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Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

A TARTALOMBÓL...

A Szoboszlói utcán is elkezdődtek az aszfaltozási munkálatok
– beszámoló a testület októberi üléséről –

Iskolai színes hírek
4. oldal

Kisállatok az óvodában
5. oldal

Torta- és süteményfesztivál
harmadszor – 7. oldal

Tájékoztató hangzott el a
közmunkaprogram aktualitásairól
Szabóné Karsai Mária polgármester asszonynak az előző testületi ülés óta eltelt időszakról
szóló beszámolóját követően az ebesi közmunkaprogram aktualitásairól tájékoztatta a képviselő-testületet. Ehhez kapcsolódóan elmondta,
hogy a 2016-os évről áthúzódó, 100%-os támogatási mértékű, 2017. február 28-ig tartó programba összesen 35 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
jogosult személyt tudott bevonni a munkaügyi
központ és az önkormányzat. A Belügyminisztérium döntése értelmében az önkormányzat az
idei évben két járási szintű startmunka mintaprogramot indíthatott, melynek keretében 20 fő
foglakoztatására nyílt lehetőség. Ezen foglalkoztatás során a programba bevontak feladata
a közúthálózat karbantartása, környezetének

A Horváth tanyai lakosok kérésére buszvárót helyezett
el a buszmegállóban az önkormányzat

rendbetétele, az útkereszteződésekben a növényzet nyesésével a rálátási háromszög és az
út szabad űrszelvényének biztosítása, a dűlő
utak kaszálása, valamint az allergén növények
irtása kapott fontos szerepet. Mindezek mellett ellátták a csatornarendszerek karbantartását, iszaptalanították az átereszeket, valamint
biztosították a víz szabad lefolyását. A köz-

foglalkoztatás
során kapott
támogatásból
egy fűnyíró,
l a p v i b r á t o r,
benzinmotoros
fűkasza,
bontókalapács,
permetezőgép,
M80-as
és
M22-es zúzottkő, betonkeverő, aggregátor, munka- és
védőruházat,
egyéni védőeszköz, valaElkezdődtek az aszfaltozási
mint
kisebb
értékű
tárgyi munkálatok a Szoboszlói utcában
eszközök kerültek beszerzésre. Polgármester
asszony elmondta továbbá, hogy a hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatás keretében 32 fő
alkalmazására nyílt lehetősége az önkormányzatnak, akik az önkormányzati intézményekben
és a közterületeken végzik feladataikat. Polgármester asszony elmondta továbbá, hogy az önkormányzat sikeresen pályázott a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „nyári
diákmunka” elnevezésű programra is, melynek
során hat diák egy hónapig tartó foglalkoztatására nyílt lehetőség. A napirendi ponthoz kapcsolódóan a képviselők egyhangúan kifejezték
azon álláspontjukat, miszerint a közmunka
program keretében résztvevők a munkájukkal
hozzájárulnak a településen a rendezett környezet kialakításához, gondozzák a közterületeket,
valamint az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben is értékteremtő feladatokat látnak el. Továbbra is kiemelt figyelmet
kell fordítani a programok tervezése során a

Múzeumi hírek
8. oldal

20 éves lett az Ebesi
Református Templom
10. oldal

Az Ifjúság utcában is befejeződtek az aszfaltozási
munkálatok
Megújult a Szepes utca

(Folytatás a 2. oldalon.)
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rán. A gazdálkodásból befolyt
nyereség a település lakossáfoglalkoztatás színvonalának gának érdekében kerül majd
felhasználásra.
folyamatos fenntartására.

www.ebes.hu

(Folytatás az 1. oldalról.)

Idén is nyereséges
lett az önkormányzat
mezőgazdasági rendeltetésű
földjein a saját gazdálkodás
A képviselő-testület két évvel ezelőtt döntött arról, hogy
az önkormányzat tulajdonában álló mezőgazdasági rendeltetésű földeket nem adja
haszonbérbe, hanem megművelteti azokat. Az idei évben
ezeken a földterületeken főként búzát, napraforgót és kukoricát termelt az önkormányzat. A termények értékesítése
után mintegy 9 millió forint
haszonnal zárult ez a gazdasági év, mely azonban még
nem tartalmazza a földalapú
támogatást. A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, Turisztikai, Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottság álláspontja
szerint is sikeres gazdasági
évet zárt az önkormányzat a
tulajdonában álló mezőgazdasági földek hasznosítása so-

Párbeszéd kezdődött
az önkormányzat és a
vadásztársaság között
Kiss Sándor, az Ebesi
Aranyfácán Vadásztársaság
elnöke gondolatébresztő javaslatokkal fordult a képviselő-testület felé, mely főként a
vadgazdálkodás és a mezőgazdasági földeken folyó termelés
harmonizációját tűzte ki célul.
A beadványt a testület megtárgyalta és a jövő évi költségvetés tervezésénél szem
előtt tartja majd a dűlő utak
karbantartására, a fásításra,
bokrosításra irányuló kezdeményezést.
Tájékoztató a folyamatban
lévő beruházásokról
Szabóné Karsai Mária polgármester asszony a folyamatban lévő beruházásokról adott
tájékoztatójában
elmondta,
hogy elkészült a Tavasz és az
Ifjúság utcák aszfaltozása és a

Meghívó Falugyűlésre
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az önkormányzat

2017. december 1-jén (pénteken)
17.30 órától falugyűlést tart.
A rendezvényen több aktuális témában szeretnénk tájékoztatni a lakosságot és kikérni az ezekkel kapcsolatos véleményeket, javaslatokat.
A tervezett témák a következők:
1. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról és a
további fejlesztési elképzelésekről
2. 
Közbiztonsági kérdések, javaslatok megvitatása különös tekintettel a település belterületi közlekedésére
Meghívott vendég: Dr. Gali Sándor kapitányságvezető
3. A vasútkorszerűsítés eddigi munkálataival kapcsolatos lakossági
észrevételek megtárgyalása
Meghívott vendég: A kivitelező konzorcium képviselője
4. 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

Az Ebesi Hírlap novemberi számának
lapzárta időpontja 2017. november 23. csütörtök

Aszfalt burkolatot kapott a Tavasz utca is

csapadékvíz-elvezetés kiépítése, valamint a Szepes utca
felújítása. A beruházásokhoz
kapcsolódóan megtörtént az
utcák műszaki átadása is. A
Szoboszlói út útépítésének
tekintetében lezajlott a közbeszerzési eljárás, a szerződés a
kivitelezővel megkötésre került, október 16-án pedig el
is kezdődtek a munkálatok,
melyet december 15-ig el kell
végezni. A Horváth tanyai lakosok kérésére a tanya előtti

buszmegállóban egy buszvárót helyezett el az önkormányzat. Az óvoda felújítására és
bővítésére vonatkozóan kiírt
közbeszerzési eljárás eredménytelen lett a beérkező
ajánlatok összegének nagyságrendje miatt, ezért újabb
közbeszerzési eljárás kiírására
kerül sor. Az önkormányzat sikeres pályázatot követően hamarosan 193 erdei köbméter
szociális tűzifát oszthat szét a
rászorulók között.

Jogerősen lezárult az „ISPA” per
Mint ahogy korábban beszámoltunk róla a „Debrecen
város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása” ISPA
projekttel kapcsolatban Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata szabálytalansági eljárásból eredő vagyoni
hozzájárulás megfizetése érdekében beperelte valamen�nyi társult tagtelepülés önkormányzatot, így Ebest is.
A perben megszületett elsőfokú ítélet elutasította a felperes debreceni önkormányzat
keresetét, egyben megállapította, hogy a gesztor önkormányzat nem biztosította azt
a tagok által elfogadott társulási együttműködési fórum-

rendszert, amely biztosította
volna a tagtelepülések számára az érdemi döntési lehetőséget a projekt során, különösen
a perben vitatott kérdések vonatkozásában.
Az elsőfokú ítéletet Debrecen önkormányzata megfellebbezte, amely alapján 2017.
szeptember 27-én került sor
a II. fokú határozathozatalra.
Az ügyben másodfokon eljáró
Debreceni Ítélőtábla a felperes
keresetét elutasító elsőfokú
ítéletet helybenhagyta.
A jogerős döntés alapján
Önkormányzatunkat nem terheli visszafizetési kötelezettség a szennyvízberuházással
kapcsolatban.

Megépülhet a futókör!

A testületi ülést követően értesült az önkormányzatunk arról,
hogy a Belügyminisztériumhoz benyújtott futókör megvalósítására irányuló pályázatunk támogatásban részesült. Az elnyert
összeg 4.959.718 Ft. A beruházás megvalósításához ugyanen�nyi saját forrást szükséges biztosítani. Terveink szerint a futókör megépítésére jövő tavasszal kerülhet sor.
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A természetben megjelenő elmúlás idején sok fájdalmas
emlék lep meg bennünket elhunyt szeretteinkre gondolva.
Idén is várunk mindenkit, aki Isten jelenlétében, üzenetére
figyelve szeretne emlékezni, vigaszt keresni.
2017. november 5-én vasárnap ¾ 10 órától tartjuk emlékező, vigasztaló istentiszteletünket, melyre szeretettel hívunk
és várunk mindenkit!
„Hitünk áll rendületlen, hogy Isten véd szünetlen: élünk,
vagy meghalunk.” (276. dicséret)
Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor
Szilágyi János gondnok

A Kerekes Kft. gépjármű javító műhelye

autószerelő és gépjármű műszaki vizsgabiztos
kollégákat keres.

Feltétel:

minimum "B" kategóriás jogosítvány, szakirányú végzettség.
A Kerekes Kft. megkezdte a

tanulók gyakorlati képzését autószerelő és autó
villamossági műszerész szakmákban.
Szeretettel várjuk - akár év közbeni átjelentkezéssel is - a
szakmájukat elsajátítani akaró tanulók jelentkezését.

Jelentkezni mindkét esetben:

kerekesmhv@gmail.com email címen lehet.

FELHÍVÁS

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2017. november 3-án kamarai választásokat tart. Az ebesi lakcímmel/székhellyel rendelkező kamarai tagok részére reggel 6:00 és este 18:00 óra között
nyílik lehetőség a voksok leadására a 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 3. cím alatti Falugazdász Irodában.
Kérjük, feltétlen hozza magával érvényes személyazonosító
okmányát és lakcímkártyáját, valamint cég esetén a cég képviseletére jogosító dokumentumok másolatát (pl. cégkivonat,
aláírási címpéldány). További információ a kamara honlapján
(www.nak.hu) talál, vagy bizalommal keresse falugazdászát.

Felhívás Bursa Hungarica
felsőoktatási ösztöndíjra
Halottak és Mindenszentek napi megemlékezés

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt
az Ebesi Köztemetőben

2017. november 1-jén 11:00

Ebes Községi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2018. évre kiírta a Bursa Hungarica
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 2017. november
7-ig.
Szabóné Karsai Mária polgármester

órától tartandó ökumenikus megemlékezésre.
(református, görög katolikus és római katolikus)
Az ünnepre való tekintettel a temető nyitva tartása az alábbiak
szerint változik:
szeptember 1–október 14.
8:00–18:00
október 15–október 27.
8:00–16:00
Ebes Községi Önkormányzat szeretettel meghívja Önt és
október 28–november 1.
8:00–20:00
kedves családját 2017. december 3-án 17.00 órakor a közös
november 2–2018. március 15. 8:00–16:00
Adventi fénygyújtásra, melynek helyszíne a Széchenyi tér. A
rendezvényen az ebesi általános iskola művészeti tagozatos
diákjai közreműködnek.

Meghívó közös Adventi fénygyújtásra!

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, 13.30kor, és 17.00 órakor indulnak a járatok.
Hajdúszoboszlóra 12.00 órakor indul és 14.30 órakor jön
vissza a Volán buszjárata.
A buszok minden esetben a Gyógyszertár előtti buszmegállóból
indulnak és oda érkeznek vissza.
Ebes Községi Önkormányzat

Lakossági hirdetés

Energiatanúsítás tapasztalt szakembertől, rövid határidőre, olcsón. T: 30/429-9064.
Irodahelyiség kiadó Ebes központjában a Jama Szépségszalon
emeleti részén! Érd: 06-20/330-2599
Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
ISSN 2415-9964

Felelős kiadó: Eignerné Bartusz Andrea Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Felelős szerkesztő: Kanyóné dr. Borku Csilla E-mail: borkucsilla@gmail.com
Szerkesztőség: Ebesi Művelődési Ház
4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 52/366-136. Mobil: 06-20/251-69-87.
E-mail: ebeskultkft@gmail.com
Mobil: 06-30/911-24-10
Médiapartnerünk: www.ebestv.hu
Nyomdai előkészítés: Abari Gusztáv
Nyomda: Center-Print Nyomda Kft., Debrecen. E-mail: info@centerprint.hu

www.ebes.hu

Gyászolók vasárnapja
a Református Templomban

3

4

www.ebes.hu

Úszó sikerek Szentesen
Kocsis Csaba, iskolánk 5.b osztályos
tanulója, a Hajdúszoboszlói Árpád SE
úszója a 2017. szeptember 23-án megrendezett III. Szentes Sprint Nemzetközi
Úszóverseny a Szentesi Sport- és Üdülőközpont Vándorserlegéért versenyen
50m mellen a második, 50 m gyorson az
ötödik és 50 m pillangón a hetedik helyezést érte el.

Ebesi Hírlap
egy-egy fát, amelyet az önIskolai színes hírek örökbefogad
kormányzat segítségével ültettünk el az

jól megérdemelt díját. Az első kategóriában: 3. helyezett: Medgyessy Júlia 2.b.
A második kategóriában: 1. helyezett:
Pető Zsófia 5.a, 3. helyezett: Janik Viktória 8.a. A legtöbb rajzot beküldő iskola is díjazásra került, amely címet a mi
iskolánk érdemelte ki. A Hajdú-Bihar
Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat második alkalommal rendezte
meg közösen „Horgászélményem a nyári
szünidőben” témával kapcsolatos rajz-és
fotópályázatot, amire 553 tanuló adott
be pályaművet. 2017. szeptember 18-án
délután került sor az eredményhirdetésre
és díjátadásra, melyen iskolánk két tanulója különdíjat vehetett át: Orosz Fanni
5.a és Szentmiklósi Dorka 6.a osztályos
diákok. Minden helyezettnek és nem
utolsó sorban résztvevőnek gratulálunk!
Komócsinné Soós Judit szaktanár

Részt vettünk az Európai Diáksport
Napján
Szeptember 29-e a mozgás jegyében telt
iskolánkban, ugyanis megtartottuk az Európai Diáksport Napját. Ezen a napon a
gyerekek többféle sportágban mérhették
össze ügyességüket. Többek között a futásban, a kosárlabdában, a futballban, de
kölyökatlétika versenyszámokban is remekelhettek, mindezeken túl pedig a lányok a zsinórlabda mérkőzéseken ügyeskedtek. A gyerekeknek a nap folyamán
lehetősége volt még rollerezni, ugráló
I. helyezést értek el tanulóink az
kötelezni, hullahopp karikával játszani,
országos kézműves pályázaton
pingpongozni, tollasozni és csocsózni.
Egy színes, mozgással teli napot tudha- Szeptember 29-én, a XII. Országos Gyertunk magunkénak.
mek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat díjátadó ünnepségén vett részt Pető
Őszi túra a Bükkben
Boglárka, Galgóczi Zsuzsanna és Balogh
Dorottya Berettyóújfaluban. Balogh Dorottya I. helyezést ért el, de a többiek is
szépen szerepeltek. Október 12-én a Debreceni Városi Televízió munkatársai a kerámia órákon folyó munkáról készítettek
egy kisfilmet. A csapat felkészítő tanára
Bagossy Sándor fazekasmester, művésztanár, a Népművészet Mestere.
50 fős csapatunk ragyogó napsütésben
vágott neki az ősz ezernyi színében tündöklő Bükknek. Utunk során közvetlen
közelről láthattuk felszállni a siklóernyősöket a Nagy-Eged csúcsáról, friss forrásvízzel oltottuk szomjunkat. A túra végén
a gyönyörű Felsőtárkányi-tóhoz érkeztünk, ahol jó hangulatú kolbászsütés után
pecáztunk, trambulinoztunk. A hazafelé
tartó buszunkról még láthattuk felkelni
a sejtelmesen vöröslő teliholdat is. A nap
végén fáradtan, de élményekkel gazdagon
térhettünk nyugovóra.
Két rajzpályázaton is részt vett
iskolánk
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal az idén tizennyolcadik alkalommal
rendezte meg a „Szelet a vitorlába!”
Pályaválasztási Kiállítást. Az idei év újdonsága volt, hogy a kiállítás témájához
kapcsolódva három kategóriában rajzpályázatot hirdettek meg, a megyében
tanuló diákok számára. A megyei szintű pályázat eredményhirdetésén 2017.
október 18-án délelőtt vettünk részt. A
kiállítás ünnepélyes megnyitója keretében iskolánk három tanulója vehette át

Szakmai nap és alkotói pályázat
Bázisintézményi feladataink közé tartozik az iskolánkban folyó jó gyakorlatok
bemutatása az érdeklődő intézményeknek. Október 13-án az Oktatási Hivatal
Debreceni Pedagógiai Oktatási Központja által megrendezésre kerülő Őszi Pedagógiai Napok keretében foglalkozást
tartottunk a „Fogyasztói tudatosságra
nevelés gyakorlata” címmel. A rendezvényen bemutatóórát tartott Katona Erika
és Tóthné Leiter Júlia a 7.a osztály aktív
közreműködésben. A vendégek részt vettek egy előadáson és műhelymunkán a
technika teremben, valamint ellátogattak
a Széchényi Ferenc Tájmúzeum Retro kiállítására is. Köszönjük az Arany Oroszlán Étterem és Vargáné Hamza Ágnes
(szülő) által felajánlott finom süteményt
és Kovács Sándor történész érdekes előadását, amellyel támogatták a rendezvény sikerét.
Komposztálás ünnepnapja és faültetés
Október 10-én ismét működésbe lépett a
Kompomata, a komposztálással kapcsolatos kérdések „automatája”. Ebből az
alkalomból faültetést is szerveztünk. Az
elkövetkező napokban minden évfolyam

iskola elé. Az ezüsthársak megvételének
pénzügyi fedezetét a Berettyóújfalui Tankerületi Központ biztosította. Köszönjük
a Rezes Kertészet nagylelkű felajánlását.
Köszönjük a Berettyóújfalui Tankerületi
Központnak, a Rezes Kft-nek, valamint
az önkormányzatnak a fásításban nyújtott
segítségét.
44 kisállat látogatott el iskolánkba

Az ebesi iskolások nagyon szeretik a
háziállatokat. Október 6-án 44 gondos
gazdi hozta el megmutatni kis kedvencét.
Az udvaron kutyusokat simogathattak a
gyerekek és a folyosón is különféle állatkák csaltak mosolyt az arcokra. Volt
itt agáma, teknősök, papagájok, cicák,
nyulak, csincsillák, táncoló egerek, gyík
és kaméleon, hörcsög és tengerimalac.
Szavazni is lehetett a legaranyosabbra.
Minden állatra érkezett szavazat, de a
legtöbben Kormos cicát kedvelték meg,
akinek Kocsis Botond 5.b osztályos tanuló a gazdája. A második kedvenc Scoty
kutya, akit Pusztai Hunor 2.b osztályos
tanuló hozott el. A harmadik helyen
egyenlő szavazatot kapott Roxy kutya
(gazdája: Györfi Nóra 4.a), Zara kutya
(gazdája: Varga Olimpia 5.a), a két csincsilla (gazdájuk: Mrekut Tamás 8.a) és
a barátságos kaméleon (gazdája: Balogh
Dorottya 6.a). Mindenkinek köszönjük a
részvételt!
Nagyon szép eredmények születtek a
Diákolimpia Mezei Futóbajnokságon
A városi versenyen az I. korcsoportos
lányok mezőnyében Tóth Amina 3.b I.
helyen, Egri Csenge 1.b a III. helyen
végzett. A III. korcsoportos lányok mezőnyében Mészáros Nóra 7.b I., míg Enyedi Sára 6.b a III. helyen végeztek. A IV.
korcsoportban Sós Anna 7.b a II. helyet
szerezte meg. A megyei bajnokságban az
I. korcsoportos lányok versenyében Tóth
Amina 3.b egyéniben az I. helyezést érte
el. A lánycsapat is az I. helyen végzett,
melynek tagjai: Egri Csenge 1.b, Kocsis
Emese 2.a, Kerékgyártó Fanni 2.a és Kiss
Lilla Antónia 2.b. A II. korcsoportos fiúk
versenyében a Fodor Szabolcs Lázár 3.b,
Gergely Kristóf Gábor 4.b, Gulácsi Zsombor 4.b, Őri Patrik 5.b és Suba Levente 5.a
alkotta csapat a II. helyen végzett, mely
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Fogadóórák
A hagyományoktól eltérően idén november 27–29-e között tartjuk az iskolánkban
a fogadóórákat. 27-én az 1-2. osztályos,
28-án a 3-4. osztályos, 29-én pedig az
5-8. osztályos gyerekek szüleit várjuk
16.00-17.30 óra között. Kérjük, éljenek
a lehetőséggel, keressenek fel minél több
pedagógust ezeken a napokon!

Ismét papírt gyűjtöttünk
Az őszi papírgyűjtő versenyen iskolánk
tanulói 12 ezer kg papírt gyűjtöttek össze
mintegy 140 ezer forint értékben. Ezúton
is köszönjük a Curver Kft. papír- és műanyag adományát!
Megünnepeltük a zene világnapját

A zenei világnap keretében részt vettünk
a Művészi Zene Kör, nemzeti ösztöndíjas,
professzionális tehetségmenedzselő szervezet zenés bemutatóján. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló,

Interaktív utazás a művészi zene világában című előadáson különféle hangszereket ismerhettünk meg és gyönyörködhettünk a zenék hangulatát tükröző digitális
háttér-rajzvetítésekben.
24 tanulónk képviselte iskolánkat a
matematika versenyen
2017. október 13-án került megrendezésre a Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulója. Iskolánkat 24
tanuló képviselte. Egy alsós és öt felsős
csapat indult a versenyen. A legeredményesebbek a nyolcadikosok lettek, aki a
7-ik helyen végeztek a megyében. Tagok: Pintyák Vivien 8.a, Lajtai Tímea
8.b, Nagy Gergő 8.b, Simon Máté 8.b. A
többiek is szép eredményt értek el, ők a
középmezőnyben végeztek. Felkészítő tanárok: Orjákné Kurczina Zsuzsanna, Balogh Éva és Csiha László.
Összeállította:
Szűcs Norbert
intézményvezető
Kása Sándor
intézményvezető-helyettes

Számos pályamű érkezett a rajzpályázatra

REFORMÁCIÓ 500 és az Ebesi templom építésének 20 éves évfordulójára
községünk két alapítványa – az Ebesi
Gyermekekért Alapítvány és az Ebesi Református Templomért Alapítvány közös
rajzpályázatot hirdetett ez év májusában.

A rajzpályázatra 33 színvonalas műalkotás érkezett be. A szakmai zsűri a három legjobb alkotást díjazta az alsó és a
felső tagozatos diákok körében.
A díjazottaknak – Herman Zsófia 3.b,
Varga Ágota 4.a, Tóth Amina 3.b, Kiss

Elkezdődött
Ismét elkezdődött az októbertől márciusig tartó, debreceni-nagyerdei Oxigén Kupa futósorozat. A korosztályos
verseny első fordulójában több, mint
ötszázan versengtek egymással. Az
ebesi csapat dobogósai: Egri Csenge,
Nagy Anita, Gergelyné Molnár Edit,
Egri Ferenc és Sós Barnabás. További pontszerzőink: Mészáros Márta,
Mészáros Nóra, Sós Anna, Tóth Amina, Egri Kincső, Varga Olimpia, Varga Áron, Nyüvedi Nándor, Gergely
Kristóf Gábor, Gulácsi Zsombor és

Makai István. A püspökladányi arborétumban megrendezett Farkasszigeti
Daruvonulás futóversenyen Kovács
Attila és Léránt Antónia kiváló idővel
teljesítették a 21 km-es távot. Ifj. Sós
Barnabás, a Horvátországban rendezett
válogatott viadalon, öt ország 10 leggyorsabb versenyzője közül a 4. helyen
végzett 2 cseh és egy szlovák versenyző
mögött 1000 méteren, 7 pontot gyűjtve
a magyar csapatnak, mely összetettben
aranyérmes lett ezen a tornán.
Sós Barnabás

Levente 6.a, Szentmiklósi Dorka 6.a,
Tóth Eszter 7.a, valamint a különdíjat kapott Lajtai Tímeának gratulálunk!
A felkészítő tanárnőknek, Komócsinné
Soós Judit, valamint Papp Éva, ezúton is
köszönjük a segítségüket!

Kisállatok az óvodában
Az Állatok Világnapja alkalmából ismét elhozták kisállataikat az óvodások.
Nagy élmény volt a gyerkőceinknek a nyuszikkal, cicákkal, kutyusokkal, halacskákkal,
kisegérrel és pónilóval való ismerkedés.

www.ebes.hu

eredménnyel bekerültek az országos versenybe. A III. korcsoportos lányok versenyében Mészáros Nóra 7.b egyéniben
a II. helyen végzett, mely eredménnyel
szintén bekerült az országos versenybe.
Ugyanezen korcsoport lánycsapata a III.
helyen végzett az alábbi csapattagokkal:
Mészáros Nóra 7.b, Szentmiklósi Dorka
6.a, Enyedi Sára 6.b, Fodor Enikő Liza
5.b és Varga Olimpia 5.a. A verseny jó terepen, szép, napos időben fennakadások
nélkül lezajlott. A gyermekek kísérői voltak: Sós Barnabás–ESBE atlétika edző,
Fodor Barbara tanító, Nagy Anita tanító
és családja. Köszönet az Önkormányzatnak a kisbuszos utaztatásért.
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Népmese hete
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A Népmese Napjának célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők,
a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint
a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé.

Az alsósoknak beugró feladatot kellett teljesíteniük, ami után
korosztályonként különféle programokkal vártuk őket.
Az első osztályosok régi nyelvjárásokból kaptak egy kis ízelítőt, melyet mesenézéssel és ugrálós feladattal zártunk. A másodikosokkal közösen írtunk egy mesét, így kibontakozhatott mindenki írói énje. A harmadik és negyedik osztályosok különböző
meseországokba utazhattak el, ahol különféle vetélkedőkön át
A könyvtárban minden évben megrendezzük a Népmese He- tanulhattak és szórakozhattak is egyszerre.
tét, ahol az óvodások és az alsó tagozatos diákok interaktív fogA nálunk töltött idő után ajándékokkal leptük meg a gyerelalkozásokon vehetnek részt.
keket. Várjuk őket jövőre is, egy jó kis tanulással egybekötött
Idén az ovisokat meseszínházas előadással leptük meg.
mókázásra!

Országos Könyvtári Napok
Október első hetében sem unatkoztunk, hiszen ekkor került
megrendezésre az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatunk. Minden napra más-más programmal, előadással vártuk
az olvasóinkat, az érdeklődőket és az iskolásokat. Hétfőn az iskola kézműves szakkörét láttuk vendégül, mécsest készítettünk
az aradi vértanúk emlékére. Kedden Szűcs Norbert, az ebesi általános iskola igazgatója tartott a nagyobbaknak egy interaktív
előadást a biztonságos internethasználatról. Szerdán megláto-

Köszönöm mindenkinek a részvételt. Remélem jövőre is ilyen
jó hangulatban fog telni ez a hét, és még több érdeklődőt látunk
majd vendégül.
Kaszás Csilla
könyvtárvezető

gattuk az ebesi Vízművet, ahol Fodor Árpád és Simon Sándor
vezetett körbe minket, ezáltal sok mindent megtudhattunk az
ott zajló munkafolyamatokról. Csütörtökön Eignerné Bartusz
Andrea múzeumvezető tartott a 3. és 4. osztályos diákoknak
egy játékos foglalkozást, ahol feleleveníthettük a rég elfeledett
népi játékokat. Pénteken író- olvasó találkozón láthattuk vendégül Bán Jánost, aki visszarepített minket a múltba egy kicsit,
és felhívta figyelmünket a történelmünk fontosságára. Ezután
dedikálással és kötetlen beszélgetéssel folytatódott az este.
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Torta- és süteményfesztivál harmadszor

A zsűrinek – Vajda Anita, a debreceni Szőke cukrászda és
Győrfi Éva, a hajdúszoboszlói Nelson cukrászda cukrászainaknem volt könnyű dolga mire végigkóstolta a rengeteg finomsá- Hagyományainkhoz híven, a beérkezett receptekből receptgot.
füzet készül, melynek megjelenéséről az Egyesület Faceboook
Köszönjük támogatóinknak – Magyar Sajt Kft., Szoboszló oldalán adunk hírt.
Coop Kft., Arany Oroszlán Panzió és Étterem, Sziget ABCTóvizi Jenőné
Szigeti Aida, Vágner 2001 Bt.- Vágner Bálint, FEBI 100-as
Ebesi Hagyományőrző Egyesület
bolt- Krivács Brigitta, Avon – Keserű Lajosné, Lévai Annamá-

OKÉV: 09-0287-04

ria, hogy idén is hozzájárultak a rendezvény megvalósulásához,
felajánlásukkal biztosították a díjazottak ajándékát! A sütemények árából befolyt bevételt az indulók ajándékutalványaira fordítottuk, illetve az Egyesület további rendezvényeire fordítjuk.
Íme, az első helyezettek:
1. Édes aprósütemények kategória: Linzer, készítette: Sándor
Zsigmondné
2. Szeletelt sütemények kategória: Almás krémes, készítette:
Molnár Istvánné
3. Torták, tortakülönlegességek kategória: Vörösbársony torta, készítette: Bartusz Andrea

Harmati
Autósiskola

Személygépkocsi-vezetői tanfolyamot
indítunk tantermi és e-learning otthon
tanulásos képzéssel
2017. november 2-án csütörtökön
18,00 órakor
Ebesen a Művelődési Házban

Jelentkezni lehet:
A megadott időpontban a helyszínen, vagy
Harmati László iskolavezetőnél a 06-20-988-95-96
telefonszámon.
e-mailben: harmatilaszloo@gmail.com
(A hirdetés bemutatása most 20% kedvezményt ér)

www.harmatiautosiskola.hu

www.ebes.hu

Október 14-én harmadik alkalommal rendezte meg az Ebe- 4. Sós sütemények kategória: Sós rúd, készítette: Kaszás Csilsi Hagyományőrző Egyesület a Torta- és süteményfesztivált a la
Művelődési házban. A hat kategóriában – hagyományos süte- 5. Hagyományos sütemények kategória: Copfocska, készítetmények, aprósütemények, sós sütemények, torták-, tortakülön- te: Rezes Sándorné
legességek, szeletelt sütemények, reform sütemények – 29 sütni 6. Reformsütemények kategória: Mákos muffin, készítette:
szerető, 49 féle süteménnyel szállt versenybe.
Bacskai Stella
Gratulálunk minden résztvevőnek!
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Az emlékeket gondozni kell, mint egy kertet…

A Széchényi Ferenc Tájmúzeumban 2017. október
16-19. közötti időszakban
ismét megrendezésre került
a „Forradalmi hét”, amely
keretein belül sok izgalmas
és élménydús foglalkozáson vehettek részt a kicsik és a nagyok egyaránt.
Célunk ismét az 1956-os
Forradalom és szabadságharcra való megemlékezés,
melyet korosztályi sajátosságokat figyelembe véve
tematikus foglalkozások
mentén tettük meg.
A kisebbek fából készült
makett tankot festettek,

szimbolizálták, akik maguk
is ilyen típusú -T-34- T-54tankok ellen harcoltak.
A nagyobbak „56-os múzeumi sétán” vehettek
részt. Az első lépéseket a
Rákosi-korszak
kegyetlenségét felidéző „Ítélet
nélkül- Családok munkatáborokban” című állandó
kiállításban tehették meg,
megismerve a forradalom
közvetlen
előzményeit,
a békés tünetesből fegyveres harcokba torkolló
eseményeke, ez követte lakosság Kovács Sándor
a RetroTárban kialakí- történész „A forradalom
tott „56-os emlékpont”. árnyalatai” című előadását
hallhatta, amit a múzeum
oldalán található emléktábla koszorúzása követett.
Az 1956-os forradalommal és szabadságharccal
kapcsolatban mára már
számtalan kiváló történészi
munka, a forradalomban
aktívan résztvevők „élő
emlékezetét” feldolgozó
kötetek érhetőek el az érdeklődők számára. Ám ha
semmilyen módon nem
hintjük el az emlékezet
magvait, nem gondozzuk,

közben pár mondatban
felelevenítettük a forradalom eseményeit. A tankok
a fiatal szabadságharcosok
önfeláldozó magatartását

A 7-8. osztályos tanulók az
„Ahogy lesz úgy lesz”című
forradalmi társasjátékon
keresztül tehették próbára ismereteiket. A felnőtt

Gyöngyrakó klub

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt keddenként 17
órától a Gyöngyrakó klub foglalkozásain a Művelődési házban.
Aki kedvet kapott vagy érdeklődik a gyöngy képek készítésének
technikája iránt és maga
is szeretne ilyen képeket
készíteni, látogasson el
hozzánk. A foglalkozásokat Gáti Erzsébet és Csirmaz Erzsébet vezeti.
Ha nincs még kirakandó
képed érdeklődni, további
felvilágosítást kérni a 0630/420-34-30-as telefonszámon lehet.

nem figyeljük meg alaposan az idők során ért változásait, akkor a meglévő
rügyező emlékekeink a
feledés enyészetévé vagy
vadhajtásokká válnak; az
előbb említett történészi
munkák, primer források
pedig értelmetlen adathalmazokká
alakulnak.
Rosszabb esetben pedig
az 1956-os szabadságharc
története és eszméi, csupán
üresen csengő lózungok
maradnak az emlékezetpolitika ajkain…
Kovács Sándor
történész

KIÁLLÍTÁS AJÁNLÓ

Kedves ebesi lakosok!
A Széchényi Ferenc Tájmúzeumban 2017. november 13-17.
között „Kárpátokon túlról..” címmel a honfoglalás korát felidéző fél jurtát, számos rekonstruált honfoglalás kori eszközt,
öltözéket tekinthetnek meg az érdeklődők!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Ebesi Hírlap
Református templomunkon nyár óta – miután sikerült felújítani a templom külső festését – molinó hirdeti, hogy „Reformáció 500”. Ugyanis fél évezred telt el azóta, hogy 1517. október
31-én egy Luther Márton nevű ágoston-rendi szerzetes Wittenbergben közzé tette nézeteit, leginkább a bűnbocsánat kérdésére tekintve, s ezzel elindította a „Refomációt”, bár ezt akkor
még ő maga nem tudta, csak később lett nyilvánvalóvá. Ez csak
egyháztörténelem? Távoli múlt? Ma már minden bizonnyal
más kérdések feszítik az emberi lelkeket, kevéssé a bűnbocsánat kérdése. Ez igaz. De mégis van egy nagy-nagy alapkérdés,
ami nem változott az időben, ami emberségünkből fakad, amit
megélünk, átélünk mindannyian: mi formálja az életünket?
Re-formálás, azt jelenti újra formálás, visszaalakítás.

Az ember életét sokszor a külső tényezők formálják: életkora, anyagi helyzete, egészségi állapota, veszteségei, nyereségei, sikerei, kudarcai, s még lehetne folytatni a sort. Én
hiszek abban, hogy az emberi élet több annál, hogy csak ennyi
legyen, hogy csak a külső erők, adottságok határozzák meg
életünket, utunkat. Az idén 20 éves református templomunk a
létével, a benne lévő alkalmakkal, hozzá tartozó közösséggel,
gyülekezettel azt hirdeti, hogy van a mindennapi külső formáló erőnél nagyobb hatalom, ami igazi áldást, békességet,
reményt ad az embernek, olyan formálódást adva, ami lelki
fejlődést jelent. Ez a hatalom Isten jelenléte. Minden élet Istentől ered, ő teremt ma is és minden élet az övé. Aki elszakad
ettől az igazságtól, az a középpontot veszíti el, hisz embernek
lenni épp azt jelenti, hogy Istennel lehetünk kapcsolatban. Ez
a kapcsolat, ami hit által történik az az igazi formáló erő, ami
által kiteljesedik az ember élete, jövője. Ez a reformáció igazi
mai, aktuális üzenete, Isten hívó szava: vissza őhozzá!
Templomunk, harangjaival, istentiszteleteivel erre hívogat.
Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ez valóság Ebesen. Lehet templomba menni, lehet az igazi jóra formáló isteni szeretettel találkozni, igéjét hallani, befogadni. Lehet békességet,
útmutatást nyerni, és valódi bűnbocsánatot. Lehet közösségre
lelni, testvérekre, meghallgatásra, imádságra, tisztaságra.
Templomunk mindenki előtt nyitva áll, aki vágyik erre a formáló erőre! Továbbra is várunk mindenkit szeretettel! Áldás,
békesség!
Bukáné Zakar Zsuzsanna
református lelkipásztor

Az Ebesi Arany János Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Szülői Munkaközössége és az Ebesi Gyermekekért Alapítvány

szeretettel meghívja Önt és kedves családját
az iskola támogatására rendezett

SULI-BÁLRA

A bál ideje: 2017. november 18. (szombat) 19–04 óráig
Vendégvárás: 18.30-tól
Helyszíne: Ebesi Arany János Általános Iskola
4211 Ebes, Széchenyi tér 5.
A bált az iskola tanulóinak és a meghívott fellépőknek a
műsora nyitja, a svédasztalos vacsorát a Családi Kajatanya
(www. csaladikajatanya.hu) biztosítja.
Az éjszaka folyamán tombolasorsolás és meglepetés
produkció is vár kedves vendégeinkre. A vigassághoz a
talpalávalót a Party Roll Band (www. partyrollband.hu)
szolgáltatja.
Belépőjegy 4.500 Ft/fő, amelyet november 10-én pénteken
és november 13-án hétfőn 730–17 óráig Balogh Anita
iskolatitkártól lehet megvásárolni.
Pártolójegy: 500 Ft, 1.000 Ft, 5.000 Ft címletekben
vásárolható az osztályfőnökökön keresztül.
Tombola: 100 Ft-ért vásárolható a helyszínen.
A terem befogadóképessége korlátozott,
ezért kérjük, hogy mindenki időben váltsa meg
belépőjegyét!

Kedves Támogatóink!

A bál célja az iskola tárgyi feltételeinek javítása. A korábbi
években – a teljesség igénye nélkül – a technikateremben
tankonyha az iskola udvarán LURKÓ-KUCKÓ, mobil
közlekedési tanpálya, valamint egy 120 férőhelyes fedett
kerékpártároló épült.
Az idei rendezvény bevételéből is az iskola díszudvarán
árnyékoló rendszer kialakítását és az intézmény
biztonsági kamera rendszerének fejlesztését támogatjuk.
A bál egyúttal jó lehetőséget ad arra is, hogy a szülők
és a pedagógusok kellemes környezetben szórakozzanak,
beszélgessenek, jobban megismerjék egymást.
Akik nem tudnak személyesen eljönni rendezvényünkre,
pártolójegyek 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 iskolaigazgató

www.ebes.hu

Reformáció 500
– azaz mi formálja az életünket?
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20 éves lett az Ebesi Református Templom
2017. október 8-a az ebesi gyülekezet
életében egy kiemelkedő dátum, fontos
esemény időpontja. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy kétszeresen is kiemelkedő volt
ez a nap. Ezen a napon hálaadó ünnepi
istentisztelet keretében emlékezhettünk
meg a Reformáció 500, valamint az Ebesi
Református Templom építésének 20. évfordulójáról.
Az ünnepen dr. Fekete Károly püspök
úr hirdette az igét, Vad Zsigmond esperes
úr hozta a Debreceni Egyházmegye köszöntését, nagyon meghitt és bíztató sza-

településekről osztozni örömünkben! A
megtelt templomban jó volt hallani püspök úr szavát: „a Templomnak két ajtaja
van, az egyik a bejárati ajtó, a másik pedig a felfelé nyitott ajtó, és ez utóbbi mindig nyitva van.”
Felemelő érzés volt megélni, amikor elhangzott egy nem rendszeres templomba
járó személytől ez a mondat : „Engem nagyon megérintett a hely szelleme”.
Az ünnepi köszöntők között zeneszámok hangzottak el: Battai István népzenész tárogatón játszott népi és reformá-

a kivételes napon is ebesi reformátusnak
lenni! Úgy gondolom azonban, hogy egy
közösség életében legalább olyan fontos
az előre tekintés, mint a múlt értékeinek megbecsülése. E tekintetben nagyon
emelkedett pillanata volt az ünnepségnek, amikor a gyülekezet előadói, szónokai az öröm perceiben sem feledkeztek
el azokról, akik már nem lehettek közöttünk, így többek között a nemrégiben elhunyt gondnokunkról, Megyaszai Sándor
Testvérünkről.
No, ezek az események tették lelkünk-

vakkal. Szabóné Karsai Mária polgármester asszony községünk nevében köszöntötte a gyülekezetet, a gyülekezet nevében pedig Szilágyi János gondnok.
Lelkipásztorunk, Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkész beszámolójában összefoglalta az elmúlt 20 év eseményeit, a vetített
képeken pedig megmutathattuk gyülekezeti életünk szerteágazó alkalmait.
Természetesen nagy örömben volt
részünk, hiszen nagyon sokan eljöttek
gyülekezetünkből, községünkből és más

tus dallamokat. Templomunk nagyszerű
akusztikájáról újra meggyőződhettünk.
Jelen volt közöttünk a templom tervezője,
Rácz Zoltán építész, és a festett kazettáink alkotója, Buka László is.
Az esemény zárásaként pedig gyermekrajz kiállításra vártuk vendégeinket
az Isten házában, melyet egy helyi civil
szervezet és egyházi községünk alapítványa közösen szervezett. Az esemény
díjait pedig stílusosan az Ebesi Értéktár
tagja, Kádár Nagy Lajos szobrászművész
úr ajánlotta fel. Végiggondolva ezt az
ünnepséget, érhetővé válik, jó volt ezen

ben is ünnepivé ezt a szép napot, melynek
mottóját az eseményhez illően választottuk ki: „Uram, Te voltál hajlékunk, nemzedékről nemzedékre.”
A befejező gondolat pedig mi más is
lehetne, mint ami az ünnepi esemény végén, a szeretetvendégségen a kisebb asztaltársaságoknál talán a leggyakrabban
elhangzott tőmondat:
„Szép volt ez a mai nap!”
Fentieket lejegyezte:
Dr. Hagymási Zoltán
gyülekezeti tag,
az ebesi krónikás

Ebesi Hírlap
Bagossy
Sándor
iskolánk művészeti
tanszakának oktatója Szülővárosában,
Nagybányán ismerkedett meg a fazekas
mesterséggel,
amellyel a családjában már 140 éve
foglalkoztak. Apja
műhelyében dolgozott, érettségi után
Bukarestben tanult
rajz-természetrajz
szakon, a főiskolai
tanári képesítés megszerzése után atyja
műhelyében tette le
a keramikus-mesterBagossy Sándor az országos kézműves
vizsgát. Alkotásait
pályázat résztvevőivel Pető Boglárkával,
több romániai város- Balogh Dorottyával és Galgóczi Zsuzsannával
ban és Európa nagyvárosaiban is bemutatták.
Debreceni lányt vett feleségül, így mind saját, mind felesége
szülővárosát otthonának érzi. 1985-ben családjával Erdélyből
áttelepült Debrecenbe. Kerámiáival az elmúlt évtizedekben
több hazai és külföldi kiállításon szerepelt.
Az ebesi iskolában évek óta tanítja művészeti oktatás keretében a fazekas mesterséget. 1971-ben Romániában a Népművészet mestere címmel, 2005-ben pedig a Népművészet Mestere
díjjal tüntették ki. Debrecen Város közgyűlése Csokonai-díj
elismerést adományozott nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából Bagossy Sándor fazekasmesternek. A mester a díj
kapcsán az Ebesi Hírlapnak elmondta, „a debreceni kerámia az
1800-as években kiemelt értékkel bírt Európában, olyan híres
vásárai voltak, mint például a Mihánynapi vásár, Hídi vásár.
Sajnálatos módon az első világháború után Magyarország elvesztette területeinek nagy részét, melyre tekintettel a század
végén hanyatlani kezdett a debreceni fazekasság. Az 1970-es
évek elején még Nagybányán élten és dolgoztam a Nagybányai Művészeti Gimnáziumban. Munkásságomra felfigyeltek
a debreceni néprajzosok, mint például Dankó Imre, a Déry
Múzeum igazgatója és Ikvai Nándor a szentendrei Ferenczy
Károly Múzeum igazgatója. Felkértek, hogy foglalkozzak a
debreceni kerámia „újraélesztésével”. 1985-ben Debrecenbe költöztem a családommal és a Kölcsey Művelődési Központ népművészeti alkotó házában sikerült nagyon lelkes és
tehetséges tanítványokkal kemencét építeni. Velük kezdtük el
ismét felvirágoztatni a debreceni kerámiát. 1991-ben Bényi
Árpád festőművész felkérésére a Medgyessy Gimnáziumban
komoly városi támogatással sikerült fellendíteni a debreceni
és a kárpát-medencei tájegységek kerámia művészetét. Magyarországon és külföldön is felfigyeltek tevékenységünkre és
komoly szakemberek méltatták munkásságunkat. 2017. április
9-én életmű kiállítással mutatkoztam be Debrecenben és azóta
számos kiállításon veszek részt országszerte. Évek óta tanítok Ebesen, tudásomat nagyon szívesen adom át az érdeklődő
gyerekeknek.” Gratulálunk Bagossy Sándor művész úrnak az
elismeréshez, és kívánunk neki további sikeres alkotó éveket
erőben, egészségben.

Rendőrségi hírek
Ebesen 2017. október hónapban az eddig eltelt időszakban bűncselekmény elkövetésére vonatkozó információ nem jutott a rendőrség tudomására. Ebben az időszakban közlekedési baleset helyszínén sem intézkedtek
a rendőrök.
Felhívás 1!
Ismét itt a fűtési szezon és ezzel együtt a házaló faárusok is megjelennek
megyeszerte. Közkedvelt termék ilyenkor a téli tűzifa. A házaló illegális
faárusok több módszert is alkalmaznak egyszerre. Ezek között található az
a szinte már természetessé vált módszer, hogy nem a kifizetett mennyiségű
fát, hanem jóval kevesebbet pakolnak le a vevőnek, ezzel már önmagában
kárt okoznak. Előfordul, hogy a cselekményük során egész véletlenül a
lakóépületbe is bejutnak, ahonnan kisebb értéktárgyat, készpénzt tulajdoníthatnak el.
További módszer, hogy kifigyelik, hogy a sértett honnan veszi ki fizetéskor a készpénzt és ezt követően rosszullétet színlelve, vizet kérnek és
eközben pénzt, vagy egyéb értéktárgyat tulajdonítanak el.
Internetes vásárlásnál is legyünk óvatosak! Az ott hirdetett, nagyon olcsón árusító tűzifaárus mindig gyanús. Inkább olyan helyről vásároljunk,
ahová reklamáció esetén vissza tudunk menni.
Érdemes tudni azt is, hogy amennyiben a bűnözőktől vásárolt tűzifa engedély nélkül kitermelt, vagy lopásból származik, ennek tudatában megvásárlása már önmagában bűncselekmény, ezért a vásárló orgazdaság miatt
büntetőjogilag felelősségre vonható és a bűncselekmény tárgyát képező fát
a hatóság lefoglalja.
Felhívjuk a kedves olvasók figyelmét, legyenek óvatosak és otthonaikba
ne engedjenek be idegeneket, házaló árusokat, így nem válhatnak trükkös
tolvajok, csalók áldozatává.
Felhívás 2!
A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Rendészeti Osztálya ellenőrzést
hajt végre az elkövetkezendő időszakban, amelynek célja a szabályszegések visszaszorítása és a közlekedési balesetek számának csökkentése.
A tavalyi nyári időszakhoz képest idén nőtt a személyi sérüléssel járó
közlekedési balesetek száma. Ezeknek a baleseteknek közel a fele útkereszteződésekben történt. A közúti balesetet okozók többségében személygépkocsi sofőrök, azonban jelentős a kerékpárosok száma is. A balesetek okozó
járművezetők közül öt személynél mutatott pozitív értéket az alkoholszonda. A baleseteket kiváltó főbb okok: az elsőbbségi szabályok megsértése, a
kézben tartott mobil telefon használata, illetve az irányjelző használatának
elmulasztása. A balesetek során a sérüléseket kiváltó ok a biztonsági öv és
a gyermek biztonsági rendszerek nem megfelelő használata.
Felhívom a közlekedők figyelmét a közlekedési szabályok betartására a
balesetek megelőzése érdekében, így különösen az irányjelzés használatra, az elsőbbségadásra, a biztonsági öv, illetve a gyermek biztonsági rendszerek használtára. A rendőrség célja, hogy a közlekedési balesetek száma
csökkenjen, ezért a közlekedők számítsanak fokozott rendőri jelenlétre
Hajdú-Bihar Megye útjain.
Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és amennyiben
bűncselekmény elkövetésére vonatkozó információval rendelkeznek,
értesítsék a rendőrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti
megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zártan – kezeli:
A körzeti megbízottak elérhetősége:
csoportparancsnok
06-30/382-6565
Mészáros József c. r. ftzls.
06-30/382-6584
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott
körzeti megbízott
06-30/382-6581
Vass Szabolcs r. ftőrm.
körzeti megbízott
06-70/430-1353
Pásti Gyula c. r. tzls.
körzeti megbízott
06-70/430-1354
Sági József r. ftőrm.
Szabó Zsolt c. r. tőrm.
körzeti megbízott
06-30/382-6575
06 52/558-510 vagy
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság 
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenységirányítási Központ 
112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület
+36-30/621-6976
Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden csütörtökön 16:00 és 18:00
óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, Széchenyi tér
1. szám alatt tartanak.

Karácsony Béla r. százados
sajtószóvivő

www.ebes.hu

Csokonai-díjat kapott iskolánk
művésztanára, Bagossy Sándor
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