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Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

A TARTALOMBÓL...

Célkitűzéseinkből már nagyon sok megvalósult,
de még nagyon sok a tennivaló!
– interjú Szabóné Karsai Mária polgármester asszonnyal –

Vidám napok Pusztafalun
5. oldal

Településünk az elmúlt évben is szépen
gyarapodott, fejlődött. Az Ebesen élők komfortérzetét a beruházásokon túl színes kulturális események, programok is színesítették.
Az elmúlt egy év eseményeiről beszélgettünk
Szabóné Karsai Mária polgármester asszon�nyal.

Iskolai színes hírek
6. oldal

– Polgármester asszony, ha visszatekint az eltelt egy évre, mire a legbüszkébb igazán?
– Az elmúlt év egyik legnagyobb eredménye,
hogy önkormányzatunk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból több mint 1,1
Református hittantábor
milliárd Ft támogatásra sikeresen pályázott. De,
9. oldal
nagy örömmel tölt el a mini bölcsőde beindítása is. Eredményként könyvelhetjük el, hogy
önerőből elkészült a bentlakásos idősek otthona
központi épülete, megépült a Tavasz utca, Ifjúság utca aszfaltozása és csapadékvíz elvezetése, megújult az Arany Oroszlán Étterem konyhatechnológiája, valamint felújításra került a
Szepes utca.
– Egyes beruházások befejeződtek, míg mások még folyamatban vannak. Összefoglalná
Szivárványos hetek
9. oldal
lapunk Olvasói számára ezen beruházásokat?
– A támogatói döntéseket követően, 2017
nyarán elkezdtük a projektek megvalósítását.
Az Ipari parkunk fejlesztésére elnyert 490
millió Ft támogatásból tavaly elkészült a Szepes
utca folytatásában az ipartelepi út, a Szoboszlói
utca teljes hosszban a Fő utcától a Platán sorig.
Ugyanebből a forrásból a napokban elkezdődik
az Ady Endre utca és a MOL út közti ipartelepi
Ebesi futó Európa legjobbjai út építése.
Óvoda felújítására, egy csoportszobával és
között – 11. oldal

tornaszobával történő bővítésére 300 millió Ft
támogatást nyert önkormányzatunk. A beruházás folyamatban van, a kivitelezési munkálatok
hamarosan befejeződnek.
Ebes-Hajdúszoboszló kerékpárút megvalósítására 351 millió Ft támogatást nyertünk, mely
beruházás szintén folyamatban van. A kivitelezési munkák határideje október 15.
Részben pályázati forrásból megépült a
015/94. hrsz. külterületi út, amely a szövetkezet területén lévő vállalkozások telephelyeinek
megközelítését segíti elő, valamint önkormányzati utak karbantartását biztosító gépek beszerzésére került sor.
Ebben az évben is tervezünk önkormányzati
önerőből fejlesztéseket. A közbeszerzés lefolytatását követően, elkezdődhet az bentlakásos
idősek otthona következő ütemének megvalósítása, a lakóegységek kialakítása. Folytatódik ebben az évben is az útépítési program,

Az utak karbantartására gépeket szerzett be
az Önkormányzat

melynek keretében a Petőfi utca aszfaltozása
és csapadékvíz elvezetés megépítése valósul
meg. Elkészült a település közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos terv. A korszerűsítés
első lépéseként, ez év őszén a feltáró utcákban
valamennyi meglévő villanyoszlopra LED-es
közvilágítási lámpák felszerelése valósul meg.
– Az óvoda felújítása és bővítése lassan végéhez közeledik. Mikor vehetik birtokukba a gye(Folytatás a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)

rekek az új óvoda épületét? Mivel bővült,
illetve miben változik az új óvoda épülete
a munkálatok elvégzése után?
– A fejlesztéssel egy újabb közintézményünk szépül meg. Az épület teljes körű
felújítása mellett, kialakításra kerül egy
újabb csoportszoba, tornaszoba, orvosi
szoba, egyéni fejlesztő szoba, napelemes
rendszer, parkolóhely, fedett babakocsi
és kerékpár tároló, továbbá a beruházás
keretében megvalósul eszközbeszerzés
és a főzőkonyha teljes körű technológiai
felújítása. A munkálatok augusztus hónapban befejeződnek. Terveink szerint szeptember 1-én ünnepélyes átadásra kerül
sor és ezt követően szeptember 3-tól már
a megújult intézményben kezdhetik kis
óvodásaink az új nevelési évet.
– A Fő úton végzett munkák is sejtetik,
hogy hamarosan biztonságos kerékpárúton közlekedhetünk Ebes belterületén.
Pontosan mikorra készül el az Ebes-Hajdúszoboszlóval összekötő kerékpárút, illetve meddig vezet majd a településen? A
munkálatok elvégzéséhez kitermelt fákat
hogyan és mikor pótolják vissza? Lát-e
esélyt arra, hogy Ebes-Debrecen között is
kerékpározhassunk?
– A kerékpárút kivitelezési munkái
július hónapban elkezdődtek, nemcsak
Ebesen, Hajdúszoboszlón is. Az ebesi szakasz a Hajdúszoboszló-Ebes külterületi
határtól indul, kezdeti szakaszán felhasználva a régi 4. számú főút burkolatát. A
további szakaszon a nyomvonal jelenlegi
4-es út tengelyétől mért 32 méteres távolságon kívül helyezkedik el. A kerékpárút
a 4. számú főútvonalat az ebesi bekötőút jelzőlámpás csomópontjánál metszi,
ahol a gyalogátkelőhelyen biztonságosan
megoldható a kerékpáros átközlekedés.
A belterületen a Fő utca–Rákóczi utca
nyomvonalon meglévő gyalogjárda kiszélesítésével egyesített gyalog-kerékpárút
kerül kialakításra. Sajnos, a kerékpárút, illetve az ahhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetés nyomvonalán lévő fákat ki kellett
vágni, de az összes fa pótlása még ebben
az évben megvalósul egységes gömbfák
ültetésével.
Önkormányzatunk
2011-ben
kereste meg Hajdúszoboszló Város
Önkormányzatát, és ezzel egyidejűleg
Debrecen Város Önkormányzatát is, és
kezdeményeztük a településeket összekötő
kerékpárút terveinek elkészítését. Ezt
követően Hajdúszoboszlón és Ebesen
elindult a tervezés. Debrecen sem
zárkózott el a fejlesztéstől, de prioritásként
a város, akkor a Hortobágy felé vezető
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kerékpárút kialakítását tekintette. A napokban kerestük meg levélben Révész
Máriuszt, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost és kértük, hogy támogassa az Ebest Debrecennel összekötő
kerékpárút megvalósítását. Bízom benne,
hogy kezdeményezésünk pozitív elbírálásban részesül.
– Mint tudjuk, az Idősek Otthona építésének I. üteme elkészült, abban jelenleg az
óvodásokat helyezték el, míg az óvodában
folynak a felújítási, bővítési munkák. Mikor folytatják majd a II. ütem építését és
az pontosan mit foglal magában?

Új külterületi út épült

– Jelenleg a közbeszerzési eljárás van
folyamatban a II. ütem vonatkozásában.
A kiírás szerint a munkálatok augusztus
második felében kezdődnek és 2019 májusában fejeződnek be. A beruházás keretében kialakításra kerülnek a lakóegységek, melyek 28 fő gondozásra szoruló,
idős személynek biztosítanak helyet. A létesítmény átadásával nemcsak egy újabb,
Ebesen hiányzó ellátás kerülhetne bevezetésre, de a szociális alapellátás modernizálása is megtörténne. Későbbiekben az
intézmény bővíthető további 24 férőhely
építésével.
Terveinkkel ellentétben a beruházást
nem tudjuk ebben az évben megvalósítani, mivel az építési engedélyt módosítani
kellett a szomszédos ingatlan tulajdonosával fennálló telekhatár vita következtében.
Az önkormányzat a tervezés, engedélyezés és az I. ütem építésekor is a földhivatal által szolgáltatott hiteles adatokat vette
alapul, amely eltér a valóságban meglévő állapottól. A 2 m2-nyi eltérés miatt a
szomszédos ingatlan tulajdonosa – miután
az önkormányzat nem fizette ki neki az
irreálisan magas összegű anyagi igényét –
jogorvoslattal élt. Az üggyel kapcsolatos
közigazgatási eljárás másodfokon jelenleg
még folyamatban van.
– Mint köztudott Ebesen egy vállalkozó által kiépítésre kerül egy élménypark,
mely Hajdú-Bihar megye nevezetességeit
mutatná be. Mit lehet tudni erről a beruházásról, jelenleg hol tartanak a munkálatok?
– Önkormányzatunk értékesítette a
község nyugati részén, a 4. számú főút, a
Platán sor és a Szoboszlói utca által ha-

tárolt, 2,5 hektárnyi területet. A területen
a befektető vasúti élménypark kialakítását
tervezi. Információim szerint rövid időn
belül kiírásra kerül a beruházásra vonatkozóan a közbeszerzési eljárás. A vállalkozó elmondása szerint az ebesi gyermekek 2019-ben a gyermeknapot már az új
élményparkban ünnepelhetik.
– Számos utca kapott az elmúlt években aszfalt burkolatot. Az önkormányzat
a költségvetések megalkotásakor mindig
felméri a települések utcáinak állapotát és
a pénzügyi helyzetéhez mérten igyekszik
leaszfaltozni azt, amely nagyon rossz állapotban van. A tervek szerint melyik utca
aszfaltozására kerül sor a jövőben?
– A gazdasági programunkban meghatározottak szerint 2011 óta minden évben
igyekszünk egy újabb utcát leaszfaltozni
és ezzel egyidejűleg a csapadékvíz elvezetést megépíteni. A tavalyi évben pályázati
és önkormányzati, saját forrásból összesen
közel 2,7 km út épült. Több utca rendelkezik útépítési engedéllyel, a döntésnél figyelembe veszi a Képviselő-testület, hogy
az engedélyek meddig érvényesek, illetve
milyen az adott utca állapota. 2018-ban a
Képviselő-testület döntése alapján a Petőfi
utca útépítése valósul meg. Folyamatosan
készülnek az úttervek is, ebben az évben
a Jókai, Kölcsey és az Arany János utcák
tervezését indítjuk.
– Mi a véleménye a településen lévő civil
szervezetek munkájáról? Mit gondol Ebes
kulturális, közösségformáló életéről?
– Egy polgármesternek a legfontosabb
dolga azon munkálkodni, hogy a településen lakók „otthon legyenek” saját
településükön. Egy település fejlettsége
nagymértékben az ott élők életminőségén,
az emberek közötti kapcsolatrendszer
gazdagságán, az együttműködni és együtt
élni tudáson múlik. Nagyon fontosak
a beruházások, fejlesztések, de nem
a legfontosabbak. A legfontosabb a
közösség, amelyet emberek alkotnak, a
közös ténykedés, az együtt-tevés. Ebesen
számos civil szervezet tevékenykedik aktívan, szoros kapcsolatban az önkormányzattal és intézményeivel. A községünkben
működő civil szervezetek jelen vannak
az élet számos területén, tevékenységükkel fontos szerepet vállalnak, erősítik az
együttműködést, elősegítik a szabadidő
hasznos eltöltését, színesítik Ebes életét.
Én személy szerint örülök, hogy településünkön ilyen nagyszámú civil szervezet működik, rendezvényeik nemcsak az
ebesi lakosok körében népszerűek, hanem
megyeszerte, és tevékenységük megyei,
sőt országos szinten is elismert.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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– Mik a jövőbeli tervei az Önkormányzatnak? Mit szeretnének
megvalósítani mindenképpen?
– Időnként előveszem a választási programfüzetet és az önkormányzat gazdasági programját és végignézem, hogy a terveink
hogyan teljesülnek. Megállapítható, hogy vállalásaink jelentős
százalékban megvalósultak. A tudatos intézményi modernizáció
(Iskolafelújítás, kivitelezés végrehajtása, Óvoda felújítás bővítés,
Orvosi rendelő felújítás, új Polgármesteri Hivatal, Mini Bölcsőde, Bentlakásos Idősek Otthona) mellett a tudatos úthálózat-fejlesztési program (útépítések, kerékpárút építése) is folyamatosan zajlik. További fejlesztési irány a gazdaságfejlesztés segítése
(az ipari park infrastruktúrájának fejlesztése, új Szolgáltatóház
a Rákóczi u. 12. szám alatt). Ennek a koncepciónak a részei a
folyamatban lévő és megvalósult beruházások, illetve a jövőbeli, tervezett célok. Nagyon fontos lenne az önkormányzati
intézmények és ingatlanok energetikai korszerűsítése, a közvilágítás korszerűsítése, hiszen ezekkel a beruházásokkal jelentősen
csökkennének a működési költségek. Igény mutatkozik új utca
nyitására, tornacsarnokra. Kiemelt figyelmet kell fordítani az
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok állagmegóvására.
Célkitűzéseinkből már nagyon sok megvalósult, de még nagyon
sok a tennivaló!

Döntött a testület a civil
szervezetek második félévi
támogatásáról
Az előző testületi ülés óta eltelt
időszakról szóló polgármesteri
tájékoztatót követően településünk vezetői – két bizottság véleményét is figyelembe véve – döntöttek a civil szervezetek második
félévi támogatásáról. A testület a
második félévben az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesületnek
300.000,- Ft, az Ebesi Gyermekekért Alapítványnak 450.000,Ft, az Ebes Fejlődéséért Közalapítványnak 350.000,- Ft, az Ebesi
Idős Emberekért Közalapítványnak 400.000,- Ft, míg az Ebes
Óvodásaiért és Bölcsődéseiért
Alapítvány 400.000,- Ft támogatást nyújt az erre a célra létrehozott Civil Alapból.
Közbeszerzés kiírásáról
döntöttek a Petőfi utca
vonatkozásában
Az önkormányzat célul tűzte
ki, hogy a lehetőségeihez mérten, a költségvetés tervezésekor minden évben valamelyik
utcát/utcákat felújíttatja, vagy
ha szükséges leaszfaltoztatja.
Az idén a Petőfi utca megépítéséről döntött a testület, mivel ez az utca már rendelkezik
a megfelelő engedélyekkel. A
munkálatok elvégzéséhez, a
hatályos jogszabályokkal összhangban, közbeszerzési eljárás
lefolytatása szükséges, mellyel a
képviselő-testület a Nyírber Kft-t
bízta meg.

Tájékoztatás
Kedves Látogatóink! A Községi Könyvtár és a Széchényi Ferenc
Tájmúzeum 2018. augusztus 20. és 2018. szeptember 3. között
zárva tart. Nyitás szeptember 4-én 8.00-kor.

LOMBZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Ebesi Községgondnokság
Kft-nél vásárolható lombzsák készlet elfogyott és további készlet beszerzésérére nem kerül sor, mert az Ebes Községi Önkormányzat 2018. szeptember 1-től tervezi a településen keletkező
zöldhulladék más módon történő elhelyezését. A már megvásárolt
lombzsákok előreláthatólag 2018. augusztus 31-ig felhasználhatók.
Azok a lakosok, akik már nem rendelkeznek lombzsákkal az
átmeneti időszak alatt a keletkező zöldhulladékot – amennyiben
nem komposztálják – a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben gyűjthetik vagy a Debreceni Hulladék Közszolgáltató
Non-profit Kft. által működtetett hulladékgyűjtő ponton leadhatják. A hulladékgyűjtő pont elnevezése: Regionális Hulladékkezelő Telep, címe: 4030 Debrecen, Vértesi út 9/b. Megértésüket
köszönjük!
Ebesi Községgondnokság Kft.

a praxisjog megszerzéAszfaltburkolatot kap a Petőfi utca hogy
se esetén az önkormányzat öt

éves, határozott időtartamú feladat-ellátási szerződést kössön
Dr. Cseke Renátával, mely idő
képviselő-testület egyhangúlag alatt a doktornőnek le kell tenelfogadta.
nie a háziorvostan szakvizsgát.
(Megjegyzés: Dr. Cseke Renáta
Elfogadta a testület a II. félévi
már elkezdte a szakvizsgára való
munkatervét
felkészülést.)
A beérkező javaslatokkal kiRendelet-módosításokról
egészítve elfogadta a képvidöntött a testület
selő-testület a második félévi
munkatervét, mely csak az előre A Hajdú-Bihar Megyei Kortervezhető napirendeket tartal- mányhivatal törvényességi felmazza, az egyes ülések napi- ügyeleti jogkörében elvégzett
rendjei a döntést igénylő aktuális vizsgálatát követően két önkortémákkal bővülni fognak majd.
mányzati rendelet módosítását
tárgyalta meg és fogadta el a
Megtárgyalta a testület az
képviselő-testület.
I. számú háziorvosi körzet
feladat-ellátására vonatkozó
Szeptembertől változik az
napirendi pontot
iskolai étkeztetés térítési
díjának befizetési módja
Szabóné Karsai Mária polgármester asszony a napirendi pont- A 2018/2019-es tanévtől az iskohoz kapcsolódóan elmondta, lai étkeztetésben részesülők banhogy Dr. Okváth Lászlóné meg- ki átutalással vagy bankszámlára
kereste az önkormányzatot arra történő készpénzes befizetéssel
vonatkozóan, hogy néhai férje, egyenlíthetik ki a térítési díjakat.
Dr. Okváth László praxisjogát A térítési díjak befizetésével kapel kívánja idegeníteni. Beadvá- csolatosban az érintettek résznyában – a hatályos jogszabályi letes tájékoztatást kaptak. (Inrendelkezéseknek
megfelelő- formációk: www.ebesarany.hu,
en – megjelölte a praxisjogot illetve a www.ebes.hu oldalon.)
megszerezni kívánó Dr. Cseke
Zárt ülésen döntött a testület
Renáta belgyógyász szakorvost. az első lakáshoz jutók támogatáA Hajdú-Bihar Megyei Kor- sára irányuló kérelemről.
mányhivatal Hajdúszoboszlói
A testületi ülés keretében
Járási Hivatala megállapította, megtartott közmeghallgatáson
hogy a doktornő jogosult a há- a településen élő lakosok tették
ziorvosi tevékenység végzésére. fel aktuális, a közösséget érintő
A képviselő-testület támogatta, kérdéseiket.

– beszámoló a testület júniusi üléséről –
Elfogadták az
Alapszolgáltatási Központ
2017. évi munkájáról szóló
beszámolót
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az Alapszolgáltatási Központ beszámolóját az
intézmény 2017. évben elvégzett
feladatairól. Erdei Andrásné, az
Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője a beszámolóhoz
kapcsolódóan kiemelte, hogy
az általuk nyújtott valamennyi
szolgáltatás esetében emelkedett
az ellátottak száma az elmúlt
évben. A képviselő-testületi és
a szakmai bizottsági ülésen is
megfogalmazódott, hogy az intézmény kimagaslóan teljesíti
az általa elvégzendő feladatokat,
így ellátatlanul senki sem marad
a településen.
Beszámoló hangzott el a
Polgármesteri Hivatal 2017.
évi munkájáról
Dr. Hajdu Miklós jegyző a napirendi ponthoz kapcsolódóan
elmondta, hogy a Polgármesteri
Hivatal 2017-ben is kiegyensúlyozottan végezte a jogszabályban előírt feladatait. A tavalyi
évben a hivatal egészére vonatkozóan többletfeladatként jelentkezett az önkormányzati, úgynevezett ASP rendszer bevezetése
és alkalmazása. A beszámolót a

www.ebes.hu
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Zöldhulladék tervezett
gyűjtése
Törvényi előírások alapján
a zöldhulladék kezelése és
gyűjtése nem kötelezően ellátandó önkormányzati feladat.
Jelenleg Ebesen a lakosság
által kihelyezett zöld hulladék elszállítását Ebes Községi Önkormányzat végzi, attól
függetlenül, hogy az Ebes
Községi Önkormányzat képviselő-testületének 18./2015.
(VI. 30.) Ör. számú rendelet 9.
§ (4) bekezdése alapján a zöldhulladékot – amennyiben nem
komposztálják – a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben kell gyűjteni. A
zöldhulladék vonatkozásában
a közszolgáltató (Debreceni
Hulladék Közszolgáltató Non-

Önkormányzati hírek
profit Kft.) hulladékgyűjtő
pontot működtet, ahol a zöldhulladék átvétele egész évben
biztosított. A hulladékgyűjtő
pont elnevezése: Regionális
Hulladékkezelő Telep, címe:
4030 Debrecen, Vértesi út 9/b.
A zöld hulladék elszállításával járó mindennapi feladatok nagymértékben leterhelik
az Önkormányzat kapacitását,
ezért olyan köztes megoldást
keresett, ami a lakosság és részére is megfelelő és az Önkormányzat napi munkavégzésével is összeegyeztethető.
Ebes Községi Önkormányzat zöldhulladék gyűjtő pontot fog kijelölni erre a célra,
melynek tervezett helye Ebes

02/58 hrsz. alatti terület, a
zöldhulladék gyűjtésének tervezett kezdő időpontja 2018.
szeptember 1. A zöldhulladék
gyűjtésének módjáról és feltételeiről az Ebesi Hírlap követező számában tájékoztatjuk a
lakosságot.
Szelektív hulladékgyűjtés
változása
A 2018. május hónapban
megjelent Ebesi Hírlapban felhívtuk a lakosság figyelmét, a
szelektív hulladékgyűjtő szigetek rendeltetésszerű használatára. Sajnos az elmúlt 1
hónapban nem történt változás
a szelektív hulladékgyűjtők
mellé kihelyezett egyéb hulla-

dékok mennyiségére vonatkozóan.
A hulladékgyűjtő szigetek
közül vannak olyanok, amelyek
kiemelt problémát okoznak,
ezért ahol a kivitelezés megoldható térfigyelő kamera felszerelését tervezi az Önkormányzat,
azokon a helyeken ahol nem
lehetséges ott a hulladékgyűjtő
sziget áthelyezését kérjük.
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy Ebes, Rózsa és Kossuth
utca sarkán található hulladékgyűjtő sziget 2018. július 17-én
áthelyezésre került a Rákóczi
u. 6. szám alatti Piac területére.
Kérjük, ne helyezzenek ki a
szelektív hulladékgyűjtők mellé, illetve a hulladékgyűjtőkbe
lakossági, bontási vagy más
nem elkülönítetten gyűjthető
hulladékot.

Tervezett ütemben halad a Püspökladány-Ebes vasúti
Július 24-én a Nemzeti InfAz Ebes – Debrecen vonalvonalszakasz átépítése
rastruktúra Fejlesztő Zrt.
szakasz építési munkálatainak
munkatársai lakossági fórum
keretében tájékoztatták az érdeklődőket a 100-as vasútvonal fejlesztésével kapcsolatos
elkövetkező munkálatokról,
mellyel összefüggésben július
27-én sajtóközleményt adtak
ki, illetve válaszoltak az Ebesi
Hírlap megkeresésére.
Már átépült és ideiglenesen
forgalombahelyezték Püspökladány – Kaba és Hajdúszoboszló
– Ebes nyíltvonali szakaszokat,
valamint Ebes állomás északi
részének pálya átépítése is befejeződött. Tovább zajlanak a
vágányépítési munkálatok Ebes
állomás többi részén, emiatt
forgalmi rend változásokra kell
számítani a következő hónapokban.
A munkálatok miatt tervezetten öt alkalommal lesz több
napra lezárva az ebesi útátjáró.
Ezen időszakokban a gyalogos
és kerékpáros forgalom átjárhatósága folyamatosan biztosított
lesz, de ezen túl kizárólag építési forgalom közlekedhet keresztül rajta, egyéb közúti forgalom
bonyolítására az átjáró nem lesz
alkalmas. Ebes vasútvonaltól
délre eső részét és innen Debrecent a hajdúszováti 4805. sz.
főútról lehet megközelíteni autóval.

Az ebesi vasúti átjáró lezárásainak várható időpontjai:
• 2 018. július 30. – augusztus
3.
• 2018. augusztus 6 – 10.
• 2 018. augusztus 31. – szeptember 4.
• 2018. szeptember 15 – 19.
• 2018. november 13 – 17.
A Püspökladány – Ebes vasúti
vonalszakasz kivitelezési munkálatai 2017 júliusában kezdődtek meg, és várhatóan 2020
szeptemberében fejeződnek be.
A beruházásnak köszönhetően
korszerű vasúti létesítmények
szolgálják majd ki az utasok
igényeit.
Ebes – Debrecen vasúti vonalszakasz korszerűsítésének
kivitelezése az előkészítő munkákkal indult el 2018. év elején,
ez a beruházás várhatóan 2019
őszén zárul.
Karcagi Orsolya a NIF
kommunikációs igazgatója az
Ebesi Hírlap további kérdéseire az alábbi tájékoztatást
adta:
Ebesi Hírlap: A zárások ideje
alatt a vonalon közlekedő vonatok megállnak-e az állomáson?
Hogyan közelíthetik meg az utasok a vágányokat?
A vonatok a MÁV menetrendje szerint járnak, Ebes állo-

máson megállnak. Az utasok az
átépítési munkák során az állomási épület felől tudják megközelíteni a peronokat, melyeket
az építkezés ideje alatt ideiglenes és kijelölt járdákon érhetnek el. A közlekedési útvonalak
állomási területen szalaggal,
korláttal és iránymutató táblákkal lesznek megjelölve. A 2018.
szeptember 1. után esedékes
zárások tekintetében az Ebest
érintő napi két Volánbusz járat
az átjáró melletti (Vasútállomás
utca) ideiglenes buszmegállóba
kerül átirányításra, ahonnan az
utasok szalaggal kijelölt útvonalon érik majd el a vasúti átjárót.
Ebesi Hírlap: A két település
rész hogyan közelíthető majd
meg? Akik a vasúton túl élnek,
de Ebesen dolgoznak vagy fordítva, mi módon közlekedhetnek
majd a lakó –, illetve munkahelyük között?
Ezen időszakban Ebes túloldalát a hajdúszováti 4805 számú főútról lehet megközelíteni.
Az eddig megszokottak szerint
a gyalogos és kerékpáros forgalom átjárhatósága folyamatosan
biztosított lesz az ebesi átjáróban. Kérjük a helyi lakosság
kiemelt figyelmét az átjáró környezetében.

elvégzéséhez az ebesi átjáró
zárása mellett szükség van a
hajdúszováti útátjáró szakaszos zárására is a 4 sz. főútra
kivezető szakaszon. A két átjáró egyidejűleg nem kerül
lezárásra, tehát Ebes megközelítése minden esetben lehetséges lesz. A kivitelezést
végző vállalkozó az útátjárók
lezárásával kapcsolatban az
erre vonatkozó Magyar Közút
által jóváhagyott tervek alapján forgalomtechnikai táblázásokkal szabályozza és segíti
a könnyebb tájékozódást és a
forgalom folyamatos haladását
az utakon. A forgalom folyamatos haladását az átjárózárásokkal párhuzamosan is fenn
fogja tartani a kivitelező.
Ebesi Hírlap: Hogyan közelíthető majd meg a lezárások
ideje alatt a temető?
Ebest érintő temetés esetén a
Polgármesteri Hivatal értesítése
szükséges, aki felveszi a kapcsolatot a Kivitelezővel, hogy
a szertartás és a szertartásra érkezők, valamint a kivitelezési
munkák egymás akadályoztatása nélkül haladhassanak tovább.
Temetésen kívül a látogatás autóval a terelő utakon, illetve az
autókat leparkolva gyalogosan
lesz megközelíthető.
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Ismét Pusztafalu adott otthont
a Benedek Elek óvoda és Mini
Bölcsőde táborának június 2224. között.
Pénteken nagy izgalommal
indult útnak 40 fős csapatunk,
hogy megismerjük a páratlan
szépségű Zempléni hegység nevezetességeinek egy csipetét.
Pálházára érvén kisvonatra
ültünk és Kőkapuig utaztunk.
Utunk meseszép erdőkön, páfrányokban gazdag ligeteken vezetett. Kőkapun sétáltunk a tó
körül, megnéztük ősvezéreink
szobrait, lehetőség volt a Vadász
kastélyból megcsodálni a tájat.
Késő délután érkeztünk meg
az Öreg Bence Turistaházba,
ahol a szállás elfoglalása után
felfedeztük a hatalmas kertet,
a tábort átszelő patakot, majd
megnyitottuk a tábort „táborlakók fogadalmával”, táborzászló
festéssel.
Másnap délelőtt Füzérradványra mentünk, ahol megnéztük a Károlyi kastélyt, sétáltunk
a gyönyörű parkjában, majd Pálházán a Középkori Vízimalom
működésével ismerkedtünk meg,
láttuk, hogyan őrölték a búzát.

Ebéd után meghódítottuk az
átépült Füzéri várat. Pazar kilátás tárult elénk a magasból.
Szentivánéj alkalmából programok sokasága színesítette a vár
életét. Volt kovácsolás, a gyerekek mézeskalácsot díszítettek,
de volt boszorkány égetés, báj
ital keverés és színházi előadás
is.
„Pihenésképpen” – a táborba
visszatérve – trambulinoztak,
kipróbálták a mászófalat, különböző mozgásos játékokat játszottak a gyerekek.
Sötétedés után került sor az
éjszakai bátorságpróbára, ahol
különböző helyeken – kis csapatokban zseblámpával közlekedve – ügyességi feladatokat
kellett megoldani. Az éjszakai
kaland végén megtalálták a
kincset, melyből mindenkinek
jutott.
Utolsó nap reggelén Öreg
Bence szekerével végigpásztáztuk Pusztafalu utcáit, a mezőket, hegyoldalt, majd gyalogosan elindultunk a Szlovákiában
lévő Izra tóhoz (2×3 km). Utunk
az erdőn át vezetett, ahol felfedeztünk különleges bogarakat,

A közelmúltban nagy örömünkre létrejött
az Ebes Óvodásaiért és Bölcsődéseiért Alapítvány,
melynek fő célja a gyermekek képességeinek kibontakoztatásához
szükséges feltételek korszerű megvalósulásának segítése.
Az alapítvány bankszámlaszáma:
59900036 - 00353456
melyre köszönettel fogadjuk az ide érkező felajánlásokat,
támogatásokat a Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde
gyermekeinek a nevében.

Az Alapítvány kuratóriuma

Tisztelt Szülők!
Szeretettel meghívjuk a 2018/2019-es nevelési évre
újként beiratkozott gyermekek szüleit
szülői értekezletre.
Ideje: 2018. augusztus 23. 10 00 óra
Helye: Ebes, Rákóczi utca 7-9.
Téma:
– A gyermek csoportba osztása.
– Mit kell tudni az óvodáról?
– Mire lesz szüksége?
Megjelenésére feltétlenül számítunk.
Czeglédiné Herczeg Ildikó
intézményvezető

természeti jelenségeket, gombákat.
Visszatérve a szállásunkra
megtörtént a táborzárás és a vidám napok emlékére valamen�nyi táborlakó oklevelet vehetett
át. Ebéd után útnak indultunk.
Tokajban álltunk meg egy kö-

zös fagyizásra, ahol a Tisza és
Bodrog találkozását, a hajókat is
megnéztük.
Eredményes, élményekben
gazdag napokat töltöttünk Pusztafalun.
Czeglédiné Herczeg Ildikó
intézményvezető

Sajtóközlemény
Az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.3.2-16 „Kulturális
intézmények a köznevelés eredményességéért” tárgyú felhívására EFOP-3.3.2-16-2016-00044 azonosító számon regisztrált „Az
Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális intézményei
a köznevelés eredményességéért” című támogatási kérelmet,
amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság nettó 9.983.394
Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített.
A pályázat során a Kft. kulturális intézményei – múzeum,
könyvtár és művelődési ház – a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapításához járulnak
hozzá a következő programokkal:
– múzeumi kulturális órák és témanapok a Széchényi Ferenc
Tájmúzeumban, az oktatási intézményekben, valamint a
hódmezővásárhelyi Emlékpont Múzeum, a Recsken található Nemzeti Emlékhely és a Hajdúnánási Móricz Pál Városi
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, Kitaszítottak című
tárlatának felkeresése;
– kiscsoportos műhelyfoglalkozás keretében óvodai és iskolai
mazsorett és iskolai néptánccsoport;
– iskolai Természetbarát klub hortobágyi és poroszlói kirándulásokkal;
– témanapok óvodásoknak, iskolásoknak a hon- és népismeret
köré kapcsolódóan változatos témafeldolgozással, élményt
adó, tevékenykedtető foglalkozásokkal: a népmese, az ősziés a téli ünnepkör köré épülve;
– nyári tábor.
A pályázat 2018. július 1 és 2019. december 31. között valósul
meg az ebesi Benedek Elek Óvoda, az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítás Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola, a hortobágyi Petőfi Sándor Általános iskola és
Kollégium, a hajdúböszörményi Bocskai István

Gimnázium és a hajdúszoboszlói Hőgyes
Endre Gimnázium, mint együttműködő intézmények közreműködésével.

www.ebes.hu
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Idén is lettek „aranyosaink”
Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően, idén is kiosztottuk az
Arany-díjakat. A szavazatok alapján iskolánk elismerésében Dobos Judit tanárnő és Kiss Csenge részesült. Gratulálunk nekik!

www.ebes.hu

Elismerő oklevél Lajtai Timinek

rándulásra is jutott időnk. Mezőkövesdre látogattunk el, megnéztük a
Hadas múzeumfalut, a Matyó múzeumot, a Takács István Festő galériát
és nemcsak a fiúk örömére egy mezőgazdasági gépmúzeumba is betértünk. Köszönöm a segítő pedagógusoknak a munkáját, a szülőknek
és a nagyszülőknek a segítségét, a Kajatanya dolgozóinak a sok finomságot. Kádárné Domán Gyöngyi

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ elismerő oklevelét vehette át
Gyermekszínjátszók Viszákon
Lajtai Tímea 8. osztályos tanulónk. Gratulálunk Timinek az elismeA Nemzeti Színház színműréshez!
vészének, Szarvas Józsefnek
Morzsi tábor
a vendégszeretetét élvezhették
az ebesi és a seregélyesi színjá2018. július 9-13. között 20
ték tanszakos diákok. Szarvas
gyermek részvételével, a
József meghívására Viszákon
nádudvari Ady Endre Műtölthettek egy csodálatos, élvelődési Ház pályázatának
ményekkel teli hetet. A színjátrészeként szerveztük Morzsi
szó tábor Gál Tamás színész,
táborunkat. Kézműveskedrendező és Laboda Róbert tanár, slam poetry költő szakmai vezetésével
tünk, röplabdáztunk, mozizzajlott.
tunk, „bogarásztunk”. Kirándulást tettünk Nádudvarra,
Kollégákat búcsúztattunk
ahol felfedeztük a KincsesFézerné Kaszás Mária, Dobos Judit és Kiss József kollégáinknak nyugház kincseit, népi játszótéren játszottunk és pancsoltunk a strand kelledíjba vonulásuk alkalmából, a pedagógusi pályán végzett munkájuk elmes gyógyvizében. Debrecenben az Állatkertbe látogattunk, a Mekiben
ismeréseként prof. dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere
ebédeltünk, és az Ötholdas pagony játszótéren vezettük le megmaradt
Pedagógiai Szolgálatért Emlékérmet adományozott. Kívánunk további
energiáinkat. Köszönetünket fejezzük ki Nagyné Simon Krisztinának,
tartalmas éveket erőben, egészségben búcsúzó kollégáinknak!
aki körbevezetett bennünket családi gazdaságán. Megnézhettük a kis
bocikat, papagájokat, hörcsögöket és Katona Istvánnénak a „nyuszisiTanévnyitó ünnepség
mogatóért”. Nagy Anita és Karacs Erzsébet
A 2018/2019-es tanév tanévnyitó ünnepségére 2018. augusztus 31-én
17.00 órai kezdettel kerül sor.
Természettudományi és robotika tábor
Összeállította:
A nyári szünet első hetében megtartott Természettudományi és robotiSzűcs Norbert intézményvezető
ka táborban 35 tanulónk vett részt. A tábor az Erzsébet napközis tábor
Kása Sándor intézményvezető-helyettes
pályázat keretei között valósult meg. A reál tudományok iránt érdeklődő gyerekek érdekes kísérleteket végeztek, megismerkedtek a robotika
alapjaival, gyakorolták a térképhasználatot, terepasztalt készítettek,
megfigyelték az időjárás változásait. Szerdán délelőtt ellátogattunk az
Agóra Tudományos Élményközpontba, délután pedig a földesi stranJózsa Lajos
don kapcsolódtunk ki. Csütörtökön a nálunk táborozó balatonszárszói
gyerekekkel közösen keresgéltük Ebes rejtett szépségeit. Táborveze4211 Ebes, Vadas u. 24/a
tők: Katona Erika, Subáné Kiss Gyöngyi, Kissné Lantos Éva és TaTelefon:
52/366-586, 06-20/611-4400
mássy Zoltán. Köszönjük Kása Sándornak az úszómesteri feladatok06-20/611-4442
ban való közreműködést.

Takarmánybolt

Lego Robot tábor
A tábor a nádudvari Ady Endre
Művelődési Központ és Városi
Könyvtárral együttműködve
a „Kulturális intézmények a
köznevelés eredményességéért” (EFOP-3.3.2-16) program
kereteiben valósult meg július
első hetében. A táborban részt
vevő gyerekek megismerkedtek a robotprogramozás alapjaival, kézműveskedtek, sport és szabadidős játékokban vettek részt.
Szerdán Nádudvaron vendégeskedtünk, ellátogattunk a Kincsesházba,
ahol régi népi játékokat próbálhattunk ki, utána pedig strandoltunk.
Pénteken délelőtt az Agóra Tudományos Élményközpontban vettünk
részt különféle foglalkozásokon, délután pedig ellátogattunk a National Instruments debreceni gyárába. Táborvezetők: Subáné Kiss Gyöngyi és Kissné Lantos Éva.

10 éve kézműveskedünk nyáron is
Az idén második alkalommal valósult meg pályázat keretében a kézműves és sport tábor, melyet egyébként már 10 éve szervezünk minden
nyáron. Igyekeztem a tábor folyamán a rég elfeledett mesterségekkel
megismertetni a gyerekeket, népművészek bevonásával, de persze a ki-

Előnevelt csirke Master, Foxi
folyamatosan előjegyezhető!
Nagyhegyesi tápok és takarmányok
20-40 kg-os kiszerelésben kaphatók:
 gyógyszeres baromfi tápok,
 nyúl táp,
 malac táp, süldő táp, koca táp, hízó táp,
koncentrátum malac-süldő,
 korpa, kukoricadara stb.

Nagyobb tétel vásárlása (min. 2 zsák) esetén
Ebes területén ingyenes házhoz szállítás is
megoldható!
Nyitva tartás:
Hétköznap: 7.30-12.00, 14.00-18.00
Szombat: 7.30- 12.00
Gázpalack cserére is van lehetőség!

Árva Martina, Ignácz Máté, Janik Viktória, Jankó Ivett, Jenei Dóra Zita, Karsai Bence, Kiss Csenge, Kiss László, Kocsis Roland, Kun Alexander, Lajtai
Levente, Mrekut Tamás, Páll Balázs, Pintyák Vivien, Truczkai Sára, Varga Norbert, Varga Róbert, Veres Imre – Osztályfőnök: Dobos Judit

Balogh Irén Erzsébet, Császár Bence, Dudik Alexandra Zsófia, Györfi Vivien, Hegedüs Levente, Kovács Lukács Márton, Lajtai Tímea, Lente Márk, Nagy Gergő,
Polgár Tíria Tifani, Simon Máté, Sóvári Dániel Tamás, Szabó László, Vajda Bianka, Vajda Boglárka, Vincze Vanda – Osztályfőnök: Németi Jánosné
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A 2017/2018-as tanévben az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
és Művészeti Iskola ballagásán és tanévzáró ünnepségén jutalomban részesültek
Kitűnők
1.a

1.b

2.a

www.ebes.hu

2.b

3.a

3.b

4.a

4.b

5.a

5.b

6.a

6.b

Jelesek (4,71)

Egyéb
(Kinek?Miért?)

Művészeti Iskola

Kálmán Lilla, Mezei Rebeka, Orosz Emma, Papp Nimród, Kerékgyártó Bence, Kiss Karolina, MoháOrosz Emma zongora
Szulyák Máté, Vogel Patrik, Zétényi Eszter
csi Dávid, Pállfy Bence, Pázmány Máté
Köszönjük az osztályt segítő munkáját:Csapó Éva, Lengyel Brigitta, Nagy Péter, Rákóczi Anita Judit
Czirják Ádám, Majzik Botond, Nagy
Czövek Hanna, Diószegi Ádám, Egri Csenge, Hámori
Kincső, Pál Dominika, Szántó Szabolcs,
Tőzsér Blanka zongora
Gergő, Laczkó Zsófia, Makai Csanád, Offra Bálint
Szűcs Dániel, Tőzsér Blanka
Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Boruzsné Mile Anikó Katalin, Gál Éva, Daku Gabriella, Szántó Erik, Szántóné Kurucz Julianna, Tőzsérné
Katona Zsuzsanna
Halász András, Kerékgyártó Fanni, Kima
Mundrák Zsombor, Szentmiklósi Kristóf, Tarcza Nikolett, Regina, Kocsis Emese, Kulcsár Bence,
Vogel Christian, Zsíros Blanka
Pálóczi Katalin, Szilágyi Szonja, Vágner
Hanna
Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Tasnádi Lajosné, Györfiné Kun Nóra, Gavallér Erzsébet, Kimáné Gartai Krisztina, Kulcsár Zoltán, Tarcza
Kitti, Nagy Veronika
Medgyessy Júlia
Holló Panna, Papp Villő, Szabó István, Szepesi Dóra,
Kádár Jenő, Kiss Zsófia, Máté Kende, Pető
(rajzversenyek Medgyessy Júlia rajz
Vétek Kornélia
László
győztese)
Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Arany Zita, dr. Kiss Brigitta, Pappné Mihucz Gyöngyi, Medgyessy Csaba, Medgyessyné Horváth Ágnes,
Pető László, Petőné Kiss Judit, Pusztai Tamás, Deák Csilla, Szemán Csaba, Szemánné Csige Erika
Csiha Bálint, Hanyu Imre, Jeges Gabriella,
Árva Dominika, Balczó Boglárka, Herczeg Tímea, KriSzolnoki Szintia, Szondi Boglárka, Villás
vács Zsófia, Luczi Alexandra
Viktória
Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Krivácsné Dóró Zsuzsa, Papp László, Seres Erika, Molnárné Nagy Tünde, Árva Zsolt, Luczi Mónika,
Kujbus Edit, Salánkiné Zsányi Anikó, Luczi Erika Imola
Burai Menyhért, Fábián Alexa, Fodor SzaKiss Dániel, Tóth Amina
bolcs, Nagy Sándor, Szabó Zsigmond
Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Szabó Rita, Lévai Éva, Lévai Krisztina, Megyaszai Judit, Fodor Barbara, Bodnár Kinga
Árva Szabina, Dávid Tamás, Györfi Nóra,
Érczkövi Nikoletta, Papp Luca, Piskó Péter, Szőllősi Lara,
Kanyó Dorina, Molnár Maja, Pál Roland,
Piskó Péter ütő
Varga Ágota
Szombati Kristóf, Vágner Zoltán
Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Ércköviné Gali Krisztina, Gadóczy György, Széles Orsolya, Molnárné Kovács Judit, Seres Erika, Miklósi
Éva, Ilyés Gizella, Szöllősiné Nemes Ágnes, Rácz Sándor
Borsos Balázs, Brátovics Petra, Földi DáGergely Kristóf, Pállfy Anna, Pálóczy Borbála, Tarcza
vid, Galgóczi Mihály, Mészáros Erik, PalPalcsu Hédi dráma
Vivien
csu Hédi, Pethő-Tóth Ádám, Tóth Olivér
Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Borsosné Csorvási Andrea, Gergely Gábor, Kovács Szilvia, Kovács Leona nagymamája, Pálffy Anna
Boglárka nagymamája, Sándorné Kerekes Szilvia, Tóth Tünde, Szabóné Bisi Anita
Tóth Gergő ütő, Suba Levente fúvós, Pajzos Polla
Erdős Fanni, Orosz Fanni, Pető Zsófia
Papp Kende, Pajzos Polla, Varga Olimpia
dráma, Orosz Fanni rajz,
Pető Zsófia rajz
Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Petőné Kiss Judit, Zsákainé Tanka Erika, Sarkadi Orsolya, Árváné Sándor Valéria, Lengyel Brigitta, Orosz
Péter, Erdős Károly
Fodor Enikő Liza, Forgó Viktória, Kanyó
Kovács Anna, Nagy Klaudia Kitti
Gréta, Makai Botond
Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Nagyné Kovács Mária, Torma Valéria, Kocsisné Hermeczi Ilona, Pinczésné Radics Ilona, Forgóné Harsányi Ildikó
Balogh Dorottya, Galgóczi Zsuzsanna, Pálóczi Imre, Pető
Boglárka, Szentmiklósi Dorka
Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Biricz Gabriella, Bárczi Ottó, Mészáros Istvánné, Nagyné Simon Krisztina, Offráné Lente Márta
Enyedi Sára

Kovács Alexa, Palcsu Zalán

Tóth Fanni közösségi munka

Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Pintyák Ildikó, Olejár-Hovanyeczné Czuczi Mónika
7.a

7.b

Csiha Rebeka
DÖK
Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Salánki Zsoltné, Varga Sándorné, Nyüvedi Sándorné, Majóczki Mária
Sándor Szilvia
Mészáros Nóra, Sós Anna, Szabó Laura Dorina
Misák Alexandra
DÖK
Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Vágner Zoltánné, Fazekasné Atai Erika, Morvainé Szőllősi Szilvia, Szűcsné Földi Katalin, Sándor Zsolt
Piskó Gergő, Tóth Eszter

8.a

Janik Viktória
Truczkai Sára
Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Kiss Csabáné, Jankóné Montlika Beatrix, Truczkainé Kovács Edit, Vargáné Tóth Mariann, Váradi Erzsébet, Erdős Beatrix, Rimóczi Krisztina, Árváné Tőzsér Judit, Pintyák Ildikó
Hegedüs Levente, Lente Márk, Nagy
Szabó László
8.b
Lajtai Tímea
Gergő
DÖK
Köszönjük az osztályt segítő munkáját: Zsákainé Tanka Erika, Zsákai Sándor, Dudik Ágnes, Kovács Szilvia, Hegedüs Tünde, Vajda Anita, Lente
Mihályné, Nagyné Kondor Julianna, Váradi Erzsébet
Köszönjük a Berettyóújfalui Tankerületi Központ támogatását, amellyel a jutalomkönyvek vásárlását biztosította.

Szűcs Norbert intézményvezető

Ebesi Hírlap
Szivárványos hetek

A templom titkai

Június 22-én, formabontó ese- ból is, mint már említettem. Így
mény volt az Ebesi Református például a felnőtt korosztály tagjai
templomban. Ekkor került meg- önkéntes tudás próbán tesztelhetrendezésre a Nyitott Templom ték a Szentfölddel kapcsolatos
Éjszakája program, immáron ismereteiket, a fiatalabb korosznegyedik alkalommal. A ren- tály részére pedig, kézműves
dezvény, témája a talányos „A foglalkozást szerveztek. Aztán
Templom titkai” címet viselte. A ha valakiben nagy volt az a bizojeruzsálemi templom történeté- nyos tudásszomj, hát akkor megvel, rejtélyeivel ismerkedhettek hallgathatta Buka László rajztameg a jelenlévők. Templomba nár úr rendhagyó tárlatvezetését
általában vasárnap délelőtt jár- a programok szünetében Csontnak az emberek, amikor is a váry Koszta Tivadar: Siratófal
Lelkipásztor tart igehirdetést. című festményéről. Éjfél magasEzen a pénteki napon azonban ságában, a nap zárásaként pedig
este kilenc órakor kezdődött a következett egy különleges zenei
program és éjfélig tartott. Részt- csemege. Battai János és Leánya
vevők? A senior korosztálytól Battai Lujza népi előadó művéaz óvodás korú gyermekig. Az szek ősi erdélyi hangszereken beigehirdetés az most elmaradt és mutattak be a csángói zenevilág
helyette kezdődött a diavetítés a gyöngyszemeiből egy válogatást.
Szentföld Jeruzsálemi templom- A Nyitott Templom Éjszakáján a
ról. Az előadás interaktív volt, sok megszerzett ismeret mellett
szóba kerültek a Templomos azért maradt még nyitott kérdés
lovagok is, sőt Szatmári Gábor bőven, így például, hogy hová is
történész személyében egy igazi lett Jeruzsálem templomaiban őrZsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet bemutatója
lovaggal is találkoztunk, aki lo- zött legszentebb kincs, az a bizoumban megismerkedhettek Ebes
Két alkalommal vettünk részt vagi öltözéket viselt. Az esemény nyos Szent Frigyláda? Van még
település múltjával, hagyomá- egy-egy napos kiránduláson – a formabontó volt több szempont- feladatuk a történészeknek!
nyaival. Részt vehettek a „Gabo- püspökladányi Arborétumban, ilna útja” című múzeumpedagógiai letve Nagyhegyesen.
foglalkozáson, kipróbálhatták a
Eignerné Bartusz Andrea
Egy hétig az ebesi
gabona őrlését, a kenyérdagaszügyvezető
Isten házát a helyi hittanos gyerekek vették
birtokba július elején.
A 34 fős tábor központi helye ugyanis, ahol
a gyerekek étkeztek, a
tábori szervezett foglalkozásokon részt vettek,
az maga a Református
templom volt. Az 5–12 év közötti táborozó gyermekeknek – ifjúsági és felnőtt önkéntesek közreműködésével – egy hangulatos, színes,
eseményekben gazdag, tartalmas programban volt részük. A hittan
tábor központi témája pedig egy komoly bibliai történetről, József
életének megismeréséről szólt. Volt sok mozgás, játék, vetélkedő,
kézműves foglalkozások. Végül nem kis örömünkre a fiatalok eljutottak a Debreceni Déri Múzeum Egyiptomi kiáltására is. Az eseményről
diavetítéses formában gazdag fotóanyag készült, melyet a gyermekek,
szüleik és a gyülekezet tagjai együttesen tekintettek meg a vasárnapi
istentiszteleten. Ez az alkalom azt is fényesen igazolja – hogy kortól,
Értesítjük kedves vendégeinket, hogy
nemtől függetlenül –, milyen sokan felsorakoztak Ebesen most is egy
jó ügy mellett. Nagyon sok lelkes önkéntes segítette a tábor munkáját,
amelyért köszönettel tartozunk mindenkinek! A sok támogatónk közül
külön is köszönettel tartozunk a Curver Kft. főmérnökének, Makai
az Ebesi Arany Oroszlán Zrt. étterem
Péter úrnak, aki tárgyi eszközökkel nyújtott segítséget a rendezvé(4211 Ebes, Széchenyi tér 2.)
nyünkhöz. Záró gondolatként pedig legyen szabad megemlítenem a
főszereplők a tábor részvevőinek summázott véleményét: „Nagyon
jó volt a hittan tábor, de sajnos nagyon rövid volt!” Az aranymondás,
Az ételkiszállítás és elvitel a zárvatartás ideje alatt is amit mindenki hazavihetett és azóta is gyakorolhatja ajánljuk ezúton
is mindenkinek: Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!
zavartalan lesz. Tel.: 52-366-129
Fentieket lejegyezte:
Dr. Hagymási Zoltán
Szíves megértésüket köszönjük.
gyülekezeti tag, az ebesi krónikás
tást. Különböző kézműves tevékenységekben próbálhatták ki
magukat népi kézműves oktató
segítségével. Délután az ebesi
hagyományokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek a helyi egyesületekkel, civil szervezetekkel
együttműködve: középkori kardforgatás – Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet bemutatóján keresztül.

Jó volt, de rövid volt

szabadságolás miatt
2018. aug. 13.(hétfő) - 2018. aug.31.(péntek)
zárva tart.

www.ebes.hu

A Művelődési Házban évek
óta nagy népszerűségnek örvendő Szivárvány tábor 2018. június 25. és július 06. között került
megvalósításra, így kéthetes kikapcsolódást nyújtott turnusonként 20 fő 7–14 éves gyermek
számára.
Az első napon a szokásos ismerkedős játékot követően a helyi Széchényi Ferenc Tájmúze-
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Meghívó

Szeretettel hívjuk és várjuk Ebes község lakóit a 2018. augusztus
12-én, vasárnap tartandó rendezvényünkre!
A Szt. Lőrinc Római Katolikus Templom felszentelésének 20 éves
évfordulóját ünnepeljük.
PROGRAMOK
15.30: A Kettős Kereszt koszorúzási ünnepsége (Szt. István Park) –
beszédet mond Seres László történész
16.00: A Pendely Énekegyüttes műsora (a 2017. évi Fölszállott a
Páva győztesei)
16.30: Népi játszótér, gyermek programok
17.00: Ünnepi szentmise – főcelebráns: Orosz Lőrinc templomépítő,
nyugalmazott prépost-plébános
A rendezvény a templomkertben agapéval/szeretet-vendégséggel
zárul, melyre minden résztvevőt szeretettel várunk! Jöjjenek!
Ünnepeljünk együtt!
(Eső esetén a programok helyszíne a katolikus templom lesz.)
Információ: Dr. Okváthné Kertész Anna képviselő, tel.: 30/3945-575

www.ebes.hu

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk és várjuk a település lakosait a Szent István parkba

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló
Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2018. augusztus
1. szerda

Dr. Socol Ilona

17. péntek

Dr. Csontos Gyula

2. csütörtök

Dr. Békési Zoltán

18. szombat Dr. Csontos Gyula

3. péntek

Dr. Socol Ilona

19. vasárnap Dr. Csontos Gyula

4. szombat

Dr. Szerze Róbert

20. hétfő

Dr. Csontos Gyula

5. vasárnap Dr. Socol Ilona

21. kedd

Dr. Csontos Gyula

6. hétfő

Dr. Socol Ilona

22. szerda

Dr. Szerze Róbert

7. kedd

Dr. Szerze Róbert

23. csütörtök Dr. Csontos Gyula

8. szerda

Dr. Socol Ilona

24. péntek

9. csütörtök

Dr. Szerze Róbert

25. szombat Dr. Szerze Róbert

10. péntek

Dr. Socol Ilona

26. vasárnap Dr. Békési Zoltán

Dr. Csontos Gyula

2018. augusztus 12-én 15.30 órakor

11. szombat Dr. Socol Ilona

27. hétfő

Dr. Csontos Gyula

az elpusztult Ebesfalva tiszteletére állított Emlékkereszt koszorúzási
ünnepségére.

12. vasárnap Dr. Socol Ilona

28. kedd

Dr. Békési Zoltán

13. hétfő

Dr. Szerze Róbert

29. szerda

Dr. Békési Zoltán

14. kedd

Dr. Csontos Gyula

30. csütörtök Dr. Békési Zoltán

15. szerda

Dr. Szerze Róbert

31. péntek

Az ünnepségen lehetőséget biztosítunk koszorúik elhelyezésére, ezért
kérjük, hogy az ünnepség tervezése érdekében koszorúzási szándékát
a Községi Könyvtárban személyesen vagy az 565-093, 366-136-os telefonszámok valamelyikén jelezzék 2018. augusztus 10-ig.
Ebesi Római Katolikus Egyházközség, Ebesi Polgárőr Egyesület,
Ebes Kulturális Kft.

16. csütörtök Dr. Csontos Gyula

Dr. Békési Zoltán

Telefon: 0630/698-0043

Kék hírek
Ebesen 2018. június 20. és július 20. között bűncselekmény
elkövetésére vonatkozó információ nem jutott a rendőrség
tudomására. Ebben az időszakban közlekedési baleset bekövetkezése miatt nem kellett a rendőröknek intézkedniük.
A nyári időszakra tekintettel kérem, fogadják meg az
alábbi jó tanácsokat!
A zsúfolt helyek, bevásárlóközpontok, piacok, tömegközlekedési eszközök, állomások, megállók és strandok a zsebtolvajok
számára ideális elkövetési terepet jelentenek, ezért ezeken a helyszíneken különösen figyeljenek az értékeikre!
Közlekedési eszközre történő le- és felszálláskor ügyeljenek
táskáikra, és csomagjaikat ne bízzák ismeretlen személyekre!
Kabátjuk zsebében, táskájuk külső zsebében, jól látható helyen
soha ne tartsanak értéket, mert azt könnyebben ellophatják anélkül, hogy azt észrevennék!
Soha ne tartsák bankkártyájuk mellett a PIN kódot! Ha ellopják
a bankkártyájukat, azt haladéktalanul tiltassák le a számlájukat
vezető pénzintézetnél!
A lakásbiztonsággal összefüggésben kiemelendő tény, hogy
a lakásunk legkritikusabb pontja a bejárati ajtó és az ablak. Az
ajtókra szerelhetnek pótzárakat, biztosítóláncot, emellett mozgásérzékelős lámpát is elhelyezhetnek környezetében, amely a
mozgást érzékelve hirtelen felkapcsol. Az ablakoknak sem árt a
megerősített védelem. Az alacsonyabban fekvő ablakokat, erkélyeket védhetik rácsozattal, betörés-gátló fóliával vagy redőn�nyel, emellett olyan kombinált riasztóberendezések is beszerezhetők, amelyek helyben riasztanak.
Otthonuk bejárati ajtaján és a névtáblán célszerű csak a veze-

téknevet feltüntetni, így nem lehet következtetni arra, hogy a lakásban hányan és kik élnek.
Ne meséljék el idegeneknek, hogy egyedül élnek, vagy egyedül tartózkodnak a lakásban!
Ne tartsanak otthonukban nagyobb mennyiségű készpénzt!
Abban az esetben, ha észlelik a betörést, tárcsázzák az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számot és kérjenek rendőri
segítséget!   
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:
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 csütörtökön 16 és
18 óra között a Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, Széchenyi
tér 1. szám alatt tartanak.
Karácsony Béla r. százados, sajtószóvivő

Ebesi Hírlap
A debreceni Hajrá futás 4. fordulója után már látszik, hogy az
összetett pontversenyben sokan dobogóra állhatnak az ebesi futók közül, a szeptemberi díjátadón. A korosztályos verseny negyedik fordulójában aranyérmes lett Tóth Amina, Magyar-Csorvási Judit és Sós Barnabás, második helyen értek célba Mészáros
Nóra és Magyar Szabolcs, míg bronzérmesek lettek Mészáros

Ebesi futó
Európa legjobbjai között

Ifj. Sós Barnabás az Európa bajnokságon

Márta, Magyar Maja Martina, Gergelyné Molnár Edit és Mészáros Tamás. További pontszerzőink Nyüvediné Mónika, Tő
zsér-Török Judit, Ifj. Magyar Szabolcs, Nyüvedi Nándor, Nagy
Nándor és Tőzsér László. Július 21-én, a debreceni Nagyerdő
madaraiért rendezett jótékonysági futáson Mészáros Tamás,
Mészáros Nóra és Mészáros Márta is felállhattak a dobogó legfelső fokára.
Sós Barnabás

Ultra Tisza-tó 111 km-es futás

50 ország, több mint ezer sportolója vett részt a júliusi Ifjúsági
Atlétikai Európa-bajnokságon Győrben. A kontinens 32 leg
gyorsabb 800 méteres futója közt volt a háromszoros magyar
bajnok ebesi atléta, Ifj. Sós Barnabás is, aki immár harmadik
alkalommal lehetett a magyar válogatott keret tagja. A nagyon
erős európai mezőnyben a 29–30. hely volt a realitás a kvalifikációs idők alapján, végül futamában a 7., míg összetettben az előkelő 23. helyet sikerült megszereznie. A verseny után a sajtónak
azt nyilatkozta, hogy az időeredményével meg volt elégedve,
de azért szeretett volna a középdöntőbe jutni. Futamában nagy
volt a helyezkedés, tülekedés, a taktikai harc. A belső íven futva a 4–5. helyen ment sokáig, de bezárták, és ha kicsit bátrabb
és hamarabb ki tud törni, talán 7-8 helyet is javíthatott volna
még összetettben. A nemzetközi rutinnal ez is meg lesz később.
Mindezek ellenére nagyszerűen szerepelt és igazán büszkék
lehetünk teljesítményére, hisz méltón képviselte hazánkat és
településünket Európa legjobbjai között.
Ebesi Sportbarátok Egyesület

Lakossági hirdetés
Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány készítése.
Fundamenta, lakáshitel, felújítási hitel. Adorjánné Vali Ebes,
Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407.
Szántóföldi paprika szedéséhez paprikaszedőket keresek augusztus-szeptember-októberi munkára Ebesen. Telefon: 0630/856-0706
„Találtak egy tavat, ezért körbefutották.” A tikkasztó hőségben,
július 14-én Tiszafüredről induló Ultra Tisza-tó 111 km-es futóversenyen, nagyszerűen szerepelt a Magyar-Egri csillagok 4
fős csapat. A kategóriájukban induló 37 csapat közül a várakozásokon felüli 4. helyen sikerült befutniuk a célba, 9 óra 49 perc
alatt, mindössze 20 perccel lemaradva a dobogóról. Teljesítményük azért is figyelemre méltó, mert a 4 fős férfi kategóriában
tudtak csak nevezni és két hölgy is futott náluk. Csapattagok:
Nagy Anita, Magyar-Csorvási Judit, Magyar Szabolcs és Egri
Ferenc. A 7 fős kategóriában Kovács Attila és csapata is sikeresen teljesítették a távot.
Sós Barnabás
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Programok

Kísérő programok

8.00

13.00

Főzőverseny

Menő Menza Program
Ebesen- Dietetikai tanácsadás
Zsanda Emília dietetikussal

sporT délElőTT
A községi sporTTElEpEn

„Internettel a felhők között”

8.00 VIII. Szent István foci kupa
9.00 Ünnepi futóverseny - Futókör
10.30 Kerékpáros ügyességi versenyAszfaltpálya
11.30 Görkorcsolya és gördeszka ügyességi
verseny- Aszfaltpálya
12.00 Darts verseny- Aszfaltpálya mellett

13.00-17.00

Pónicikli- Arcfestés és
csillámtetoválás
16.00-18.00 Lufibohóc
A rEndEzvény idEjE AlATT
kirAkodó vásárrAl, BüfévEl,
ugrálóvárrAl várunk mindEnkiT.

színpAdi progrAmok:
12.00

- GINOP - 3.3.3-17-00087
- infokommunikációs eszközök:
PC, okostelefon, notebook használata
- tájékozódás az interneten, biztonságos
eszközhasználat, közösségi portálok
használata...

Jó ebédhez szól a nóta!
Ebesi Piros Rózsa népdalkör
Margittai Borisszák

13.30 roberto mulatós műsora
14.30 Don Valentino és a hatlövetű
palacsintasütő- interaktív gyerekműsor
15.15 Eredményhirdetések: Tiszta virágos
lakóház, Ebesi Étekkészítő verseny
16.00 vikidál gyula
17.15 Brass show
18.30 Blue Jeans Country Linedance Team
19.15 Karaoke party
20.00 lola
21.00 Sárkánylányok tűzzsonglőr produkciója
21.30 Tűzijáték
22.00 Rendezvény zárása

szErETETTEl várunk mindEnkiT!

roberto
vikidál gyula

Brass show

lolA

Támogató: Ebes Községi Önkormányzat
Együttműködő partnereink: Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület,
Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és AMI
Bővebb információ az alábbi telefonszámokon kérhető:
06-52-366-136, 06-20-404-8044
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

