbantartása. 
Juttatások: 
 versenyképes bér, 
 munkaruha, védőfelszerelések biztosítása, 
 korszerű munkakörnyezet, 
 professzionális szerszámok, 
 stabil, hosszú távú munkalehetőség, 
 fejlődési lehetőség, rendszeres oktatások. 

 
Készségek és személyes tulajdonságok: 
 Szakirányú műszaki végzettség, 
 Gépjárművek javításában szerzett tapasztalat, de 

pályakezdők jelentkezését is szívesen várjuk! 
 legalább "B" kategóriás jogosítvány, 
 Alkalmazkodó képesség, csapatszellem. 

 
Információk a kiválasztási folyamatról: 
 

Jelentkezni a kerekesmhv@gmail.com e-mail címen, 
illetve a 06-30/638-8949 telefonszámon lehet. 

 

 Dr. Négyesi Anna 
természetgyógyász, reflexológus, fitoterapeuta 

 

Szeretettel várom egészségét megőrizni vágyó vendégeimet 
a hamarosan nyíló rendelőmben: 

 

Szolgáltatásaim: 
 

 állapotfelmérés kezeléssel és terápiás terv 
készítéssel 

 talpreflexológiai kezelés 
 gyógyító köpölyözés 
 test- és fülgyertya 
 szeretetmasszázs 

 

Előzetes bejelentkezés: +36-20/946-7946 
Ebes, Bocskai u. 2. 


