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„Legyen a gyermekek fejlődésének szimbóluma 
ez az óvoda!”

Szeptember 1-jén ünne-
pélyes megnyitó keretében 
vehették birtokukba az ebesi 
óvodások és bölcsődések a 
megújult és kibővített óvoda 
épületét. Szabóné Karsai Má-
ria polgármester elmondta: 
„ünnep ez a nap Ebes életé-
ben, hiszen régi vágyunk tel-
jesült az óvoda felújítással. 
Az önkormányzat 300 millió 
forintot nyert a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program forrásából. A beru-
házás száz százalékos inten-
zitású volt, de ahhoz, hogy 
teljesen megújulhasson az in-

tézmény, önerőként 55 millió 
forintot biztosítottunk. A be-
ruházás keretében az épület 
teljes körű felújítása mellett 
kialakításra került egy újabb 
csoportszoba, tornaszoba, 
egyéni fejlesztő helyiség, 
napelemes rendszer, parko-

lóhely, fedett babakocsi- és 
kerékpár tárló, továbbá esz-
közbeszerzés, és a főzőkony-
ha teljes körű technológiai és 
gépészeti felújítása valósult 

meg. A felújítás eredménye-
ként ismét egy korszerű, a 
mai kor igényének megfelelő 
épülettel gazdagodott a tele-
pülés, modernebb környezet-
ben telhetnek el az óvodások 
mindennapjai, illetve több 
gyermek befogadására vált 

alkalmassá az intézmény. 
Legyünk rá büszkék, be-
csüljük meg és töltsük meg 
olyan tartalommal, ami a 
jövő nemzedékének is pél-
dául szolgálhat.” Bodó Sán-
dor, a Pénzügyminisztérium 
foglalkoztatáspolitikáért és 
vállalati kapcsolatokért fele-
lős államtitkára a beruházás 
kapcsán kiemelte, hogy „egy 
fejlesztés akkor lehet sike-
res, ha mindenki látja benne 
az örömöt és a boldogságot. 
Olyan környezetet kell bizto-
sítani a gyerekeknek, amiben 
jól érzik magukat, amiben 
fejlődhetnek. Ez az óvoda 
egy csoda, melyhez azt kívá-
nom, hogy a megújult külső 
tartalom legyen egy olyan 
keret, amit a hagyományosan 
színvonalas belső munkával 
tudnak kiegészíteni.” Pajna 
Zoltán, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Önkormányzat Közgyű-
lésének elnöke hangsúlyozta: 
„a 2014-2020. közötti Euró-
pai Uniós fejlesztési források 
elosztásában egy új gyakor-
latot vezettünk be, megkér-
deztük a megyei települé-
seket, milyen fejlesztéseket 
szeretnének megvalósítani. 
Ebes jól megfogalmazta a 
fejlesztési elképzeléseit, így 

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
XVII. évf. 9. szám • 2018. szeptember

(Folytatás a 2. oldalon.)
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a település olyan jövőképet 
biztosít az itt élőknek, ami 
azt a célt szolgálja, hogy 
Ebesen jó élni. Az sem mind-
egy, hogy milyen közegben 

vannak a gyerekek. Legyen 
a gyermekek fejlődésének 
szimbóluma ez az óvoda.” 
Czeglédiné Herczeg Ildikó 
ünnepi beszédében elmond-
ta, hogy „régen dédelgetett 

álmunk vált valóra. A neve-
lési évet egy minden igényt 
kielégítő, energiatakarékos 
új épületben kezdhetjük. 180 
gyermek kezdi szeptember-
ben az óvodát, így indokolttá 

vált egy újabb csoport bein-
dítása. Modern, színes búto-
rokkal, berendezési tárgyak-
kal igyekszünk a gyerekek 
számára biztonságos, boldog 
óvodai életet biztosítani.”

Meghívó
Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezve

tisztelettel meghívjuk Önöket
„A Magyar Vöröskereszt és a Mentőszolgálat tevékenysége, 
helytállása a forradalom és szabadságharc időszakában”

című időszaki kiállításunk megnyitójára.
A kiállítást megnyitja: Oláh László nyá. alezredes

Közreműködik: Erdélyi Márta Sesztina Jenő-díjas versmondó
Időpont: 2018. október 18. csütörtök, 16 óra

Helyszín: Széchényi Ferenc Tájmúzeum Ebes, Ady E. utca 6-8.

 

Halottak és Mindenszentek napi megemlékezés
„Mindazokért, kiket nem láttunk régen,
Akik velünk együtt ünnepelnek az égben,

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

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt az 
Ebesi Köztemetőben

2018. november 
1-jén 11:00 
órától tartandó 
ökumenikus 

megemlékezésre.
(református, görög és 

római katolikus)
Tájékoztatjuk a kedves 
hoz zá tartozókat és látoga-
tókat, hogy 2018. novem-
ber 1-től 2018. november 
4-ig az ünnepre való te-
kintettel a temető 8:00–
20:00 óráig tart nyitva.

Meghívó
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegve 

meghívjuk Önöket
Seres László: Az 1956-os forradalom és szabadságharc a 

nemzetközi színtéren
című előadásra.

Időpont: 2018. október 16. kedd, 15 óra
Helyszín: Széchényi Ferenc Tájmúzeum Ebes, Ady E. utca 6-8.

A rendezvényen a részvétel ingyenes!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Az átadó ünnepségről készült felvétel megtekinthető a www.ebestv.hu oldalon.
Fotók: EbesTv, Jakab Attila

(Folytatás az 1. oldalról.)

Szervezett mammográfiai szűrésen 
voltak az ebesi asszonyok

A nők körében az egyik vezető daganatos megbetegedés az em-
lőrák. A megelőzésben fontos szerepet játszik a szűrővizsgálat. 
Nagy segítséget jelent az ebesi asszonyoknak, hogy az Önkor-
mányzat fontosnak tartja ezen szűrővizsgálatokon való részvé-
telt, melyhez ingyenes szállítást biztosít a szűrőközpontba.
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1. Egy személygépkocsi haladt a 4. számú főúton Haj dú-
szoboszló irányából Debrecen felé 2018. augusztus 24-én 9 óra 
5 perc körül. Amikor az Ebes, Platán sor kereszteződéséhez ér-
kezett, letért a menetirány szerinti jobb oldalra, majd több jelző-
táblának, valamint egy szalagkorlátnak ütközött. A baleset során 
anyagi kár keletkezett.

2. Anyagi káros baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök 
2018. augusztus 29-én 11 óra körül Ebesen, a Vasút utcában. 
Egy tehergépkocsi közlekedett a Köztemető irányából a Szováti 
út felé. A jármű vezetője haladása során nem vette figyelembe a 
tehergépkocsi pótkocsiján túlnyúló rakományát, mellyel megron-
gálta az úttest szélén szabályosan várakozó két másik tehergép-
kocsi fülkéjét. A baleset során anyagi kár keletkezett.

3. Egy 14 éves helyi fiatal sérült meg abban a balesetben, ami 
2018. szeptember 5-én 14 óra 55 perc körül történt Ebesen, a 
Hunyadi utcában. A fiatalember kerékpárral közlekedett, amikor 
hátranézett, ezért elkerülte a figyelmét az előtte parkoló személy-
gépkocsi, aminek neki ütközött. A balesetben előreláthatólag 8 
napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

4. Egy férfi közlekedett az általa vezetett személygépkocsival 
2018. szeptember 4-én 17 óra 15 perc körül Ebesen, a Kossuth ut-

cán. Haladása során letért az útról, és a menetirány szerinti balol-
dalon lévő fának ütközött. A baleset során anyagi kár keletkezett.

Kérem, hogy amennyiben jogsértő cselekményt észlelnek, 
vagy bűncselekmény áldozatává váltak, értesítsék a rendőrséget 
(segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbízottjait, 
avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a 
rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zártan – kezeli: 
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 

17 óra között a Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, Széchenyi 
tér 1. szám alatt tartanak.

Karácsony Béla r. százados, sajtószóvivő
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Elődeinkre emlékezve idén 
is elhelyeztük a megemlékezés 
virágait a Szent István park-
ban, a Kettős keresztnél.

Egy emlékkereszt felállítá-
sának gondolata már régóta 
megfogalmazódott az ebesi 
emberek fejében. 2012. au-
gusztus 17-én Haja István 
gyűjteménye, Vitéz Emődy 
Dániel a Pro Patria Alapítvány 
elnöke, Balogh László és Sós 
Barnabás lokálpatrióták, To-

kai Attila fafaragóművész, az 
ebesi önkormányzat, az Ebesi 
Kulturális Kft., az egyházak, 
ebesi adományozók, illetve 
az érmelléki Bihardiószegről 
érkezett huszárok segítségével 
méltóképpen megemlékezhet-
tünk a középkori Ebesfalváról. 
A Tokai Attila fafaragó által 
megálmodott, majd megalko-
tott Apostoli Kettős keresztet, 
az említett napon szenteltük 
fel a Szent István parkban méltóan megemlékezve előde-

inkről, fejet hajtva tetteik előtt. 
Tesszük ezt azóta is minden 
évben, a Szent István napok 
valamelyikén kis műsorral és 
emlékező beszéddel egybe-
kötve. Így emlékeztünk meg 
augusztus 12-én is az elpusz-
tult Ebesfalváról, a Himnusz 
hangjai után Gali Petra szava-
latával, Seres László történész 
múltat idéző gondolataival és 
a Debrecenből érkezett, te-
hetségkutatót nyert Pendely 

énekegyüttes a hallgatóság 
körében nagy sikert aratott 
műsorával. A műsor után a 
megemlékezés és a tisztelet 
koszorúit az önkormányzat, az 
intézmények és a civil szerve-
zetek képviselői helyezték el a 
Kettős keresztnél. 

Balogh László  

A rendezvényről készült fel-
vétel megtekinthető a www.
ebestv.hu oldalon. Fotó: 
EbesTv, Jakab Attila

Emlékkereszt koszorúzás a Szent István Parkban
Veres Péter: „Ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes és amit érdemes”

Kék hírek

Felhívás  
méhnyakrák-szűrésre

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy 2018. október 19-én, pénte-
ken 9.00–11.00 óra közötti időben méhnyakrák-szűrést szerve-
zünk a Védőnői Tanácsadóban (Ebes, Rákóczi utca 16.).
A szűrésre jelentkezni lehet az 52/366-821 telefonszámon vagy 
személyesen a védőnőknél.

a Védőnők

Krizantém vásár!
Az Ebesi Községgondnokság Kft.

2018. október 01-06-ig
cserepes krizantém vásárt tart Ebes, Rákóczi u. 13. szám alatti 
fólia sátorban (Alapszolgáltatási központ mögött).
Kedves vásárlóinkat hétfőtől – szombatig 8:00–12:00-ig várjuk, 
a vásár a készlet erejéig tart.

Érdeklődni: Ebesi Községgondnokság Kft.  
06-30/985-4997
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2018. szeptember 15-én az Alapszolgál-
tatási Központ dolgozói egy élmények-
ben gazdag, tartalmas időtöltéssel teli 
napnak lehettek a részesei. A kirándulás 
során lehetőségünk nyílt megtekinteni 
az Almássy-kastélyt, valamint a Gyulai 
várat, majd éhségünket egy finom ebéd 
mellett csillapítottunk. A nap zárásaként 
betértünk a Százéves Cukrászdába, ahol 
kedvünkre fogyaszthattunk a finomabb-
nál-finomabb süteményekből. A kirán-
duláshoz nyújtott támogatást ezúton is 
köszönjük az Önkormányzatnak.

Erdei Andrásné
Alapszolgáltatási Központ

intézményvezető

Gyulán kirándultunk

Ihaj-Csuhé Fesztiváloztuk
Jókedv, vidámság, remek hangulat jellemezte az idei Ihaj-Csuhé Fesztiválra kilátogató vendégeket. 

 Íme, néhány pillanatkép a rendezvényről!

A rendezvényre kilátogatók jól szórakoztakA kézműveskedésre is jutott idő
Fabók Mancsi bábszínháza a legapróbbakat 

szórakoztatta

A hajdúszováti Négy Évszak Táncklub 
műsorában a fekete-fehér volt főszerepben

Az Ebesi Hagyományőrző Egyesület 
produkciójával megmosolyogtatta a közönséget

A Derecske-Hajdúszovát nyugdíjas Tánccsoport 
vidám műsorral lépett fel

Az ebédhez a nótákat a Kékibolya 
Citeraegyüttes szolgáltattaKészül az ízletes kemencés étel Bunyós Pityu táncra perdítette a közönséget
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Jutalom a kitűnő bizonyítványért

2018. augusztus 29-én iskolánk kitűnő tanulóival részt vettünk 
a Fővárosi Nagycirkusz Atlantic Flight című előadásán. A gye-
rekek nagyon jól érezték magukat a színvonalas és látványos 
vízi cirkuszi programon. A jegyekért köszönetünket fejezzük ki 
a Fővárosi Nagycirkusznak, az utazásért a Berettyóújfalui Tan-
kerületi Központnak. Dzsudzsák Natália, Nagy Anita

Fonyódligeti nyári élmények

Iskolánk idén is sikeresen pályázott az Erzsébet-program kere-
tében meghirdetett nyári élménytáborra. Az idei augusztusi tá-
borozás valóban élményekkel teli volt. 40 diákunk tölthetett el 
egy hetet a retro hangulatot idéző fonyódligeti táborban. A hét 
folyamán számos érdekes és emlékezetes programon vettünk 
részt. Táborvezetők, valamint talpraesett fiatalok, a TESÓK se-
gítették a mindennapjainkat, szórakozásunkat. Nagy tetszésnek 
örvendett a gyerekek körében a sárkányhajózás, a vízikaland-
park, a lézerharc, a szablyavívás, vagy a sétahajózás is. Kalan-
dos volt az éjszakai kincskeresés és bátorságpróba is. De meg-
mutathattuk magunkat a Ki mit tud? versenyen is, ahol abszolút 
győztes Kiss Csenge lett, ének kategóriában első helyezettek 
lettek Boruzs Réka és Sándor Szilvia. Tornászaink is arattak, 
hisz Varga Olimpia és Pajzos Polla is elsők lettek. Váltófutás-
ban is eredményes volt vegyes – váltó csapatunk. Büszkék is 
voltunk mindannyiójukra. Mindezek mellett a legnagyobb él-
ményt mégis a balatoni fürdőzés jelentette. Minden nap alig 

vártuk, hogy megmártózzunk, játsszunk a hűsítő habokban. A 
tábor rengeteg színes programmal szépítette meg a nyári szünet 
utolsó napjait. Reméljük, még lesz szerencsénk több, ilyen fe-
lejthetetlen és élményekkel teli táborozáson részt venni. Kísérő 
tanárok: Kissné Lantos Éva, Tálas Enikő, Zakar Csilla, Subáné 
Kiss Gyöngyi.

Kocsis Csabi újabb úszó 
sikerei

Kocsis Csabi ismét kiemelke-
dő teljesítményt nyújtott a szep-
tember 15-én, az Orosháza-Gyo-
párosfürdőn megrendezett XXX. 
Nagy Sándor Emlékversenyen. 
50 méter mellúszásban II., míg 
50 méter gyorson IV. helyen 
végzett.

Felhívás művészeti térítési díjak befizetésére 
Felhívjuk a művészeti oktatásban résztvevő tanulóink figyel-
mét, hogy a szakok térítési díjainak befizetési határideje 2018. 
október 15. napja, helyszíne az iskolatitkárság. A térítési díjak-
ról és a befizetési időpontokról a honlapunkról (ebesarany.hu) 
tájékozódhatnak

Köszönetünket fejezzük ki a szülőknek, hogy magas részvé-
teli aránnyal részt vettek a szülői értekezleteken!

Összeállította: 
Szűcs Norbert intézményvezető

Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Iskolai színes hírek

2019 nyarán az Ebesi Arany 
János Magyar-Angol Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola, 
a Student Lines Diákutazási 
Irodával együttműködve ismét 
egyhetes kirándulást szervez 
Nagy-Britannia fővárosába, 
Londonba. Az kirándulásra 
várjuk diákok és iskolánk egy-
kori diákjainak jelentkezését, 

de szívesen látunk szülőket és 
egyéb hozzátartozókat is úti-
társaink körében.

Az utazás további részletei-
ről, a költségekről és a jelent-
kezésről bővebb információt 
az általános iskolában lehet 
kapni.

A 2018. október 31-ig je-
lentkezőknek tudunk garantált 
részvételt biztosítani. 

London Téged is vár!

2018. augusztus 31-én át-
adásra került az új, korszerű ka-
merarendszer az iskolában. Az 
új rendszer teljes mértékben le-
fedi az iskola belső és külső te-
rületét. Az eddigi 24 db helyett 
44 db kamera lett felszerelve a 
hozzá tartozó rögzítőegység-
gel. A beruházás teljes költsé-
ge 2.043.402,- Ft, melyből az 
önkormányzat 400.000,- Ft-ot, 
a Berettyóújfalui Tankerület 
400.000,- Ft-ot, az Ebesi Gyer-
mekekért Alapítvány pedig 
1.243.402,- Ft-ot vállalt magá-
ra. Köszönjük az együttműködő 
partnereink segítségét!

A Menő Menza Ebesen pro-
jekt keretében szeptembertől 
a gyerekek használatba vehet-
ték az új étkező felszerelést: 
tányérokat, evőeszközöket, 

kancsókat, poharakat, tálcákat. 
Ettől a tanévtől – szintén a pá-
lyázat jóvoltából – hűtőszek-
rény és mikrohullámú sütő is 
került az étkezőbe, amelyben 
az ételallergiával küzdő diá-
kok tárolhatják és melegíthetik 
az otthonról hozott elemózsiá-
jukat.

Folytatjuk az egészséges 
táplálkozást népszerűsítő kam-
pányunkat is. Az ősz folyamán 
többször találkozhatnak a gye-
rekek és a szülők az alapítvány 
tagjaival rendezvényeinken.

Köszönjük azoknak, akik 
adójuk 1%-át alapítványunk-
nak ajánlották fel! A 264 fel-
ajánlásból 792.039,- Ft gyűlt 
össze. 

Csiha László
a kuratórium elnöke 

EGYA hírek

1. hétfő Dr. Békési Zoltán
2. kedd Dr. Csontos Gyula
3. szerda Dr. Békési Zoltán
4. csütörtök Dr. Csontos Gyula
5. péntek Dr. Békési Zoltán
6. szombat Dr. Békési Zoltán
7. vasárnap Dr. Csontos Gyula
8. hétfő Dr. Socol Ilona
9. kedd Dr. Csontos Gyula
10. szerda Dr. Csontos Gyula
11. csütörtök Dr. Socol Ilona
12. péntek Dr. Socol Ilona
13. szombat Dr. Szerze Róbert
14. vasárnap Dr. Csontos Gyula
15. hétfő Dr. Socol Ilona
16. kedd Dr. Szerze Róbert

17. szerda Dr. Socol Ilona
18. csütörtök Dr. Szerze Róbert
19. péntek Dr. Szerze Róbert
20. szombat Dr. Socol Ilona
21. vasárnap Dr. Szerze Róbert
22. hétfő Dr. Békési Zoltán
23. kedd Dr. Békési Zoltán
24. szerda Dr. Csontos Gyula
25. csütörtök Dr. Szerze Róbert
26. péntek Dr. Szerze Róbert
27. szombat Dr. Socol Ilona
28. vasárnap Dr. Szerze Róbert
29. hétfő Dr. Békési Zoltán
30. kedd Dr. Csontos Gyula
31. szerda Dr. Békési Zoltán

Telefon: 06-30/698-0043

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2018.október hónap  01-től 31-ig
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Szeptember 2-án rekord lét-
számú nevező, családias han-
gulat, valamint egyéni és pá-
lyacsúcsok jellemezték a 8. 
Sebes megyei utcai futóver-
senyt Ebesen. A versenyen 10 
korosztályban és 7 távon mér-
hették össze erejüket és gyor-
saságukat a sportolók, 400 mé-
tertől 4200 méterig. Hangos 
buzdítások közepette indult a 
legcukibb, 3-4 éves gyerekek 
versenye és ez a szurkolói han-
gulat a verseny végéig meg-
maradt. A 4,2 km-es nyílt női 
és férfi távon indultak legtöb-

ben, ahol közel 90 versenyző 
állt rajthoz. A tikkasztó hőség 
ellenére nagyon szép időered-
mények születtek. Gulyás Vera 
debreceni futótársunknak si-
került megdöntenie Rebecca 
J. Korir kenyai futónő pálya-
csúcsát is. Várakozásokkal teli 
izgalmakkal zajlott az ered-
ményhirdetés is, ahol az okle-
velek, érmek és kupák mellett 
értékes díjakat vehettek át a 
legjobbak, szponzorainknak 
köszönhetően. Az ebesi ér-
mesek: Zsiros Sára, Botzheim 
Momo, Antal Csenge, Magyar 

Szabolcs, Varga Dominik, 
Nyüvedi Nándor, Egri Csen-
ge, Tóth Amina, Egri Kincső, 
Mészáros Nóra, Sós Anna, 

Magyar-Csorvási Judit és Mé-
száros Tamás. 

Sós Barnabás
Ebesi Sportbarátok Egyesület

Sebes futóverseny Ebesen

Hajrá Ebes

Véget ért a 6 fordulós IV. Hajrá futás debreceni erdei futóver-
seny sorozat. Az utolsó fordulóban Tóth Amina, Egri Kincső, 
Nagy Anita, Mészáros Márta, Magyar-Csorvási Judit, Mészá-
ros Nóra, Gergelyné Molnár Edit, Nyüvedi Nándor, Magyar 
Szabolcs, Egri Ferenc és Lugosi Imre állhattak fel a dobo-
góra. A márciustól szeptemberig tartó összetett eredmények 
alapján aranyérmesek lettek: Tóth Amina, Gergelyné Molnár 
Edit és Sós Barnabás. Ezüstérmes lett Egri Kincső, Mészáros 
Nóra és Magyar-Csorvási Judit, míg bronzérmet vehetett át 
Mészáros Márta, Nyüvediné Mónika és Magyar Szabolcs.

Sós Barnabás, ESBE

Ebben az évben a Hajdúszo-
boszlói Rendőrkapitányság és 
az Ebesi Polgárőr Közhasznú 
Egyesület – a korábbi évekhez 
hasonlóan – fokozott figyel-
met fordított a szeptemberi is-
kolakezdésre. Fontosnak tart-
juk, hogy az iskola környékén 
a járművezetők és a gyalogo-
sok figyelmesen, körültekintő-
en, a szabályokat maradékta-
lanul betartva közlekedjenek. 
Folytatva a hagyományainkat, 
nem csak rendőrök és a közle-
kedési polgárőrök, hanem az 
iskolában szervezett kispol-
gárőr csoport tagjai is jelzőőri 

tevékenységet teljesítettek a 
település legveszélyesebb út-
kereszteződéseiben, főként az 
iskola és az óvoda környékén.  
Biztosak vagyunk abban, hogy 
ez az akció is hozzájárult ah-
hoz, hogy településünkön az 
idei tanévkezdéskor sem tör-
tént gyermekbaleset. Őszin-
tén örülünk, hogy a szülők 
döntő többsége készségesen 
együttműködött velünk ebben 
az akcióban, és a gyermekek 
biztonságáért végzett társadal-
mi munkánkat nem tekintették 
akadályoztatásnak. A követke-
ző iskolakezdésnél szeretnénk 
önként jelentkező szülők és 
pártolók segítségét kérni eh-
hez a fontos tevékenységhez. 

Fontosnak tartjuk felhívni a 
szülők figyelmét, hogy a gyer-
mekek a napi közlekedésük 
során a szülői mintát követik, 
úgy közlekednek, ahogyan a 
szüleiktől látják.

Balogh László 
Ebesi Polgárőr Egyesület 

elnök

Polgárőrök az iskolakezdés 
biztonságáért

Érdekel a karate rejtett világa, 
szeretnél olyan technikákat 
tanulni, amivel megvédheted 
magad az utcán, fejlesztenéd 
állóképességedet, elmélyül-
nél önmagad megismerésé-
ben, szeretnél családias han-
gulatú edzéseken részt venni? 
Akkor egyesületünk csak rád 
várt. Az Ebesi Sportbarátok 
Közhasznú Egyesület karate 

szakosztálya tagfelvételt hir-
det. Jelentkezni lehet az edzé-
sek alkalmával. Az edzések 
helye: Ebesi Művelődési Ház 
nagyterme, időpontjai: hét-
fő és szerda 18.00-tól 20.00 
óráig. Az edzéseket sensei 
Kaszás Lajos öt danos mester 
tartja. 

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

Felhívás
Értesítjük a lakosságot, hogy a Benedek 
Elek Óvoda és Mini Bölcsőde felújítása 
során feleslegessé vált bútorokból, 
eszközökből kiárusítást tartunk.

A kiárusítás ideje: 2018. október 12. 
(péntek) 13–15 óra között

Helye: Idősek Otthona Ebes, Rákóczi 
utca 7-9.

Czeglédiné Herczeg Ildikó
intézményvezető

Toborzó
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Lakossági hirdetés
Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány készí-
tése. Fundamenta, lakáshitel, felújítási hitel. Adorjánné Vali 
Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407.

Harmati 
AutósiskolaOKÉV: 09-0287-04

www.harmatiautosiskola.hu

Személygépkocsi-vezetői tanfolyamot 
indítunk tantermi és e-learning otthon 

tanulásos képzéssel 

2018. október 9-én kedden 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

 

 
 

Professzionális gépjármű mosónkba várunk 
minden típusú gépjárművet. Kollégáink a 

legkorszerűbb berendezésekkel, anyagokkal 
profi módon tisztává varázsolják koszos 

szennyezett gépjárművét. 
Amíg vásárol áruházunkban, elvégezzük a 

mosást. 
Kérjen segítséget az áruház 

ügyfélszolgálatán! 
Külső kézi mosás már 1.613.- Ft-tól. 

 

 

Tök jó nap!
Idén 8. alkalommal rendezzük meg Halloween napi ren-
dezvényünket a játékos borzongás jegyében.
Ideje: 2018.október 25. 16-18 óra
Helye:  Művelődési Ház udvara, Ebes Kossuth u. 32-34 

(eső esetén az épületben)
Programok:
–  Kézműves foglalkozás – töklámpás készítés (alapanya-

got korlátozott számban biztosítunk, ha tudsz, hozz 
magaddal tököt)

–  Halloween jelmezverseny – a legrémisztőbb kreálmá-
nyok különdíjban részesülnek.

–  Tökételek versenye – Készíts otthon bármilyen ételt tök 
felhasználásával és hozz belőle kóstolót! A legízletesebb 
ételek különdíjban részesülnek.

–  Szellemi és ügyességi vetélkedő – kiderül, hogy ki a leg-
tökösebb!

A rendezvény ingyenes! 
Bővebb információ: https://www.facebook.com/

ebeskonyvtar/ ill. a 06/30-292-95-87

Az Ebesi Hírlap októberi számának lapzárta 
időpontja 2018. október 18., csütörtök.
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