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Képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás volt
szeptember 16-án
Szeptember 16-án ismét ülésezett a
Képviselő-testület. Napirend előtt, ünnepélyes keretek között vehette át dr. Okváth Lászlóné a néhai férje, dr. Okváth
László számára postumus odaítélt „Pro
Villa” (Ebes Községért) kitüntetés arany
fokozata díjat. Sor került a „Tiszta, virágos lakóház” pályázat idei díjainak átadására is.
Nyílt ülés keretében elsőként polgármesteri beszámolóra került sor az idei év
beruházásairól, pályázatairól (lásd az erről szóló cikket). A következő napirendi
pont keretében elfogadásra került a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 2019. évi beszámolója (mint ismeretes, Ebes a Társulásban csak az orvosi
ügyeleti ellátás tekintetében vesz részt).
Ezt követően az Önkormányzat 2020. évi
költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló beszámoló, majd a költségvetési
rendelet módosítása következett. A koronavírus-járvány okozta kihívásra az Önkormányzat emelt összegű tartalékkal és
takarékosabb gazdálkodással igyekszik
reagálni, a község pénzügyi helyzete továbbra is stabil. A következőkben az óvoda 2019/2020-as nevelési évéről készült
beszámolót ismertette Tóth Ilona intézményvezető. Az óvodában magas színvonalú szakmai munka folyik, a jelenleg
még magas csoportlétszám okozta terhelés várhatóan enyhülni fog a bölcsőde átadását követően.
A következőkben két támogatási kérelemről döntött a Testület: Vezendi László
– művésznevén Black Ice – elhunyt ebesi művész emlékkönyvének kiadására 50
ezer forintot szavaztak meg a képviselők,
míg a Medicopter Alapítvány kérelme
forráshiány miatt elutasításra került. Erdei
Andrásné, az Alapszolgáltatási Központ
és Idősek Otthona vezetője az intézmény
dolgozóinak közös kirándulására kért tá-

mogatást, amelyet az elmúlt hónapok nehézségeiben is derekasan helytálló alkalmazottak munkáját elismerve támogatott
a Testület. Elfogadásra került a közterületi árkok lefedésének műszaki szempontjairól szóló határozat, ezért ilyen jellegű
lakossági kérelmek esetén feltétlenül
ajánlott konzultálni a Műszaki Irodával.
A Kertész utca szennyvízberuházása
ügyében november 30-ig meghosszabbításra került a tulajdonosi nyilatkozattétel
határideje. A közmeghallgatás keretében
két ebesi lakos fogalmazta meg a helyi
közügyekkel kapcsolatos észrevételeit: A
hulladéklerakó 10 évvel ezelőtti rekultivációjával kapcsolatos felszólalásra válaszul Szabóné Karsai Mária polgármester
kifejtette, hogy sem a pályázati elszámolás, sem az utólagos hatósági vizsgálatok
során nem került sor jogsértés feltárására. Az Arany János utca aszfaltozására,
illetve a vasútállomáson található liftek
beszerelésére vonatkozó kérdésre szintén
Polgármester Asszony válaszolt, mint elmondta, a vasút korszerűsítés beruházás
több eleme még nem került átadásra, az
Önkormányzat folyamatosan kapcsolatban van a kivitelezővel, és igyekszik a
lakossági észrevételeket továbbítani. Az
új útburkolat megépítésére várhatóan a
vasúti munkálatok végleges befejezését
követően kerülhet sor. Zárt ülés keretében egy ipari parki ingatlan visszavásárlásáról, egy ipari parki ingatlanrész
értékesítéséről, valamint a Rákóczi út 12.
szám alatti volt TSZ iroda bontásáról (az
új Szolgáltató Ház építése miatt) született
döntés. Az ülés jegyzőkönyve október
elejétől a szokott módon elolvasható a
www.ebes.hu oldalon, az ülésről készült
felvétel megtekinthető a www.ebestv.hu
oldalon.
Dr. Morvai Gábor
jegyző
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Beszámoló önkormányzati beruházásokról
Bölcsőde építés
A napokban megkezdődött az
új, két csoportszobás, 28 férőhelyes bölcsőde építése. Az beruházás az óvoda környezetében valósul meg, úgy, hogy két
irányból lesz megközelíthető.
Egyrészt az óvoda irányából,
másrészt a Piac parkolója felől.
Az épület földszintes kialakítású hagyományos nyeregtetős,
illeszkedve a környezetében
található épületek megjelenéséhez, formájához. A csoportszobák közvetlen fedett terasz
és kertkapcsolattal kerülnek
kialakításra. A fejlesztés pályázati forrásból valósul meg,
a kivitelezési munkák bekerülési értéke 214,5 millió forint,
a kivitelezést az EURÓ-MÁDI
Kft. végzi. Terveink szerint az
új bölcsődét 2021 szeptemberében vehetik birtokba a gyermekek.

Gyógyszertár és üzletház
külső felújítása
Részben pályázati támogatás
felhasználásával valósult meg
a gyógyszertár és üzletház
épületének a teljes külső felújítása, ami tartalmazta a külső nyílászárók részbeni cseréjét, homlokzati hőszigetelő
vakolati rendszer készítését,
lapostető hő- és vízszigetelését, valamint a kapcsolódó
bádogozási és egyéb szerelési
munkákat. A beruházás során
megújultak az épület fűtőberendezései. Hamarosan elkezdődik az épület környezetének
parkosítása is.

vezetés építése. A vízelvezetés
oldalában a nagykapu bejárók
úttal történő kapcsolata is elkészül. Miután a vízelvezetés
nem érinti a túloldali kapubejárókat, ezért azok teljes átépítését a vállalkozónak nem kell
elvégezni, csak a járda útkapcsolat kialakítása történik meg.
A beruházás önkormányzati
forrásból valósul meg közel 58
millió forint értékben, kivitelezője a D-Profil Kft. A Képviselő-testület által 2020. évre elfogadott költségvetés tartalmazza
az Arany János utca útépítését
is. Azonban ezzel a beruházással mindenképp szükséges
megvárni a vasútkorszerűsítés
befejezését és csak azt követően célszerű az aszfaltút kialakítása.

Ebes teljes területén
közvilágítás korszerűsítés
ledes fényforrásokkal
Az elmúlt időszakban megkezdődött községünkben a
közvilágítási korszerűsítése.
Ebben az évben valamen�nyi, önkormányzati üzemelésű
közvilágítási fényforrás ledes
fényforrásokkal való cseréje
valósul meg. A közvilágítás
korszerűsítés 596 db energiatakarékos LED lámpatest felszerelését tartalmazza. A munkára
a Mezei-Vill Kft-vel kötöttünk
vállalkozási szerződést. A kivitelezést ez év november végéig
kell megvalósítani a kivitelezőKölcsey utca út és
nek. A fejlesztést önkormánycsapadékvíz elvezetés építése zati forrásból finanszírozzuk,
A napokban befejeződik a Köl- bekerülési költsége bruttó 61
csey utca út-és csapadékvíz el- millió forint.

Béke utcai játszótér
felújítása
Önkormányzatunk sikeresen
pályázott a Magyar Falu programon belül közterületi játszótér fejlesztésére. A pályázati
forrás felhasználásával és önkormányzati önrész biztosításával a Béke utcai játszótér
ütéscsillapító rétegének, a gumitégla burkolat teljes cseréje
fog megvalósulni, várhatóan
október hónapban.

Községi Könyvtár
és Széchényi Ferenc
Tájmúzeum utcafronti
kerítés építése
Részben pályázati pénz felhasználásával elkészült az Ady
Endre utca 6-8. alatti intézmény falazott és kovácsolt vas
jellegű betételemes kerítése.
A pályázat keretében az intézmény udvarán elhelyezésre került egy szalonnasütő és lengőteke is. A kivitelezési munkát
a Kasok Bt. ebesi vállalkozás
végezte.

Járdaépítések
Önerős beruházásként kiselemes térkőjárda épült a gyógyszertár környezetében a parkoló és az épület között, valamint
az épület utcafronti részén, illetve a Vadas utca elején megközelítőleg 70 m hosszon.
A kivitelezési munkát Magyar
János ebesi vállalkozó végezte,
melyhez az építőanyagot önkormányzatunk biztosította.

Sportház padlóburkolat
felújítás
Önerős beruházásként a sportház két nagytermének padlóburkolat cseréjét rendeltük meg
szakkivitelezőtől. A nagyobbik
teremben sportpadló, a kisebbikben nagy igénybevételt bíró
pvc burkolat került lefektetésre. A burkolási munkákon túl a
termek lábazat és falfestése is
megújult.

Térfigyelő kamerarendszer
bővítése és felújítása
Új térfigyelő rendszer épült ki
a zöldhulladék gyűjtőponton,
illetve a térfigyelő rendszer
teljes cseréje valósult meg a település központjában. A kivitelezési munkát HBT Biztonságtecnika Kft. végezte.

Tájékoztatás
Településünk új gépjárművel
gazdagodott, melynek fedezetét pályázati forrás biztosította.
A Magyar Falu Program keretében közel 15 millió forint értékben vásárolt új 12 személyes
kisbusz a települési feladatokban fog aktívan közreműködni.
Beszerzése hozzájárul a vidéki
kistelepülések
hátrányainak
mérsékléséhez, az életminőség
és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint az ifjúság vidékhez való
kötődéséhez.

Szabóné Karsai Mária
polgármester
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Tisztelt Ügyfeleink!
A jelenlegi vírushelyzetre tekintettel arra kérjük minden ügyfelünket, hogy a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásával összefüggő ügyintézéseik során az alábbi óvintézkedéseket tartsák be!
1. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat épületében igyekezzünk mellőzni a személyes ügyintézést.
Elsődlegesen
• telefonon: 52/788-494, 52/788-495 vagy
• online:
		o e-mail üzenetben: gyejosz.ebes@gmail.com
		 o	
messenger üzenetben: https://www.facebook.com/
profile.php?id=100015489523086
keressék fel a családsegítő munkatársakat, akikkel a további
ügyintézési formáról közösen döntenek majd, időpontot egyeztetnek, amennyiben személyes találkozás szükséges.
Időpont
– az ügyfélfogadási rendtől eltérően –
az alábbi időszakokban kérhető:
Hétfő 8.00-16.00.
Kedd: 8.00-16.00.
Szerda: 8.00-18.00.
Csütörtök: 8.00-16.00.
Péntek: 8.00-12.00.
2. Amennyiben elkerülhetetlen a személyes kontaktus, abban az
esetben – lehetőség szerint időpont egyeztetését követően – :
a)	az épületbe csak behívásra érkezzenek be, csengessenek/kopogjanak határozottan az ajtón (így alkalmanként egyszerre csak egy ügyfél tartózkodik majd egy-egy
irodában, akinek belépését megelőzően és távozását követően az intézményi helyiségeket – lehetőségeink szerint
fertőtlenítjük, szellőztetjük).
b)	a behívásra várakozók egymással a megfelelő védőtávolságot (2m) tartsák be,
c)	az intézménybe az orrot és a szájat eltakaró maszkban
kell belépni,
d)	a bejárati ajtónál kihelyezett kézfertőtlenítőt hígítatlanul
a kéztenyéren, a kézfejen, valamint az ujjak között is használni szükséges,
e)	a családsegítő munkatárssal a megfelelő védőtávolságot
(2 m) tartsák meg!
Köszönjük együttműködésüket!
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Ebes

Ebes Községi Önkormányzat hosszú távú bérleti szerződés keretében történő hasznosításra meghirdeti a 4211 Ebes, Kossuth u.
14. szám (Egészségház) alatt található helyiséget (jelenleg fogászati rendelő). A végezni kívánt tevékenység leírását is tartalmazó írásbeli bérleti ajánlatot 2020. október 2-án 12:00 óráig lehet
benyújtani az Ebesi Polgármesteri Hivatalban (Ebes, Széchenyi
tér 1.), vagy az ebesoffice@t-online.hu e-mail címen. Bővebb
felvilágosítás: Szabóné Karsai Mária, 52/565-048.

Közvilágítási hibák bejelentése
Egyedi lámpahibák esetén:

Az Ebesi Hírlap októberi számának lapzárta
időpontja 2020. október 22., csütörtök.

Mezei-Vill Kft.
Telefon: 06-54/405-009; 06-80-204-270
Mobil:30/6649961
Email: mezei-vill@mezei-vill.hu
Csoportos- szakaszhibák nem- világító lámpák esetén:
Eon Áramhálózati Zrt., telefon: 06-80-210-310

Anyakönyvi hírek

2020. június 19-2020. szeptember 18-ig 16 fővel gyarapodott
az ebesi születésű lakosok száma. Isten éltesse őket! Ebben
az időszakban 17 esküvőt kötöttek Ebesen. Sok boldogságot
kívánunk! Az elmúlt fél évben elhunyt 10 lakos. Nyugodjanak
békében!
Seres László

Egy gyertyaláng megidéz egy lelket.
Egy láng, mely felidéz egy emléket.
Nincs hangja, nem énekel, nem zenél,
De a hang jó a lelkekhez,
szavak nélkül is beszél!
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt az Ebesi Köztemetőben 2020. november 1-én 14:00 órától tartandó
ökumenikus megemlékezésre. (Református, görög és római katolikus). Tájékoztatjuk a kedves hozzátartozókat és látogatókat,
hogy 2020. október 30-tól 2020. november 1-ig az ünnepre való
tekintettel a temető 8:00-20:00 tart nyitva.
Ebesi Községgondnokság Kft.
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Átadta országos logisztikai központját a Magyar
Református Szeretetszolgálat

Országos logisztikai központként szolgál majd az az
1000 m2-es adomány-logisztikai célú raktár, melyet a
Hajdú-Bihar megyei Ebesen
alakított ki, s adott át ünnepélyes keretek között szeptember 4-én a Szeretetszolgálat.

rászoruló számára lehetőségünkhöz mérten minőségi
adományt adjunk át, ne alázzunk meg senkit olyan élelmiszeradománnyal, melyet adott
élethelyzetben mi magunk
sem ennénk meg, vagy ruhával, melyet mi magunk sem

A raktár 700 m2-es területét 3
szintes polcrendszerrel látták
el, melyeken tárolni tudják az
adományokat: tartós élelmiszereket, cégek felajánlásait,
gyülekezetek, iskolák gyűjtéseit, valamint a holland adományozó társszervezetek küldeményeit. A raktár egy fűthető
csarnokrésszel is rendelkezik,
emellett irodák, öltözők és
csomagolóhelyiség találhatók
az épületben, utóbbiban rehabilitációs programja keretében
megváltozott munkaképességű
személyeket foglalkoztat majd
az Alapítvány.
Mindemellett a Magyar Református
Szeretetszolgálat
Kutató- és Mentőcsoportjának
felszerelése is itt kerül elhelyezésre. A 16 fős csapat többek
között kutyás mentőakciókban
és eltűnt személyek kutatásában, katasztrófahelyszíneken
sürgősségi és egészségügyi
alapellátás biztosításában, valamint műszaki mentésben
tud segítséget nyújtani. Határközelsége miatt az erdélyi és
kárpátaljai magyarság részére
történő segítségnyújtás bázisául is szolgál.
„Nálunk, a Magyar Református
Szeretetszolgálatnál
alapvetés az, hogy minden

viselnénk szívesen. A minőségi adományok logisztikájához
nagy mértékben hozzájárul
a most átadásra került 1000
nm-es raktárépület. Hiszem,
hogy az előttünk álló évtizedekben több százezer rászoruló embertársunknak tudunk
majd reményt adni az itt tárolt
adományok révén megjelenő
cselekvő szeretettel” – hangsúlyozta Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány ügyvezető
igazgatója.
A Szervezet célkitűzéseit a
Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Operatív Program kereFelhívom a Tisztelt Lakosság
figyelmét, hogy az országos tűzvédelmi szabályzat értelmében
az ingatlanok használata során
keletkezett hulladék szabadtéri
égetése TILOS.
Az általános tilalom alól helyi
rendelet kivételt tehet, Ebesen a
17/2009. (VI.18.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza a
szabályokat az alábbiak szerint:
Avart, háztartási szemetet
Ebes község közigazgatási területén tilos égetni.
Mit, mikor, hogyan szabad
égetni?
· Kellően száraz kerti gallyat
szabad égetni, de csak telken be-

tében valósítja meg, amelyhez
az Európai Uniótól és a Magyar
Kormánytól 650 millió forint támogatásban részesült. A
megvalósuló beruházás során
az ebesi raktár mellett Gelénesen egy 200 négyzetméteres
logisztikai központot hozott
létre. Emellett további három
településen, Pécsett, Szentesen és Alsóörsön adománykoordinációs pontokat alakított
ki. Az ingatlanfejlesztéseken
túl eszközök, gépek, felszerelések, informatikai eszközök
beszerzése is megvalósult, valamint négy személyszállításra
és adományszállításra alkalmas gépjármű is beszerzésre
került. Mindezek hosszútávon
is költséghatékonyabbá teszik

gálást. Az egyik gépjárművet
Meseköz-busszá alakította át
az Alapítvány, amely a hátrányos helyzetű területeken
élő gyermekek számára biztosít fejlesztési lehetőségeket.
A fentieken túl 2 speciálisan
kifejlesztett szoftver növeli a
működés hatékonyságát: egy
adománykoordinációra és raktárkészlet-kezelésre alkalmas,
valamint egy projekt-/dokumentumkezelő szoftver, melyek támogatásával a szervezet
belső kommunikációja, valamint a karitatív és humanitárius szolgáltatások fejlesztése

a Szervezet feladatvégzésnek
folyamatát, illetve lehetővé
tesznek egy sokkal dinamikusabb, felmerülő szükségekhez
és igényekhez igazodó rea-

még magasabb színvonalon
valósítható meg.
További információ a http://
www.jobbadni.hu honlapon
érhető el.

A falu füstje

felülírja, ha helyi vagy országos
tűzgyújtási tilalom van érvényben! Erről a www.erdotuz.hu
oldalon lehet tájékozódni.
A kerti gallyakat elégetni tehát csak kivételes esetben lehet,
és akkor is számos szempontot
figyelembe véve. A lakosság
egészsége, környezetünk tisztasága érdekében kérek mindenkit, hogy lehetőség szerint mellőzze az égetést, és vegye igénybe a zöldhulladék gyűjtőpontot.
A tűzgyújtási szabályok megsértése miatt a tűzvédelmi hatóság 400 ezer forintig terjedő
bírságot szabhat ki.
Dr. Morvai Gábor jegyző

lül, betartva a tűzvédelmi szabályokat, a szomszédokra és környezetre fokozott figyelemmel!
· Évente két időszakban: március 15-től április 30-ig, valamint szeptember 15-től november 30-ig.
Még ebben az időszakban is
TILOS égetni vasárnapokon és
ünnepnapokon egész nap, egyéb
napokon este 18 óra és reggel 8
óra között, illetve akkor is, ha
a napi hőmérsékleti maximum
meghaladja 28°C-ot.
Figyelem: a helyi rendeletben foglaltakat teljes egészében
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A magyar vidék mérhetetlen kincseket rejt, amelyek mentén
szervezték őseink életüket. Igaz, hogy modernebb lett a világ,
megváltozott a technika, de a többgenerációs tapasztalatok nem
vesztek el.
A térség emberei tovább viszik ezt az örökséget, ugyanakkor
megújítják, a kor szelleméhez igazítják a tradicionális ismereteket.
Itt mutatkozik meg szülőföldünk, a magyar vidék ereje!

Bodó Sándor,

államtitkár, országgyűlési képviselő

sarretipaktum.hu

KINCS. A MIÉNK. TUDJA MEG A
VILÁG!
Mert nem elég, hogy csak mi látjuk, mindenkinek látnia kell! Mint
amikor az édesanya magasba emeli gyermekét. Mellkast
szétfeszítő érzés ez, olyan büszkeség, mely arra késztet minket:
ezt másokkal is tudatni kell!
A közvetítés ereje mérhetetlen, de látszik. Egyértelműen, hiszen
mi is napról napra rácsodálkozunk a világra. Elámulunk azon,
mennyi mindent nem tudunk még, vagy mennyi mindent nem
tudunk már! Korunk rohamos fejlődése okozta hüledezésünkből
lassan felocsúdtunk, és a modernizációval való lépéstartás
legfőbb feladatunkká vált. Azonban valljuk be, ez csak az elején
volt feladat. Mára már természetes és ahogy a mondás is tartja: a
jót könnyű megszokni. Sok dolog egyszerűbb lett, de nem
feltétlen nagyszerűbb. Most egy másfajta rácsodálkozás
következik. A nagyszerűre vetülő ámulat. Amely ugyan már
kevésbé egyszerű, de a kétkezi munka által nagyszerű, ÉS ez is
csoda. Ennek fénye a különbözőségben rejlik, a térségek
másmilyenségében. Hiszen egyek vagyunk ugyan, de ezt a
különleges, páratlan egységet a térségi kincsek összesítésével
értük el. A magyarságunk, a kultúránk része, ezért nem
halványulhat!

Pajna Zoltán,

a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke

sarretipaktum.hu

www.ebes.hu

Mindenkivel előfordult már, hogy kilépve saját közösségéből,
idegen emberekkel találkozik.
Az első néhány mondat után állandó téma, hogy ki honnan is
érkezett.
Ilyenkor kellő büszkeséggel nevesítjük szülőhelyünket,
bemutatkozunk.
Néhány perc múlva eljut a beszélgetés arra a szintre, hogy a
számunkra legkedvesebb szereplőket, eseményeket, tárgyiasult
dolgokat bemutatjuk.
Szerencsés az az ember, aki vendégeket fogadhat. Ilyenkor
szívesen ajánljuk figyelmébe a minket körülvevő értékeket.
Megtörténik, hogy csak egy-két dolog jut eszünkbe, olyanok,
amelyekkel gyakran találkozunk.
Ha több időt szánunk rá, ha mélyebben belegondolunk, akkor
jövünk rá, hogy sokkal gazdagabb a világ körülöttünk, mint amit
első pillanatban képesek vagyunk bemutatni, ajánlani.
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OKÉV: 09-0287-04

Harmati
Autósiskola

www.ebes.hu

Személygépkocsi vezetői tanfolyamot
indítunk
A kialakult járványügyi helyzet miatt az
elméleti tanfolyamra kizárólag e-learning
(on-line) formában lehet folyamatosan
jelentkezni

20 éven aluliaknak 25.000 Ft állami támogatás

Érdeklődni:
Harmati László iskolavezetőnél
tel.: 06-20-988-95-96
e-mail: harmatilaszloo@gmail.com

www.harmatiautosiskola.hu

Kulturális Örökség Napjai
Szakrális séta Ebesen

A 2020. szeptember 19–20-i hétvégén tartották országszerte
a Kulturális Örökség Napjai elnevezésű rendezvényt. Az 1991ben útjára indított európai kezdeményezéshez, melynek célja azon építészeti örökség nagyközönség előtti megnyitása és
bemutatása, amely a hétköznapokban nem megtekinthető, Magyarország 1992-ben csatlakozott.
Ebesen „Szakrális séta” néven terveztünk túrát, amely a múzeumtól indult, s amely során a katolikus és a református templomot, valamit a ravatalozót érintettük. A séta során a helyszíneken megismerkedtünk az épületek történeteivel. Nagy örömünkre Ebesről, Debrecenből és Miskolcról is érkeztek érdeklődők,
akik velünk tartottak.
A rendezvény megvalósításában nyújtott segítségért köszönetet mondunk Bukáné Zakar Zsuzsannának, Megyaszai Juditnak,
Okváthné Kertész Annának, valamint az Ebesi Községgondnokság Kft.-nek.
Seres László

Ebesi Hírlap

Helyszín:

Művelődési Ház
Ebes, Kossuth u. 32-34.
Időpont:

kéthetente: páratlan hét hétfő 9.00 óra
Ár:

900,-Ft / baba-mama
Vezeti: Lövei Lilla zenetanár
Telefon: 20/426-4208

További helyszínek:
Debrecen: DMK Homokkerti Közösségi Háza,
DMK Csapókerti Közösségi Háza, DMK Józsai
Közösségi Háza, Méliusz Juhász Péter Könyvtár,
Ifjúsági Ház, Sómanó

Részletek a facebookon: Hangbújócska zenebölcsi
és a honlapon:

www.zenebolcsi.freewb.hu

magyar dalok, mondókák, élő hangszerjáték , simogatók, altatók, tapsoltatók, csiklandozók…

T e s t r é s z s o r o l ó k , l o v a g o l t a t ó k , h i n t á z t a t ó k , u g r á n d o z ó k , v o n a t o z ó k , s é t á l t a t ó k , közösségi élmény,

énekes - zenés foglalkozás, ölbeli játékok, ritmushangszerek, dallamhangszerek,

www.ebes.hu
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Polgárőrök az iskolakezdés biztonságáért

www.ebes.hu

Ebben az évben a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság és az Ebesi Polgárőr Közhasznú Egyesület – a korábbi évekhez
hasonlóan – fokozott figyelmet fordított a
szeptemberi iskolakezdésre. Fontosnak tart-

juk, hogy iskola környékén a járművezetők
és a gyalogosok figyelmesen, körültekintően, a szabályokat maradéktalanul betartva
közlekedjenek. Folytatva a hagyományainkat, nem csak rendőrök és a közlekedési
polgárőrök, hanem az iskolában szervezett
kispolgárőr csapat tagjai is jelzőőri tevékenységet teljesítettek a település legve-

szélyesebb útkereszteződéseiben, főként az
iskola és az óvoda környékén. Hét órától a
tanórák megkezdéséig folyamatosan jelen
voltunk a gyalogátkelőhelyek környékén,
és a kis polgárőrök segítséget nyújtottak
alsó tagozatos társaik biztonságos áthaladásában, tulajdonképpen örökbe fogadtuk a
ZEBRÁT! A felnőtt polgárőrök és rendőrök
szükség esetén forgalmat irányítottak és felhívták a gépkocsivezetők figyelmét a szabályos parkolásra, valamint a közlekedési
szabályok maradéktalan betartására.
Biztosak vagyunk abban, hogy ez az akció
hozzájárult ahhoz, hogy településünkön nem
történt az idei tanévkezdéskor sem gyermekbaleset. Őszintén örülünk, hogy a szülők
nagy többsége készségesen együttműködött
velünk ebben az akcióban, és a gyermekek
biztonságáért végzett társadalmi munkánkat
nem tekintették akadályoztatásnak. Sajnos
nem vagyunk annyian a polgárőr egyesü- jük, sikerült felhívni a közlekedők figyelmét
letben, hogy az év minden munkanapján a legfontosabb üzenetünkre:
Vigyázzunk a gyerekekre!
Zebraszolgálatot lássunk el, talán ez nem
Balogh László
is lenne igazán indokolt. De a szeptember
egyesületi elnök
végén befejezésre kerülő akciónkkal, remél-

Táncversenyen az Ebesi Retro Senior Táncklub
Örömmel és nagy sikerrel
képviseltük településünket a
Hontravel Kft. által megrendezésre került „X. Országos
Nyugdíjas Ki-Mit-Tud” és
„Népek Tánca-Népek Zenéje”
rendezvényen. A versenyen az
ország minden részéről több
száz versenyző indult el a selejtezőkön ez év februárjában,
ahol csapatunk az „Egyéb tánc”
kategóriában sikerrel szerepelt.
Így kerültünk be a középdöntő
szeptember 17-i fordulójába,
melynek testvértelepülésünk,
Balatonszárszó adott otthont.
A középdöntő megmérettetései még zajlanak, ám amit már
biztosan tudunk, hogy produkciónkat a maximális 50 pontra
értékelte a szakmai zsűri, így

tovább jutottunk a verseny dön- korosztály képviselőivel. A szín- bátran mondhatjuk: amellett,
tőjébe.
padra vitt sortánc koreográfiák hogy a tánc minden jótékony haAz Ebesi Retro Senior Tánc- a cha-cha-cha, cowboy boogie, tását élvezzük, igazi baráti társaság kovácsolódott a tagokból.
A középdöntőn való megjelenésünket komoly felkészülés és
hosszas szervezés előzte meg.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
Önkormányzatunknak
a fellépésünkhöz és az utazásunkhoz nyújtott támogatását.
A sikeres szereplés mellett egy
tartalmas, élménydús kirándulásban volt részünk, melyet Balatonszárszó vendégszeretete tett
klub 2019-ben alakult Sárkány rocky alaplépéseiből állnak ös�- feledhetetlenné.
Jánosné Magdika vezetésével, sze, de a rumba, mambo, country
A versenynek fontos üzenete
és a Line Dance (sortánc) mű- elemeit is igyekszünk megtanul- van számunkra: A tehetség korfaját képviseli. A főként ebesi, ni és beépíteni a fellépéseinkbe. talan!
aktív nyugdíjasokból álló csapat Próbáinkat a fegyelmezett, jó
Ebesi Retro Senior
Táncklub
16 főt számlál, köztük a fiatalabb hangulatú gyakorlás tölti ki, és

A Posta közleménye

Felhívás hatósági házi karanténba kerülőkhöz

Tisztelt Érintettek! Az Önkormányzat a hatósági házi karanténba
kerülőkről nem kap külön hivatalos értesítést. Ebből az okból kérjük
mindazokat, akik szociálisan rászorultak, és a karantén miatt előállt
krízishelyzetben segítségre szorulnak (pl. nem tudják beszerezni
az élelmiszereket, gyógyszereket), hogy forduljanak közvetlenül a
Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájához. Telefon: 52/565-044,
e-mail: szoc.igazgatas.ebes@t-online.hu

Tisztelt Ebesi Lakosok! A kézbesítési feladatok megfelelő
ellátása érdekében augusztus folyamán a Posta felszólította az
érintett ingatlantulajdonosokat az utcanév és házszám megfelelő
feltüntetésére. Ezen kívül a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelő levélszekrények (zárható szekrény legalább 3x23 cm
méretű bedobó nyílással) felszerelésére is felhívtuk a figyelmet.
Sajnos a kérésnek sokan nem tettek eleget. A tértivevényes felszólítás feladásától számított második hét elteltét követően a
Posta köteles visszaküldeni a feladónak a küldeményeket mind2020.10.30-án 9 órától méhnyakrákszűrés lesz a Védőnői
addig, amíg a megfelelő postaláda ki nincs helyezve!
tanácsadóban ( Ebes, Rákóczi u. 16.). Jelentkezni a védőnőknél
lehet a 366-821 es telefonszámon, munkaidőben.
Szíves együttműködésüket köszönjük!

Felhívás
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Véghajrában

2020. augusztus 28-án, egy
kellemes, nyár végi napon
pustolt a hó Ebesen. Természetesen nem szó szerint. Településünkre látogatott a Jászai
Mari-díjas, kiváló és érdemes
művész, Szarvas József, aki
„Pustol a hó” című egyszemélyes darabját adta elő a
művelődési házban. A színda-

rékgyártó Péter, Kerékgyártó
Bence és Kovács István versenyzése is sokáig emlékezetes marad. Minden versenyzőnk nagy fejlődésen ment
keresztül és egyéni csúcsokkal
búcsúztak a debreceni Nagyerdőtől.
Sós Barnabás
Ebesi Sportbarátok egyesület

Pustolt a hó
rab Szarvas József és Bérczes
László „Könnyű neked, Szarvas Józsi…” című önéletrajzi
regénye alapján íródott, rendezője a társszerző Bérczes
László.
A már országszerte egyre több helyen játszott, hol

keserédes, hol szomorú, hol
könnyed és humoros darab
anekdotákkal mutatta be a
színművész gyerekkorát, fiatal- és felnőtt korát, amelynek
egy részét itt, Ebesen töltötte.
Az érdeklődő közönség hol
mosolyogva, hol meghatódva

kísérte figyelemmel a majd két
órás előadást, és tett utazást a
művész életében, gondolataiban, lelkében. A zajos sikert
követően a művész úr találkozott egykor volt tanárával,
rokonaival és barátaival, akik
tervei és egyéb projektjei iránt
érdeklődtek.
Seres László

Szilvásváradi kirándulás
2020. augusztus 25-én az Önkormányzat közfoglalkoztatott
dolgozói Szilvásváradra kirándultak. Túráztak a Bükkben,
majd kisvasúttal felmentek az
Istállós-kői ősember barlang-

hoz. Visszafelé megcsodálták
a Fátyolt-vízesést és a pisztrángos tavakat, valamint szétnéztek a bazársoron. Hazafelé
útba ejtették Eger városát.
Seres László

Lakossági hirdetés
Eladó akác, kuglis, szuperszáraz tűzifa (költözés miatt). Érdeklődni: 366-193.
Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány készítése. Fundamenta, lakáshitel, felújítási hitel, földmérés, telekmegosztás. Adorjánné Vali Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70334-5407.

www.ebes.hu

A „Hajrá futás” debreceni futóverseny sorozat augusztusi
és szeptemberi versenyén is
örülhettünk ebesi sikereknek.
Lugosi Imre győzelme mellett
Tóth Amina, Mészáros Márta,
Egri Kincső és Antal Csenge is kibérelték a dobogót.
Kerékgyártó Fanni, Nyüvedi
Nándor, Antal Zétény, Ke-
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Speciális tartalékosként a seregben
Már közel 50-en csatlakoztak a Hajdúságból a Magyar
Honvédség által meghirdetett
Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Szolgálathoz.
A program a jövőben is folytatódik, a megyeszékhelyek toborzóirodái továbbra is várják
a jelentkezőket.
A kialakult járványhelyzet
miatt a Magyar Kormány gazdaságvédelmi
programjának
középpontjában a munkahelyek
megőrzése és az új munkahelyek teremtése áll. Ebben vállal jelentős szerepet a Magyar
Honvédség a – 2020. július
1-jével elindított – Speciális
Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Szolgálat vállalásának
lehetőségével. A szolgálatra
olyan büntetlen előéletű, felnőtt
korú, magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akiknek belföldi
lakcímük és legalább általános
iskolai végzettségük van. A
honvédség akár több ezer állás
nélkül maradt embernek adhat
átmeneti vagy hosszútávú munkalehetőséget, a 6 hónapos képzés ugyanis újabb fél évvel meghosszabbítható, de lehetőség van

áttérni más szolgálati formára is.
Az elmúlt rövid időszakban országszerte több százan vonultak
be a Magyar Honvédség kijelölt
alakulataihoz, a lakóhelyükhöz
legközelebbi képzési helyre.
Megyénkből eddig már majdnem 50-en csatlakoztak.

kiképzés következik, ezalatt
minden résztvevő egy általa választott területre specializálódik
érdeklődési körének és végzettségének megfelelően. A foglalkozások heti negyven órában
zajlanak, a napi feladatok végrehajtása után mindenki haza-

Az újoncok a bevonulásukat
követően megkötik szerződésüket, megkapják a kiképzéshez szükséges ruházatot, majd
megkezdik hat hónapos szolgálatukat. A kiképzés programját
kifejezetten katonai előképzettséggel nem rendelkező civil
embereknek dolgozták ki. Az
erőnlét fokozatos növelése után
6 hetes általános lövész képzés,
majd 3 hónapos egyéni szak-

mehet a családjához. A speciális
önkéntes területvédelmi tartalékos katonáknak a garantált havi
jövedelem mellett napi egyszeri
meleg étel és utazási támogatás
is jár.
A honvédség nem titkolt célja a programmal, hogy egyre
többen válasszák a szerződéses
szolgálatot vagy a tartalékos
szolgálati formák valamelyikét.
Természetesen, aki a képzési idő

Rendőrségi hírek

Az elmúlt időszakban több olyan ügyben is indult büntetőeljárás
a Hajdúszoboszlói rendőrkapitányságon, ahol a bűnelkövetők az
internet segítségével károsították meg áldozataikat. Ezzel kapcsolatban a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság az alábbi figyelemfelhívással él:
Az online tér a csalók számára határtalan lehetőséget kínál.
A csalók tevékenysége a fizetés körüli csalásoktól, a hamisított
termékek árusításán át egészen az orgazdaságig terjedhet. Az internetes csalások legjellemzőbb elkövetési módja, hogy nem létező
árut próbálnak a vevőnek eladni, majd eltűnnek a kapott, interneten
átutalt előleggel vagy akár a teljes összeggel együtt.
Gyakran gyanútlan internetes vásárlókat csapnak be azzal, hogy
nem a megrendelt áru vagy nem olyan minőségű áru érkezik meg,
mint amit megvásárolni szerettek volna. Azonban olyan esetek is
előfordulnak, amikor egyáltalán nem érkezik meg a kívánt termék.
Ha nem akar Ön is hasonló helyzetbe kerülni, lehetőség szerint személyesen fizesse ki, illetve vegye át az aukciós oldalakon
vásárolt termékeket. Ha ez nagy távolság miatt nem megoldható,
vásároljon olyan oldalakról, ahol utána nézhet az eladónak vagy ellenőrizze létezését, megbízhatóságát oly módon, hogy keresse meg
a közösségi portálokon vagy akár az internetes keresők egyikében.
Nem mindenki használja csaló szándékkal az internetet, azonban
fő az óvatosság és biztonság, mellyel megakadályozhatjuk, hogy
megkárosítsanak bennünket!
Néhány alapvető biztonsági óvintézkedés betartásával elkerülhető az áldozattá válás:
– Mindig csak megbízható online kereskedőoldalról, aukciós
weboldalról vásároljon!
– A terméket kínáló kereskedő leellenőrizhető több forrásból is!
Nézzen utána ezeknek, kérjen elérhetőségeket, referenciákat!

alatt visszakapja állását vagy új
munkát szerez, bármilyen megkötés nélkül, azonnal visszatérhet a civil életbe.
A speciális szolgálatformához egészségügyi szűrés és erkölcsi bizonyítvány szükséges.
A katonai toborzók mindenben
segítik a jelentkezőket, így akár
megszervezik az orvosi vizsgálatokat is. A jelentkezési lapot a
megyei toborzóirodákban lehet
kitölteni, az előzetes kérdésekre pedig telefonon és e-mailben
is válaszolnak. Elérhetőségük
megtalálható a www.iranyasereg.hu és a www.hadkiegeszites.
hu oldalakon, de jelen vannak
a Facebookon is, MH Katonai
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság néven.
A Hajdú-Bihar megyében lévő
ügyfélszolgálat
Debrecenben
a Péterfia u. 58/a szám alatt található, ahol nyitvatartási időben személyesen, telefonon
(52/314-200) vagy email-ben
(hajdu.toborzo@mil.hu) lehet
érdeklődni a vállalható katonai
szolgálatformák iránt.
Fotó: Schwarcz Viktória t.
százados

– Soha ne utaljon előre pénzt ismeretleneknek!
– Ha lehetőség van rá, akkor válassza az utánvételes megoldást!
– Lehetőleg vásárlás előtt győződjön meg személyesen is a termék állapotáról, megfelelő működéséről!
– Nézzen utána a megvásárolni kívánt terméknek, annak milyen
hibái lehetnek, mire kell ügyelnie mielőtt megvenné! Elektronikus
eszköznél rendelkezik-e hazai szervizháttérrel, alkatrészbázissal!
Ha úgy látja, minden óvintézkedése ellenére becsapták, megkárosították, tegyen feljelentést a lakhely szerinti illetékes rendőrkapitányságon, 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 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. 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 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 Tevékenységirányítási
Központ 112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület 
06 30/621-6976
Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden hétfőn 16:00 és 17:00
óra közötti időben tartanak a Széchenyi tér 1. szám alatt.
Karácsony Béla
r. százados

Ebesi Hírlap
Az idén 8 héten keresztül közel 350 tanulói
jelentkezéssel vettünk részt a Napközi Erzsébet-táborokban. Minden héten új tematikával,
érdekes programokkal fokozott higiénés intézkedések mellett biztosítottuk, hogy tanulóink jól érezzék magukat a nyári szünetben. A
tábori programokat, a külső kirándulásokat, a
napi négyszeri étkezést is finanszírozta a táboroztatási program, így a szülőknek mindössze
napi 100 forintjába került, hogy a gyerekek
tartalmasan tölthessék szabadidejüket. Oktató
videó segítségével nagyobb körültekintéssel
sajátították el a diákok a higiénés szabályokat, a biztonsági és egészségügyi előírásokat.
Az eddigi évekhez hasonlóan az idén is a
tematikus táborok a környezettudatosság, az
egészséges életmód, az önismeret, a közösségépítés, a hagyományőrzés mentén valósultak
meg.
Az első héten a robotika alapjaival és természettudományos ismeretekkel gazdagodtak
a táborozók. A hagyományőrzés, népi értékeink megismertetése volt a tábor témája a második héten. A harmadik héten indián törzsek
foglalták el az iskola udvarát, sátrakat építettek, békepipát “fújtak”, táncoltak a tűz körül.
A nyelvész tábor lakóinak minden napja érdekes nyelvi rejtvényekkel indult. Önismereti
tréning, dramatikus játékok, beszéd- és mozgásgyakorlatok, szituációs játékok tarkították
a napokat. A közlekedés és népmese tábor
délelőttjei a közlekedésről szóltak. Délutánonként Meseországban jártak a gyerekek,
hétmérföldes csizmákban Kincsvadászatra
indultak. Számos programmal volt tele a hatodik hét is, ekkor a sport és daljátékoké volt
a főszerep. Labdás csapatversenyeket szerveztek, rumbatökkel zenéltek, Hétpróbában a
hétfejű sárkányt kellett legyőzniük. Augusztus második hetében a „Ne maradj le!” tábor
keretein belül nagyobb részt a hetedik osztályosok vettek részt felvételi előkészítő foglal-

Iskolai hírek
kozásokon. A hét minden napjára jutott matematika, magyar és angol nyelvű, valamint
történelmi foglalkozás, melyeken tematikus
felvételi feladatokat oldottak meg a gyerekek
segítve a felkészülést a januári felvételire.
De nemcsak a nagyoknak, a kisebbeknek is
jutott erre a hétre program. Többek közt kipróbálhatták az agyagozást Bagossy Sándor
keramikus művész segítségével. Pető László
sport olimpikon a lövészet alapjait mutatta
meg. Az utolsó héten kooperatív játékok, foglalkozások szervezésével tettük színesebbé,
vidámabbá a táborozók napjait. Csoportokban, párokban, csapatokban működtek együtt
a gyerekek. Nagy sikere volt Reschofsky
György zenés-dalos produkciójának, valamint
a katonák önvédelmi bemutatójának.
A járványra való tekintettel az idei táboroztatással bízunk benne, nagy terhet vettünk le a
szülők válláról, hisz gyermekük biztonságos
környezetben, számos program közül választva tölthette el szabadidejét a nyár folyamán.
Iskolánk pedagógusai a változatos programok
megvalósítása során törekedtek arra, hogy diákjaink feltöltődve kezdhessék el az új tanévet.

mennyire tudják elképzelni magukat az igazi
iskolai tanórákon. Kedvet kaptak a hangszerek
meghallgatására is. Ezúton köszönjük Zsiros
Blanka 5. a osztályos tanulónak a szép klarinét
játékát, ami nagyon tetszett a gyerekeknek.
Bemutattuk az iskola épületét, így leendő
elsőseink láthatták, és felfedezhették az iskola osztálytermeit, a tornatermet, az ebédlőt és
az iskolaudvart is. Kipróbálhatták az iskolás
játszótereket, ami nagy sikert aratott. Sokat
tanultunk egymástól, jobban megismertük a
gyerekeket, ők pedig megbarátkoztak iskolánk pedagógusaival.
A szeptember első napja ennek köszönhetően sokkal jobb hangulatban és már ismerősként köszöntött ránk.
Szeretettel várjuk jövőre is a kíváncsi óvodásokat veréb-táborunkba!
Anita néni és Barbi néni
Polgárőrök a tanévkezdés biztonságáért

A tanévkezdés biztonsága érdekében meghirdetett akció során az ebesi polgárőrök a rendőrség állományával együttműködve szeptemberben zebraszolgálaton vesznek részt.
Köszönjük a munkájukat! A szolgálatban
részt vállalnak iskolánk ifjú polgárőrei is. Felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét, hogy ebVerébtábor 2020.
ben a kereszteződésben továbbra is fokozott
A nyár utolsó hetében megszerveztük leendő figyelemmel közlekedjenek.
első osztályos gyermekeinknek a verébtáFelhívás művészeti térítési díjak
bort. A hétfőtől szerdáig tartó három nap alatt
befizetésére
a gyerekek délelőtt 9 órától 12 óráig voltak
a vendégeink. Nagy létszámmal, mindan�- Felhívjuk a művészeti oktatásban résztvevő
nyian igyekeztek az érdekes iskolai foglal- tanulóink figyelmét, hogy a tanszakok térítési
kozásokban részt venni. Mivel a várva várt díjainak befizetési határideje 2019. október
Kakaó-party elmaradt, ez az alkalom jó lehe- 15. napja, helyszíne az iskolatitkárság. A tétőséget nyújtott egymás alaposabb megisme- rítési díjakról és a befizetési időpontokról a
honlapunkról (ebesarany.hu) tájékozódhatrésére, az iskolai ráhangolódásra.
A gyerekek örömmel kapcsolódtak be a nak.
További híreink iskolánk honlapján (ebesamatematika, magyar, angol, dráma, kézműves, testnevelés és hangszeres-táncos foglal- rany.hu) megtekinthetők.
Összeállította:
kozásokba. A változatos és sokszínű órákon
Szűcs Norbert intézményvezető
a gyerekek megmutathatták, mi iránt érdekKása Sándor intézményvezető-helyettes
lődnek a legjobban, miben tehetségesek, és

Az iskolakezdést is segítette az Ebesi Gyermekekért Alapítvány
Alapítványunk a sajnálatos járványügyi
helyzet ellenére is céljaival összhangban folytatja munkáját az iskolánkban folyó pedagógiai munka feltételeinek javítása érdekében.
Az informatikai kompetencia fejlesztésének
elősegítése céljából a már meglévő öt mellé
újabb 2 interaktív táblát vásároltunk, mintegy
1.200.000.- Ft értékben. Ezek az alsós osztályok termeiben lettek felszerelve. Ezekkel a
digitális felületekkel vonzóbbá, érdekesebbé
tehetők a tanórák, amely plusz motivációként
szolgál a gyerekek számára.
A táblákat a Civil Alap támogatásából sikerült beszerezni. Köszönjük az Önkormányzat segítségét! A táblák felszereléséhez ismét
Nagy Lajos szülő ajánlotta fel munkáját és
szakértelmét. Ezúton is köszönjük az önzetlen
segítséget!
Az egészségügyi vészhelyzetre reagálva
Alapítványunk tavasszal iskolánk minden ta-

nulójának varratott maszkot, amelyet eljuttattunk minden gyermek otthonába. Szeptember
1-én az elsősök és a pedagógusok is kaptak
ezekből a védőeszközökből.

Szintén az iskolai higiénia szintjének emelése érdekében a Keter Hungary Kft. jóvoltából tartós műanyag evőeszköz készletet
oszthattunk ki minden diákunknak. Köszön-

jük Makai Péter gyárigazgató úr segítségét!
Szeretnénk köszönetünket kifejezni azok felé,
akik a 2019. évi adóbevallásukban szervezetünket jelölték meg adójuk egy százalékának
kedvezményezettjeként!
Idén minden várakozást felülmúló összeget ajánlottak fel a jókedvű adományozóink:
1.022.735.- Ft értékben, amely csaknem 300
ezer forinttal haladta meg a múlt évi eredményt, és országos szinten az előkelő 1083-ik
helyet biztosítja számunkra, a közel 28 ezer
civil szervezet között!
Köszönettel várjuk a további támogatókat
és felajánlásokat, amelyeket a Takarékbank
Zrt. 59900036-11014234 számlaszámra lehet
befizetni.
Kérjük, hogy támogassák továbbra is céljaink megvalósítását, és az ebesi gyermekek
jövőjét!
Az Alapítvány kuratóriuma

www.ebes.hu

Gyerekzsivaj töltötte meg nyáron az
iskolát a Napközi Erzsébet-táboroknak
köszönhetően
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SÉTÁLJ,
GYALOGOLJ,
BRINGÁZZ
VELÜNK!
A Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat
egyik őszi állomásaként szeretettel invitálunk
minden kerékpározás és múlt iránt rajongó ebesit
egy történelmi biciklis túrára, hogy tiszteletünket
tegyük a középkori Ebesfalva előtt.
Cél: az Árpád-kori templomdomb
Időpont: 2020. október 10., 14 óra
Gyülekezési hely:
Széchényi Ferenc Tájmúzeum
(Ebes, Ady Endre utca 6-8.)
Gyülekezés: 13.45-től
Eső esetén a rendezvény október 17-én
ugyanabban az időpontban lesz megtartva.
A programváltoztatás
jogát fenntartjuk!

