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Múzeumi ősz
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4–5. oldal

Legyőzhető távolság
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Idén is eredményes volt a gazdálkodás  
az önkormányzat mezőgazdasági földjein

– tájékoztató a képviselő-testület októberi üléséről –
2018. október 31-én tartotta 

munkaterv szerinti rendes ülését 
Ebes Községi Önkormányzat 
képviselő-testülete. A napiren-
di pontok megtárgyalása előtt 
dr. Gali Sándor rendőr ezredes, 
a Hajdúszoboszlói Rendőrka-
pitányság vezetője tájékozta-
tást adott arról, hogy a hat fős 
körzeti megbízotti csoportból, 
akik Ebesen látnak el szolgála-
tot, egy fő kérte az áthelyezését 
más munkakörbe. Erre tekintet-
tel a további feladatokat Kiss 
Zsolt rendőr törzszászlós látja 
majd el. (Az új körzeti megbí-
zott bemutatkozását lapunk 10. 
oldalán olvashatják.) 

Az új körzeti megbízott be-
mutatását követően Szabóné 
Karsai Mária polgármester 
asszony tájékoztatást adott az 
előző testületi ülés óta eltelt 
időszakban történtekről. Ennek 
keretében tájékoztatta a testü-
letet, hogy a korábbi döntésnek 
megfelelően az önkormány-
zat vezetése tárgyalásokat 
kezdett a Rákóczi utca 5. szám 
alatti ingatlan tulajdonosával, 
melynek során sikerült meg-
állapodni a vitás kérdések-
ben, így elhárult az akadálya 
a Bentlakásos Idősek Otthona 
központi épületének haszná-
latba vétele előtt. 

Tájékoztatta továbbá a 
megjelenteket, hogy Csige 
Lajos nyugdíjba vonulására 
tekintettel, a falugondnoki fel-
adatokat november hónaptól 
Kovács Imre látja el.

Tájékoztató hangzott 
el a közmunkaprogram 

aktualitásairól 

A testület a napirend kere-
tében a településen zajló köz-

munkaprogramokat ismertető 
tájékoztatót tárgyalt meg. 

A képviselők a köz fog-

lal koz tatási prog ra mok kal 
kapcsolatban kifejezték azon 
véleményüket, mely sze-
rint a programokban részt-
vevők a munkájukkal jelen-
tős mértékben hozzájárulnak 
a rendezett környezet ki-
alakításához, gondozzák a 
közterületeket, valamint az 
önkormányzat fenntartásában 
működő intézményekben is ér-
tékteremtő feladatokat látnak 
el. 

Egységes volt a testület ál-
láspontja abban is, hogy to-
vábbra is kiemelt figyelmet 
kell fordítani a foglalkoztatás 
színvonalas fenntartására, va-
lamint az intézmények részé-
ről igényelt létszám biztosítá-
sára. 

Idén is eredményes 
a gazdálkodás az 

önkormányzati földeken 
Polgármester asszony a 

napirendi ponthoz kapcsoló-
dóan elmondta, hogy ebben 
az évben is nyereséges volt 
az önkormányzati földeken a 
gazdálkodás Az múlt évekhez 

hasonlóan 2018-ban is búzát, 
napraforgót és kukoricát ter-
mesztett az önkormányzat. 

A termények értékesítése után 
több mint 11 millió forint po-
zitív eredménnyel zárult ez a 
gazdasági év, azonban ez az 
összeg még nem tartalmazza 
a földalapú állami támogatást. 
A Pénzügyi, illetve a Mező-
gazdasági, Környezetvédelmi, 
Turisztikai, Oktatási, Kulturá-
lis és Sport Bizottság vélemé-
nye szerint is sikeres gazdasági 
évet zárt az önkormányzat a 
tulajdonában álló mezőgazda-
sági földek hasznosítása során. 
A vállalkozási tevékenységből 
származó nyereség a korábbi 
évekhez hasonlóan az önkor-
mányzat alapfeladatainak mi-
nél magasabb szintű ellátását 
segíti elő.

Tájékoztató az Ipari Park 
aktuális helyzetéről

A testület részletes előter-
jesztést tárgyalt meg a tele-
pülés ipari parkjának jelenle-
gi helyzetéről. A tájékoztató 
részletesen bemutatta, hogy 
2014. évtől napjainkig hány 
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A település vezetői immár 
hagyományosan falugyűlést 
szerveztek 2018. november 23-
án. Az ebesi lakosok tájékoz-
tatást kaptak a település 2018. 
évi gazdálkodásáról, majd a 
2019. évi költségvetési kon-
cepció ismertetésére került sor.

Megtudtuk, hogy a település 
hitelmentesen gazdálkodott, az 
intézmények üzemeltetése za-
vartalan volt, és a költségvetés-
ben több mint 400 millió forint 
áll rendelkezésre. Ebben az év-
ben pályázati támogatás segít-
ségével valósult meg az ipar-
telepi utak építése, az óvoda 
felújítása, az Ebest Hajdúszo-
boszlóval összekötő kerékpárút 
ebesi szakaszának megépítése, 
a sportpark és a 200 m-es fu-
tókör építése. Megtörtént a ke-
rékpárút építése miatt kivágott 
fák pótlása is. Szeptember 1-től 
megváltoztak a településen a 
zöldhulladék gyűjtésének sza-
bályai, így a háztartásokban 
keletkező zöldhulladékot a 
lakosoknak ezentúl a kijelölt 
zöldhulladékgyűjtő pontra kell 
beszállítaniuk.

Szabóné Karsai Mária pol-
gármester asszony tájékoztatta 

a megjelenteket az Ebesi Ipari 
Parkban értékesített területek-
ről, valamint a folyamatban 
lévő és tervezett vállalkozói 
beruházásokról.

A következő napirendi pont-
ban polgármester asszony a 
2019. évi költségvetés terve-
zéséről adott tájékoztatást a 
jelenlevőknek. Kiemelte, hogy 
a község fejlesztése a szigorú 
gazdasági fegyelem megtartá-
sával haladhat tovább. A rövid 
távú célok között szerepel az 
Idősek Bentlakásos Otthoná-
nak befejezése, új bölcsőde 
építése, a belterületi közúthá-

lózat fejlesztése, valamint a 
Szoboszlói utca új szakaszának 
közvilágítással történő ellátása. 
Középtávú tervek között szere-
pelnek energetikai korszerűsí-

tések, egy új szolgáltatóház ki-
alakítása a Rákóczi u. 12. szám 
alatt, gyermekorvosi körzet 
létrehozásának megvizsgálása, 
valamint a megnövekedett igé-
nyek miatt új építési telkek ki-
alakítása. Ezt követően Csősz 
Krisztián irodavezető ismertet-
te, hogy mely utcák kaptak szi-
lárd útburkolatot a településen, 
milyen ipartelepi és mezőgaz-
dasági utak létesültek, illetve 

bemutatta az elkészült kerék-
pár út ebesi szakaszát. Ehhez 
kapcsolódóan dr. Gali Sándor 
hajdúszoboszlói rendőrkapi-
tány a kerékpáros közlekedés-
sel kapcsolatos forgalmi rend 
változásokra és szabályokra 
hívta fel a lakosok figyelmét.

Szabóné Karsai Mária pol-
gármester asszony bejelentette, 
hogy december 1-től két intéz-
mény élén is személyi változá-
sok történnek. Dr. Hajdu Mik-
lós jegyzőt dr. Morvai Gábor, 
Pajzosné Király Mariannát, az 
Ebesi Községgondnokság ügy-
vezetőjét pedig Molnár Ágnes 
váltja.

A tájékoztató után került sor a 
lakosok észrevételeinek, kérdé-
seinek meghallgatására, melyek 
az iparterületi utak használatá-
nak következtében megnöveke-
dett gépjármű forgalommal, a 
településen belüli gépjárművel 
történő közlekedési morállal, 
a parkolóhelyek hiányával, a 
zöldhulladék elhelyezésével 
voltak kapcsolatosak.

(A falugyűlésről készült fel-
vétel megtekinthető a www.
ebestv.hu honlapon.)

Seres László

vállalkozás telepedett meg az iparterüle-
ten, mekkora nagyságú és értékű területet 
vásároltak, illetve azt is, hogy ezen cégek 
milyen beruházásokat valósítottak meg, 
vagy kívánnak a jövőben megvalósítani. 

Döntés területvásárlási szándékról  
új bölcsődei intézmény megvalósítása 

érdekében

Polgármester Asszony a napirend kere-
tében tájékoztatta a testületet, hogy pályá-

zati lehetőség nyílt meg új bölcsődék épí-
tésére. A lakossági igények ismeretében a 
testület korábbi ülésén úgy foglalt állást, 
hogy egy új bölcsőde építése szükséges a 
településen. 

Az előzetes tervek szerint az új intéz-
ményt a Benedek Elek Óvoda és Mini 
Bölcsőde épülete mellett lenne célszerű 
kialakítani, azonban az önkormányzat a 
beruházáshoz a településnek ezen részén 
ingatlannal nem rendelkezik. Az intéz-
ményfejlesztés megvalósítására az Ady 
Endre utca 5. és 7. szám alatti ingatlanok 

egy-egy részének megvásárlásával nyílna 
lehetőség, melynek eladására az érintett 
tulajdonosok – az előzetes egyeztetések 
alapján – nyitottak. A képviselő-testület 
az ingatlanforgalmi szakértő által javasolt 
vételi összegeket elfogadva támogatta a 
területvásárlást.

A képviselő-testület zárt ülésen döntött 
első lakáshoz jutók támogatására irányuló 
kérelmekről, valamint az Ebesi Község-
gondnokság Kft. ügyvezetői tisztségére 
érkezett pályázatokról.

Felhívás kitüntető díjakkal 
kapcsolatos javaslattételre

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2018. december 31-ig 
lehet javaslatot tenni Ebes Községi Önkormányzat elismerő 
címeire és kitüntetéseire, amelyek a következők: „Ebes Köz-
ség Díszpolgára” cím „Pro Villa” (Ebes Községért) kitüntetés 
(arany, ezüst, bronz fokozat) „Ebes Ifjú Tálentuma” díj. Kérjük, 
hogy javaslataikat – a javasolt személyre vonatkozó rövid indo-
kolással együtt – a polgármesteri hivatalba juttassák el.

A díjakra vonatkozó részletes szabályozás megtalálható a 
www.ebes.hu honlapon az Önkormányzat/Rendeletek menü-
pontban. A vonatkozó rendeletek: 1/2000. (I. 19.) Ör. sz. és az 
ezt módosító 19/2012. (XI. 06.) Ör. számú rendeletek.

Falugyűlést tartottunk

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki Kiss Imre Ebes, József Attila 

utca 15. szám alatti, valamint Szabó Csabáné Ebes, Bocskai 
u. 49. szám alatti lakosoknak, hogy fenyőfa felajánlásaikkal 
hozzájárultak Ebes község karácsonyfája és intézményünk 
karácsonyfája biztosításához, továbbá Szilágyi István vállal-
kozónak, aki a község karácsonyfáját térítésmentesen szállí-
totta és felállította.

Köszönjük Kádár László vállalkozónak (Monostorerdő Bt.) 
a karácsonyfa feldíszítéséhez nyújtott önzetlen segítségét.

Szabóné Karsai Mária polgármester
Dr. Hajdu Miklós jegyző

(Folytatás az 1. oldalról.)



Ebesi Hírlap

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

3

2018. december 1-től az 
Ebesi Községgondnokság új 
vezetőt kap. Ebből az alkalom-
ból beszélgettünk a Községi 
Könyvtárban a leendő megbí-
zottal, Molnár Ágnessel.

– Kérlek, mesélj magadról! 
Hol születtél, hol végezted a 
tanulmányaidat? 

– 1984-ben születtem egy 
kis kárpátaljai magyar falu-
ban, Szernyén, a Munkácsi 
Járásban. Itt is végeztem az 
általános iskolai tanulmánya-
imat. Középiskolába a közeli 
Nagydobronyi Református 
Líceumba jártam matemati-
ka-fizika tagozatra. Már ekko-
riban a társadalomföldrajz felé 
kacsintgattam, és eldöntöttem, 
hogy Magyarországon szeret-
nék tanulni és élni. Hála Isten-
nek, ez sikerült is. 2010-ben 
végeztem a Debreceni Egye-
temen Terület- és Településfej-
lesztő Geográfus szakon.

– Hol álltál munkába elő-
ször?

– Az egyetem után a Deb-
receni Ispotály Integrált Szo-
ciális Intézményben kaptam 
állást. Nagyon sokrétű feladat-
köröm volt, dolgoztam felnőt-
tekkel és gyerekekkel is. Úgy 
gondolom, hogy sokoldalúvá 
tett az a munka, és nagyon 
hálás vagyok azért az időszak-
ért, bár tudtam, hogy nem lesz 
végleges az akkori munkahe-
lyem. 2007-ben férjhez men-

tem, a férjem is kárpátaljai, 
szakácsként dolgozik. Két fi-
unk van, az öt éves Dániel és 
a 3 éves Benjámin, mindketten 
óvodába járnak. 

– Ebesi lakos vagy. Hogyan 
találtál rá a községre?

– A barátainktól hallottunk 
Ebesről. Annyira dicsérték, 
milyen szép település, milyen 
szépen fejlődik, jó a közbiz-
tonság, így végül itt vásárol-
tunk házat. Nagyon jól érezzük 
magunkat, sok barátunk van. 
Látjuk, hogy milyen szépen 
fejlődik a község, úgyhogy jól 
döntöttünk, amikor ide költöz-
tünk. Ennek már öt éve.

– Hogyan szereztél tudomást 
a leendő állásról?

– Az Ebesi Hírlapban ol-
vastam az álláslehetőségről. 

Nagyon örülök annak, hogy 
elnyertem a megbízatást, hi-
szen közelebb áll a végzettsé-
gemhez. Összetett feladatkör-
nek tartom, de úgy gondolom, 

hogy ki kell lépni a komfort-
zónából azért, hogy fejlődni 
tudjunk. Nagy kihívás, de ép-
pen ezért ösztönöz is. Célom, 
hogy azt a fejlődést, amit Ebe-
sen tapasztalunk, a jövőben én 
is elősegítsem a munkámmal. 
Bízom abban, hogy bizalom-
mal fogad majd a lakosság.

– Mire számítasz a munka 
kapcsán?

– Nagyon sokrétű lesz a 
munka, hiszen ide tartoznak a 
parkok, a mezőgazdasági te-
rületek, az erdő, a fóliasátor, a 
temető. Sok mindent kell csi-
nálni, sokfelé kell menni, sok 
emberrel kell együtt dolgozni. 
Nem lesz egyszerű, de én sze-
retem a mozgalmas munkát. 
Nem kenyerem az egy hely-
ben ülés, szeretem, ha sokféle 
feladat van. Sok tapasztalatot 
szerezhetek, aminek nagyon 
örülök. Fontos, hogy jól érez-
zem magam és legyen benne 
kihívás. Természetesen az sem 
elhanyagolható, hogy helyben 
sikerült munkát találni.

– Mivel töltöd szívesen a 
szabadidődet?

– Két gyerek mellett nem 
sok szabadideje van az ember-
nek. Szívesen kertészkedek. 
Van egy kertünk, ott terme-
lünk zöldséget, gyümölcsöt a 
magunk szükségletére. Fon-
tosnak tartjuk az egészséges 
életmódot, és ezt igyekszünk 
a gyerekeknek is továbbadni. 
Rendszeresen tornázok, Dáni-
el pedig már úszni jár.

Köszönöm az interjút. Sok 
sikert kívánok az új munkához!

Seres László

Bemutatkozik Molnár Ágnes, az Ebesi Községgondnokság új vezetője

Hirdetmény
Ebes Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete és az 
Egészségügyi, Szociális Bizottsága 
értesíti a lakosságot, hogy az ebesi 

lakcímmel rendelkező 65. év feletti nők és 65. év 
feletti férfiak részére pénzbeli támogatást nyújt.

–  nőtlen, hajadon, elvált, özvegy családi állapotúak részére 
3000.- Ft/fő

–  házas családi állapotúak részére 2000.- Ft/fő 
A támogatás kifizetésére 2018. december 3-től–december 
21-ig kerül sor a Polgármesteri Hivatal pénztárában ügyfél-
fogadási időben 

– Hétfő  8–12 óráig
– Szerda  8–12 óráig, 13–17.30 óráig
– Csütörtök 13–16 óráig
– Péntek  8–11 óráig

A pénz felvételéhez a személyazonosító igazolvány és a 
lakcímkártya bemutatása szükséges. A támogatás szemé-
lyesen, vagy meghatalmazással vehető fel.
Minden kedves nyugdíjasunknak kívánunk boldog, békés 

karácsonyt és örömökben gazdag új esztendőt!
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és 

Egészségügyi, Szociális Bizottsága

Felhívás szociális tűzifa 
igénylésével kapcsolatban

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Ebes Község Önkormány-
zata a 13/2018. (VIII. 23.) Ör. számú rendelete alapján ez évben 
is biztosít tűzifát a szociálisan rászoruló családok, háztartások 
számára. 

Tűzifát igényelni az Ebesi Polgármesteri Hivatalban rendel-
kezésre álló kérelem formanyomtatvány kitöltésével lehetséges. 

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy az ellátásra való 
jogosultság feltételeit a fenti önkormányzati rendelet tartalmaz-
za, amely megtekinthető a www.ebes.hu honlapon, valamint az 
Ebesi Polgármesteri Hivatalban, ahol a szociális irodán segítsé-
get nyújtanak az ellátás igényléséhez. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kérelmek beadásá-
nak határideje legkésőbb: 2019. január 18., ezt követően a 
kérelmek benyújtására lehetőség nincs. 

Kérjük az érintetteket, hogy kérelmüket minél hamarabb 
nyújtsák be a folyamatos és zökkenőmentes szociális tűzifa ki-
osztása érdekében.

 Dr. Hajdu Miklós jegyző



Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
4

A kódolás hete iskolánkban

2018. október 15-19. között iskolánk 
újra csatlakozott az idén immár hato-
dik alkalommal megrendezett EU Code 
Week rendezvényhez. A program célja, 
hogy megmutassa, a programozás amel-
lett, hogy hasznos, egyben szórakoztató 
is. Iskolánkban ezen a héten a tanulók in-
formatika órákon érdekes programozási 
feladatokat oldottak meg, és a kódolást 
játszva oktató weboldalakat használtak.

Halloween partyztunk

2018. október 26-án Halloween partyt 
rendezett iskolánk idegennyelvi munka-
közössége és diákönkormányzata. A ren-
dezvényen volt szellemvadászat, rémisz-
tő jelmezek és faragott tökök versenye, 
arcfestés. A játékbarlangban mindenki 
kipróbálhatta szerencséjét és taktikai ké-
pességét. A kíváncsi szellemek és rémek 
a jósdában érdeklődhettek kísérteties 
jövőjük felől. A kiéhezett szörnyeket és 
egyéb rémeket az Ebesi Gyermekekért 
Alapítvány MenőMenzás csoportja látta 
el egészséges sült almával és sütőtökkel.

Angol és német nyelvi egyéni 
tesztverseny

A Berettyóújfalui József Attila Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
angol és német nyelvi egyéni tesztver-
senyt rendezett 2018. november 14-én 
az általános iskolák 7. és 8. évfolyamos 
tanulói számára. A versenyen szép szám-
mal vettek részt a tankerület iskolái és a 
tanulók különböző nehézségű tesztfel-
adatokat oldottak meg. Iskolánkat angol 
nyelvből hat tanuló képviselte, akik a 

következő eredményeket érték el: 7. év-
folyam: III. helyezett Galgóczi Zsuzsan-
na 7.a, IV. helyezett Pálóczi Imre 7.a, V. 
helyezett Nagy István 7.a. Felkészítő: 
Trefán Gabriella Krisztina. 8. évfolyam: 
IV. helyezett Misák Alexandra 8.b, VII. 
helyezett Szűcs Krisztina 8.b, VIII. he-
lyezett Mészáros Nóra 8.b. Felkészítő: 
Arany Edina.

Bolyai matematika versenyen jártunk
Október 12-én került megrendezésre a 

Bolyai Matematika Csapatverseny me-
gyei fordulója, amelyen iskolánkból 6 
csapat vett részt. A legsikeresebb a 8.b 
osztályosok csapata lett, akik a 16. helyen 
végeztek a 45 csapatból. A csapat tagjai: 
Misák Alexandra, Sós Anna, Szabó Lau-
ra Dorina és Szűcs Krisztina. Felkészítő 
tanárok: Balogh Éva, Komócsinné Soós 
Judit és Csiha László.

Szepesi Dóra I. helyezést ért el az 
olvasási versenyen

2018. október 18-án Hajdúszoboszlón 
hangos olvasási és szövegértő versenyt 
rendeztek. Iskolánkat Szepesi Dóra 3.b 
osztályos tanuló képviselte. A feladatokat 
sikeresen megoldva évfolyamában az 1. 
helyezést érte el. Felkészítője Nagy Anita 
volt.

Nagyberényi gyerekek látogatása 
nálunk

2018. október 19-én és november 6-án 
Nagyberényből, a Dr. Faust Miklós Álta-
lános Iskolából érkezett hozzánk egy-egy 
gyerekcsoport. A látogatás az EFOP-
3.1.8-17-2017-00098 számú pályázat 
keretében jött létre. A gyerekek megnéz-
ték iskolánkat, összeismerkedtek a mi 
tanulóinkkal, majd közösen felfedezték 
Ebest.

Látogatás a National Instruments 
üzemébe

Iskolánkból két csoport, összesen 60 
gyerek látogatott el a National Instru-
ments GO! Education rendezvényére. 

2018. november 14-én, szerdán a hetedi-
kes tanulók, 16-án, pénteken a robotika 
szakkörösök és más érdeklődő gyerekek 
vettek részt a programon. Először egy 
cégprezentációt tekintettünk meg, majd 
megnéztük a gyártás fázisait és eszköze-
it. Ezután kipróbálhattuk az NI termékek 
gyakorlati felhasználásának bemutatásá-
ra készült demonstrációs eszközöket.

Lugosi Luca I. lett a területi 
rajzversenyen

2018. november 15-èn a hajdúszo-
boszlói Bárdos Lajos Általános Iskolá-
ban megrendezett területi rajzversenyen 
5 tanuló vett részt: Szűcs Nelli 1.a, Lu-
gosi Luca 1.b, Szentmiklósi Kristóf 3.a, 
Medgyessy Júlia 3.b és Krivács Zsófia 
4.a osztályos tanulók. Első helyezést ért 
el Lugosi Luca. Felkészítő tanára: Kul-
csárné Toroczkai Gabriella Dóra.

Gondold újra!  
– Szakmai nap és kiállítás

November 16-án rendeztük meg bá zis-
intézményi Szakmai napunkat, melynek 
témája a fogyasztói tudatosságra nevelés 
volt. Előadást és interaktív órát tartott a 
megye óvodáiból, iskoláiból, középisko-
láiból érkezett vendégeknek dr. Morvai 
Gábor a Fogyasztóvédők Magyarországi 
Egyesületének ügyvivője és Tóthné Lei-
ter Júlia tanárnő. Ekkor került sor a Gon-
dold újra! hulladékból kreatív tárgyak 
pályázat eredményhirdetésére és a tár-
gyakból rendezett kiállítás megnyitójára. 
A zsűriben Bagossy Sándor a népművé-
szet mestere, iskolánk művésztanára és 
Komócsinné Soós Judit rajztanárnő vett 
részt. A díjakat Szűcs Norbert intézmény-
vezető adta át.

Az iskolánkban alkotó pedagógusok 
közül emléklapot vehetett át Érckövi Ka-
talin, Nagy Anita, Parlaginé Tolnai Haj-
nalka és Szabó Piroska.

Az alkotó gyerekek közül emléklapot 
vehetett át az 5.a osztály, Egri Kincső 
5.b, Egri Csenge 2.b, Szabó Bence 2.b, 
Hanyu Imre, Balczó Boglárka és Árva 
Dominika 4.a és Czirják Ádám 2.b. Kü-
löndíjban részesült bútornak is beillő 

Iskolai színes hírek
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alkotásáért: Kulcsár Bence 3.a. III. díjat 
kapott: a gyufásdobozokból készített ma-
nófaluért az 5.b osztály. II. díjat kapott: 
ötletes munkáiért Kerékgyártó Fanni 3.a 
osztályos tanuló. I. díjat kapott: sokfajta 
hulladékot felhasználó, alapos, szépen 
kivitelezett skanzenjéért a Kézműves 
szakkör Kádárné Domán Gyöngyi néni 
vezetésével.

A kiállítás a gazdasági iroda előtti fo-
lyosón tekinthető meg december 13-ig, 
melyre szeretettel várunk minden érdek-
lődőt.

Megyei komplex tanulmányi 
versenyen képviseltettük magunkat
Iskolánk tanulói 2018. november 16-án 

a debreceni Lilla Téri Általános Iskola 
által az 5-8. évfolyamosok körében meg-
hirdetett megyei komplex tanulmányi 
verseny keretében angol nyelvi egyéni 
hallott szövegértési versenyen vettek 
részt „Can You Hear What I Hear?” cím-
mel. A versenyen Tóth Olivér Benjámin 
(5.b), Nagy Klaudia Kitti (6.b), Nagy 
István (7.a), Pálóczi Imre (7 a), Misák 
Alexandra (8.b) tanulók képviselték is-
kolánkat, akiket Arany Edina, Csiháné 
Pálinkás Krisztina, Négyesiné Takács 
Szilvia és Trefán Gabriella Krisztina 
készítettek fel. Az eredményhirdetésen 
a részt vevő diákok közül évfolyamon-
ként csak az első öt helyezettet emelték 
ki a verseny szervezői. Az induló tanulók 
közül Misák Alexandra V. helyezett lett. 
Felkészítő tanárnő: Arany Edina.

„Olvasom. Értem!”

November 16-án a Berettyóújfalui Tan-
kerületi Központ támogatásával a püs-
pökladányi Kálvin Téri Általános iskola 
„Olvasom. Értem!” Megyei szövegértő 
versenyt rendezett a 2., 3., 4., 5. és 6. osz-
tályos tanulók részére. Összesen 163 ver-
senyző mérte össze tudását. Iskolánkat 
az alábbi tanulók képviselték: Diószegi 
Ádám, Hámori Gergő, Szepesi Dóra, 
Szentmiklósi Kristóf, Luczi Alexandra, 
Kiss Dániel, Papp Luca, Gergely Kris-
tóf Gábor, Pajzos Polla és Fodor Enikő. 
Felkészítő tanárok: 2. évfolyamon Gal-

góczi Éva, 3. évfolyamon Nagy Anita, 4. 
évfolyamon Dzsudzsák Natália, 5. és 6. 
évfolyamon Németi Jánosné és Subáné 
Kiss Gyöngyi. A legjobb eredményt, 5. 
helyezést ért el Hámori Gergő 2.b osztá-
lyos tanuló.

Sportlövő sikerek a Diákolimpián
Október 16-án rendezték meg Debre-

cenben a Megyei Sportlövő Diákolim-
piát. Pető Zsófia 6.a osztályos tanuló a 
20 lövéses légpuska versenyszámban 
bronz érmet szerzett. Szintén bronzérmes 
lett Pető Boglárka 7.a osztályos tanuló, ő 
a 20 lövéses légpisztoly versenyszámban 
indult. Ezzel az eredménnyel mindketten 
bejutottak az országos döntőre. Felkészí-
tőjük Pető László a Debreceni Lövészsuli 
Sport Egyesület szakosztály igazgatója, 
európa- és világbajnok olimpikon sport-
lövő.

Őszi túra a Bükkben

Idén októberben sem maradhatott el 
a sokak által várt felsőtárkányi túránk. 
Ismét ötvenen vágtunk neki a gyönyörű 
őszi színekben pompázó erdőnek. A túra 
után a tóparti kolbászsütés és játék zárta 
a napot.

Egyre több gyermek jár színházba
Nagy örömünkre az idei tanévben is sok 

diák vett színházbérletet. A három előa-
dásos bérlet első bemutatóján 99 felsős 
diák és kísérőik vehettek részt november 
8-án a Csokonai Színházban. Az Acis és 
Galatea című beavató operát tekinthették 
meg az ifjúsági bérletesek. A következő 
előadásra december 3-án kerül sor, mely-
re az alsósokat várják a Víg Kamaraszín-
házba Az ifjú Mátyás előadással.

Kulturális programokon vettünk részt
Az EFOP-3.3.2-16-2017-00331 „A ná-

dudvari Ady Endre Művelődési Központ 
Programja a köznevelés eredményessé-
géért” című pályázat keretében iskolánk 
20 felsős tanulója 2018. november első 
hetében két közös kulturális programon 
vett részt hajdúszoboszlói, nagyhegyesi 
és nádudvari gyerekekkel együtt. No-
vember 7-én a Mandala Színház által 
bemutatott Lúdas Matyi című zenés da-
rabot tekintettük meg, mely igazi felhőt-

len kikapcsolódást jelentett a nézőknek. 
November 9-én egy író-olvasó találkozón 
jártunk, ahol Váradi Zoltán természettu-
dós, biológustanár „Harry Potter állatta-
na” című lebilincselő előadását meghall-
gatva számos érdekességet tudhattak meg 
a hallgatók a Harry Potter-regények fan-
tasztikus élőlényeiről. Mindkét program 
helyszíne a nádudvari Ady Endre Műve-
lődési Központ volt.

Az Atomkiba látogattunk
Immár hagyományos, hogy a Fizikus-

napok keretében iskolánk érdeklődő ta-
nulói ellátogatnak az Atomki előadásaira. 
Idén a XXXIX. Fizikusnapok – Határ-
talan tudomány Magyar Tudomány Ün-
nepe, Kutatóhelyek Tárt Kapukkal című 
előadássorozaton Herczku Péter „Hideg 
– meleg” interaktív bemutató óráján ve-
hettünk részt.

Szép eredmények születtek  
a Gyermek Ifjúsági Kupán

November 16-án került megrendezésre 
a Gyermek Ifjúsági Kupa Hajdúszobosz-
lón, a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskolában, ahol az ebesi csapat 
I. helyezést ért el. November 22-én ke-
rült sor a Lorántffy Zsuzsanna Általános 
Iskolában a megyei döntőre, itt tanulóink 
a IX. helyezést érték el. A csapat tagjai 
a versenyeken a gyalogos és kerékpáros 
ismereteikről adtak számot, illetve a gya-
korlatban is bemutatták ügyességüket. A 
csapat tagjai a következő tanulók voltak: 
Kiss Zsombor 1.a, Hámori Gergő 2.b, 
Szentmiklósi Kristóf 3.a, Fodor Szabolcs 
Lázár 4.b. Felkészítő tanáruk: Zelízi Má-
ria.

Művészeti vizsgák időpontjai 
A művészeti tanszaki vizsgák a decem-

ber 10-ei héten kezdődnek, melyről rész-
letes tájékoztatást a www.ebesarany. hu 
oldalon találhatnak.

Készülődés az ünnepekre  
– Karácsonyi koncert és családi nap
Sok szeretettel várunk minden kedves 

érdeklődőt 2018. december 21-én, pén-
teken a családi nappal összekötött kará-
csonyi koncertünkre. A rendezvény 13.00 
órától kezdődik, a Karácsonyi koncert 
pedig 17.00 órától a Református Temp-
lomban tekinthető meg.

Ezúton is köszönjük az Önkormány-
zatnak, hogy a tanulóknak és a kísérő 
pedagógusnak a verseny helyszínére ju-
tását külön busszal biztosították.

Összeállította: 
Szűcs Norbert intézményvezető

Kása Sándor intézményvezető-helyettes
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A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde ebben az évben 
harmadik alkalommal rendezte meg TÖK kiállítását. Témának 
idén az állatokat választottuk. Erre az alkalomra szebbnél szebb 
alkotások készültek az óvodai csoportok, mini bölcsőde, szülők 
és gyerekek kezei nyomán. A különleges TÖK állatokban –, me-
lyek vidámságot hoztak az óvodába – egy héten keresztül gyö-
nyörködhettek kicsik és nagyok. 

Ezúton is köszönjük szépen az alkotóknak, hogy hozzájárul-
tak a kiállítás létrejöttéhez! 

Sándor Emese óvodapedagógus

TÖK-JÓ kiállítás Mézes reggeli 

Az egészséges életmód szokásainak megalapozása, óvodásaink 
egészségének megőrzése óvodai nevelésünk kiemelten fon-
tos feladata. Ennek érdekében folyamatosan keressük azokat 
a programokat és alkalmakat, melyek ebben segítségünkre le-
hetnek. Ilyen lehetőség az Európai Mézes Reggeli akció, mely-
hez idén is csatlakoztunk. Egy héten keresztül foglalkoztunk a 
méhek életével, munkájával, a mézfogyasztás fontosságával, az 
egészségre gyakorolt hatásával. Újrahasznosított anyagokból 
méhecske kiállítást rendeztünk. A Mézes Reggeli napján pedig 
minden óvodásunk vajas – mézes kenyérrel tömhette meg a po-
cakját. Köszönjük szépen a több fajta méz felajánlását Fodor 
Károly helyi méhésznek és Antal Imrének, aki egy igazi kaptár-
ral és méhész eszközökkel lepte meg a gyerekeket.

Kovácsné Jóni Andrea és Leiter Márta óvodapedagógusok 

Idén immár ötödik alkalommal került megrendezésre Ebe-
sen a Múzeumok Őszi Fesztiválja, amelynek során a Széchényi 
Ferenc Tájmúzeum munkatársai több színes és érdekes rendez-
vényt szerveztek a lakosságnak.

A rendezvénysorozat első állomásán, 2018. október 16-án dél-
után Seres László, a múzeum történésze az 1956-os események 
nemzetközi előzményeibe és hátterébe nyújtott betekintést. A 
visszatekintés egészen a második világháború végétől követte 
nyomon a fontosabb eseményeket és folyamatokat, egészen a 
forradalom utóéletéig.

Két nappal később, október 18-án került sor a múzeumban „A 
Vöröskereszt és a Mentőszolgálat tevékenysége és helytállása a 
Forradalom és a szabadságharc időszakában” című időszaki ki-
állítás megnyitójára. A bemutatott anyag nagy részét Oláh Lász-

ló nyugállományú honvéd alezredes és Katona Sándor gyűjte-
ménye teszi ki. A megnyitót Erdélyi Márta Sesztina Jenő-díjas 
versmondó irodalmi-zenés estje, majd az 1956-os emléktábla 
megkoszorúzása követte.

Rendezvénysorozatunk utolsó állomásaként tartottuk meg a 
„Tök jó napot” a művelődési házban. Ismét sokan voltak kíván-
csiak a rendezvényre. Négy tökös étel érkezett az ételversenyre, 
majdnem harminc jelmezbe öltözött gyerek közül kellett kivá-
lasztani a legfélelmetesebbeket, a szülők pedig a tökfaragás-
ban tehették próbára ügyességüket. A nagy érdeklődésnek kö-
szönhetően hét, gyerekekből álló csapat mérte össze a tudását, 
ügyességét és szerencséjét egy ügyességi versenyen, ahol finom 
nyeremények találtak gazdára.

Seres László történész

Őszi rendezvénysorozat a múzeum szervezésében
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Építési telkek eladók!  Építési telkek eladók! 

 

Ebes Nyugati utcán kiosztásra kerülő építési 
telkek eladók. 

 

Érdeklődni lehet: 
Magony Lászlónál,  tel.:  +36-30/632-75-62 

uzemeltetesgm1@gmail.com 
 

Építési telkek eladók!  Építési telkek eladók! 
 

Építési telek eladó!  Építési telek eladó! 
Építési telek eladó!  Építési telek eladó! 

 

Az Ebesi Hagyományőrző Egyesület kemencés napot tartott 
a múzeumban 2018. november 12-én hétfőn. Kenyérlángost 
sütöttek, jól érezték magukat.

Ebben az évben vissza-
tért bálunk a megújult Arany 
Oroszlán Étterembe, ahol több 
mint száz kedves vendéget kö-
szönthettünk.

A finom ételeket Kulcsár 
Zoltán séf készítette, Czeglédi 

János pedig igazi retró-diszkót 
varázsolt a parkettre.

Az Alapítvány és a Szülői 
Munkaközösség nevében is 
szeretnénk köszönetet monda-
ni fellépőinknek: 

A Valcer Táncstúdió Deb-
recen táncosainak – közöttük 
iskolánk tanulóinak: Offra 
Attilának, Offra Tímeának és 
Offra Bálintnak – és felkészí-
tőjüknek.

A Pendely Énekegyüttes 
tagjainak – különösen Rácz 
Boglárkának, iskolánk egykori 
diákjának –, akik ismét elkáp-
ráztatták az ebesi közönséget.

Meglepetésként az iskola 
tanárai léptek fel a „Dzsémsz 

Bond, avagy a 2. számú ebe-
si rejtély” című produkcióval, 
természetesen Kiss Józsi bácsi 
rendezésében.

Külön köszönet illeti nagy-
lelkű adományozóinkat:

Arany Oroszlán Étterem, 
Buka László, Curver Kft., 
CsekeReMed Kft. – Dr. Cseke 
Renáta, Debreceni Lövészsuli 
– Pető László, Dzsudzsák Ba-
lázs, Ebesi Százas – Krivács 

Brigitta, Ebesi Zöldséges – 
Kiss Csabáné, Fazekas Csa-
lád, Fazekas Lajos Csabáné, 

Fundas Invest Kft. – Mirage 
Étterem, Hajnalka Fagyizó 
– Vajda Anita, Hungarospa 
Hajdúszoboszló, Kapornai 
Judit, Pálffyné Harsányi Má-
ria, Papp László, Pellei Szil-
via, Salánki Család, Trucz-
kainé Kovács Edit, Vojtina 

Bábszínház, Zsákai Család, 
Zsanda Emília.

A bál bevétele idén 912.000,- 

Ft volt, melyet ebben a tanév-
ben az iskola díszudvarának 
árnyékolására szeretnénk for-
dítani.

Csiha László
Ebesi Gyermekekért 

Alapítvány
kuratóriumi elnök

Kemencézés  
Hagyományőrző módra

Ismét nemes célért báloztunk
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Karácsonyi Vásár 

2018. november 26 – december 7 – ig  
megrendezésre kerül 

az immár hagyománnyá vált 
 

„ Karácsonyi vásár”  
 

a Benedek Elek Óvodában. 
 

A vásárt december 6 – án sütivásárral is színesítjük. 

A vásár bevételéből  
játékokat szeretnénk vásárolni  

a csoportok számára.  

Minden vásárlót szeretettel várunk: 
Bendek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde dolgozói,  

szülői közössége, Alapítványa 
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Sajtóközlemény 
 

Cím: Lezárult a Kurucz Farm Kft. GINOP-2.1.1-15- 2015-00058 azonosítószámú kutatás-
fejlesztési projektje. 

2018/november/16 
 
 
 
 
 
 
 
 
A K+F projekt célja az volt, hogy megteremtse a sertéstenyésztésben évtizedekig használt rövid 

takarmányozási lánc használatának újbóli lehetőségét új technológiák kifejlesztésével. A projekt 

megvalósítása során kiépítésre került a fermentor rendszer és a moduláris csíra előállító technológia, 

amely a cég szellemi tulajdona. A projekt eredményeként megfogalmaztuk az RTL(Rövid 

Takarmányozási Lánc) koncepciót, illetve megvizsgáltuk, hogy az előállított algaszuszpenzió és 

árpacsíra, mint takarmánykiegészítő hogyan integrálható a cég által képviselt neotradicionális 

takarmányozási technológiába. A kapott eredmények alapján energetikai és gazdasági megfontolásokat 

tettünk, megfogalmazva, hogy az RTL rendszer milyen előnyökkel járhat egy sertéságazati vállalkozás 

számára. 

A kialakított takarmány kiegészítő előállító technológia moduláris, bővíthető rendszere lehetővé teszi a 

termelékenység fokozását, növelve a rövid takarmányozási lánc arányát a sertéstenyésztési 

rendszerben, illetve lehetővé teszi a GMO szennyezés és a szójafüggőség további csökkentését az 

ágazatban. A projekt a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó Kurucz Farm Kft. hajdúszoboszlói 

telepein, valamint ebesi telepein valósult meg. 

 
A projektről bővebb információt a www.kurucz.eu oldalon olvashatnak. 

 
További információ kérhető: 
 
Kurucz Farm Kft. 

Elérhetőség: 1034 Budapest, Bécsi út 125. I/5. 

Levelezési cím: 4211 Ebes, Rákóczi u. 47. 

Email: info@kurucz.eu 

A Rövid Takarmányozási Lánc helyreállítását és egyben a szójafüggőség csökkentését célzó, 
a GMO mentességet biztosító neotradicionális termelési eljárás kidolgozása a 
sertéstenyésztésben című projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, az 
Európai Unió és a Magyar Állam 503 millió forint vissza nem térítendő támogatása révén.  
 

A Rövid Takarmányozási Lánc helyreállítását és egyben a szójafüggő-
ség csökkentését célzó, a GMO mentességet biztosító neotradicioná-
lis termelési eljárás kidolgozása a sertéstenyésztésben című projekt a 
Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, az Európai Unió és a 
Magyar Állam 503 millió forint vissza nem térítendő támogatása révén. 

A K+F projekt célja az volt, hogy megteremtse a sertéstenyésztésben év-
tizedekig használt rövid takarmányozási lánc használatának újbóli lehető-
ségét új technológiák kifejlesztésével. A projekt megvalósítása során kiépí-
tésre került a fermentor rendszer és a moduláris csíra előállító technológia, 
amely a cég szellemi tulajdona. A projekt eredményeként megfogalmaztuk 
az RTL(Rövid Takarmányozási Lánc) koncepciót, illetve megvizsgáltuk, 
hogy az előállított algaszuszpenzió és árpacsíra, mint takarmánykiegészítő 
hogyan integrálható a cég által képviselt neotradicionális takarmányozá-
si technológiába. A kapott eredmények alapján energetikai és gazdasági 
megfontolásokat tettünk, megfogalmazva, hogy az RTL rendszer milyen 
előnyökkel járhat egy sertéságazati vállalkozás számára. 
A kialakított takarmány kiegészítő előállító technológia moduláris, bővíthető 
rendszere lehetővé teszi a termelékenység fokozását, növelve a rövid ta-
karmányozási lánc arányát a sertéstenyésztési rendszerben, illetve lehető-
vé teszi a GMO szennyezés és a szójafüggőség további csökkentését az 
ágazatban. A projekt a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó Kurucz 
Farm Kft. hajdúszoboszlói telepein, valamint ebesi telepein valósult meg. 
A projektről bővebb információt a www.kurucz.eu oldalon olvashatnak. 

További információ kérhető: 

Kurucz Farm Kft. 

Elérhetőség: 1034 Budapest, Bécsi út 125. I/5. 

Levelezési cím: 4211 Ebes, Rákóczi u. 47. 

Email: info@kurucz.eu 

Sajtóközlemény 
Cím: Lezárult a Kurucz Farm Kft.  

GINOP-2.1.1-15- 2015-00058 azonosítószámú 
kutatás-fejlesztési projektje. 

2018/november/16 
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FELHÍVÁS!

Kollégáim egy bűncselekmény felderítéséhez kérik a lakosság 
segítségét. A rendelkezésre álló adatok szerint ismeretlen személy 
2018. október 25-én georácsokat, valamint geofóliát vitt el az Ebes 
és Debrecen közötti vasútvonal melletti területről. Akik a lopás-
sal kapcsolatban információval rendelkeznek, jelentkezzenek sze-
mélyesen a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságon vagy hívják a 
06-52/457-040-es telefonszámon vagy az ingyenesen hívható 06-
80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, illetve a 107-es, 112-es 
központi segélyhívó számok valamelyikén.

A hajdúszoboszlói rendőrök vizsgálják annak a balesetnek a kö-
rülményeit, amely 2018. november 7-én történt. Egy 62 éves férfi 
az általa vezetett tehergépkocsival Ebes, Platán sor felől a 4-es 
számú főút irányába közlekedett, amikor a főút kereszteződésében 
nem adott elsőbbséget egy neki balról közlekedő személygépkocsi-
nak, amellyel összeütközött. A balesetben a 62 éves sofőr könnyű 
sérülést szenvedett. 

Nem sérült meg senki abban a balesetben, amely 2018. november 
15-én történt Ebesen. Egy nő, az általa vezetett személygépkocsival 
a Fő utcán, a Diófa utca felől a Kossuth utca irányába közlekedett, 
amikor az útkereszteződésben, a kijelölt gyalogos-átkelőhelynél az 
előtte haladó gépkocsi előzésébe kezdett, azonban figyelmen kívül 
hagyta, hogy a jármű már balra kanyarodási szándékát jelezte és 
megkezdte, ezért összeütköztek.

Ebes-Hajdúszovát Körzeti Megbízotti Csoport tagjaiban változás 
történt 2018. október 1-jén. Pásti Gyula r. törzszászlós kérelmére a 
jövőben más munkakörben folytatja rendőri pályafutását, ezért a 
helyére Kiss Zsolt János rendőr törzsőrmester került megbízásra. 

Kiss Zsolt rendőr törzs őrmester 2011-ben került a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályának ál-
lományába kinevezésre járőri beosztásba, majd a 2013. évben a 
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Nyírábrányi Határ-
rendészeti Kirendeltség állományába került kérelmére áthelye-

zésre határrendész beosztásba. 
A Hajdúszoboszlói Rendőrka-
pitányság állományába 2016. 
február 1-én került kinevezésre 
járőri beosztásba, majd 2017. 
január 1-jével járőrvezetői be-
osztásba. A körzeti megbízotti 
beosztásba 2018. október 1-jével 
került megbízásra. Nős, jelenleg 
Hajdúszoboszlón él. 

Kérjük a lakosságot, hogy se-
gítsék, támogassák az új körzeti 
megbízottat és forduljanak hozzá 

bizalommal személyesen vagy a +36-70/430-1353 telefonszámon.
Kérem, hogy amennyiben jogsértő cselekményt észlelnek, vagy 

bűncselekmény áldozatává váltak, értesítsék a rendőrséget (segély-
hívószám: 112) vagy a település körzeti megbízottjait, avagy pol-
gárőreit 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
Kiss Zsolt János r. tőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Vass Szabolcs r. ftőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Szabó Zsolt c. r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510 vagy
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenységirányítási Központ  112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület +36-30/621-6976

Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden hónap első szerdá-

ján 16:00 és 17:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodá-
ban az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.

Karácsony Béla r. százados, sajtószóvivő

Kék hírek

November 26-án az Ebesi 
Polgárőr Egyesület szervezé-
sében újraélesztési kurzuson 
vehettek részt az érdeklődők. 
Balog László, az egyesület el-
nöke az Ebesi Hírlap kérdésre 
elmondta, hogy Európában min-
den 35. másodpercben meghal 
egy ember hirtelen szívhalál-
ban, Magyarországon 27.000 
ember hal meg évente hirtelen 
szívmegállás következtében. A 
szakemberek véleménye szerint 
az esetek jelentős részében, ha 
van segítség, aki szakszerűen 
beavatkozik, akkor a szív új-
raindulhat. Az Ebesi Polgárőr 
Egyesületnél már több esetben 
tartottunk képzést a polgárőrök-
nek, mivel a tagjaink a közte-
rületen teljesítenek szolgálatot, 
és egy esetlegesen bekövetkező 
közlekedési baleset helyszínére 
mi érünk oda elsőnek, és nem árt 
tudni, hogy mi a teendő. A most 
induló képzéssel az a célunk, 

hogy a polgárőrökön kívül az 
ebesi intézményeket, civil szer-
vezeteket, és elsősorban a lakos-
ságot vonjunk be a programba. 
Meggyőződésünk, hogy Ebesen 
is olyan közösség él, akik a fon-
tos és hasznos dolgokat felisme-
rik, támogatják, és nem utolsó 
sorban az ilyen programokon 
részt vesznek. Nagyon remény-

kedünk abban, hogy a képzés 
után Ebesen is bővül azoknak 
a száma, akik képesek lehetnek 
egy hirtelen szívmegállásnál 
beavatkozni. Meggyőződésünk, 
hogy ezekre a krízishelyzetek-
re is igaz lehet a bölcs mondás, 
mindent megtenni lehetetlen, de 
semmit sem tenni felelőtlenség! 

A gyakorlattal bővített előa-

dást Terdik György tűzoltó 
százados, katasztrófavédelmi 
munkatárs és Gadóczy György 
mentőtiszt tartották az érdeklő-
dőknek.

Gadóczy György lapunknak 
elmondta, hogy a hirtelen szív-
halál oka legtöbbször egy rosz-
szindulatú szívritmuszavar, a 
kamrafibrilláció. Ellátásának 
egyetlen hatásos módja a mi-
hamarabbi defibrilláció, melyet 
bárki elvégezhet, ha az ehhez 
szükséges készülék rendelke-
zésére áll. A Hajdúszoboszlói 
Mentőalapítvány célja, hogy a 
Hajdúszoboszlón elhelyezett 
készülék után Ebesen is rendel-
kezésre álljon a bajba jutottak 
részére egy defibrillátor. Be-
szerzése a támogatások függ-
vényében fog megvalósulni, 
bízunk benne, hogy a közeljö-
vőben (számlaszám: 10400250-
50526869-84571017 Hajdúszo-
boszlói Mentőalapítvány).

Újraélesztési kurzust szervezett a polgárőrség 
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Legyőzhető távolság
Szabó Krisztina és Gulácsi László is 
sikeresen teljesítették a Nagyvárad és 
Debrecen között rendezett Organica 
FX Szupermaraton 86 km-es távját 
csapatban. Az október 23-ai konyá-
ri ünnepi futóversenyen Nyüvediné 
Mónika ezüstérmes lett, míg kisfia 
Nyüvedi Nándor bronzérmet szerzett. 
A debreceni Oxigén kupa második 
fordulójában, korcsoportjukban el-
sők lettek Lugosi Imréné és Egri Fe-
renc, második helyen végeztek Ma-
gyar-Csorvási Judit és Nyüvedi Sándor, 
míg harmadik helyen értek célba Nagy 
Anita, Nyüvedi Nándor és Lugosi Imre.

Sós Barnabás  
Ebesi Sportbarátok Egyesület

Szabó Krisztina sikeresen 
teljesítette a Nagyvárad–

Debrecen közötti futás rá eső 
részét

11

Az Ebesi Hírlap decemberi számának lapzárta 
időpontja 2018. december 13., csütörtök.

Sós Barnabás, többszörös or-
szágos bajnok és magyar válo-
gatott ifjúsági középtávfutónk 
remek formában van. Az el-
múlt hónapok kemény munká-
jának köszönhetően egyre job-
ban bírja a terheléseket, és már 
heti 9-10 edzéssel készül a so-
ron következő versenyekre. A 
rekortán pálya után már mezei 
futásban és hosszabb távokon 
is győzelmeket ér el. Legutóbb 
a Magyar Liga első és máso-
dik fordulóját (Békéscsaba, 
Nemesvámos) is megnyerte 
5 és 6 km-en. A terepakadá-
lyokkal nehezített pályákon 

közel 3 perces km-ekkel és 
egyéni csúcsokkal teljesítette 
a távokat.

Ebesi Sportbarátok 
Egyesület

Mezei futó  
Magyar Liga győzelem

Lakossági hirdetés
Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány készítése. 
Fundamenta, lakáshitel, felújítási hitel, adás-vételi szerződések, 
biztosítások kötése. Adorjánné Vali – Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 
06-70-334-5407
Távolsági buszbérlet árusítás: Ebes, Szent I. u. 28. Tel: 20/332-
2189, facebook.com/buszberletebes

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  
Médiapartnerünk: www.ebestv.hu 

Tipográfia: Abari Gusztáv  
Nyomda: Center-Print Nyomda Kft., Debrecen. E-mail: info@centerprint.hu

Felhívás méhnyakrák-szűrésre és véradásra
2018. december 7-én, pénteken 9 órától méhnyakrák-szűrést szer-

vezünk a Védőnői Tanácsadóban, az Ebes, Rákóczi utca 16. szám 
alatt, a hátsó rendelőben. 

A vizsgálatra előzetes jelentkezés szükséges a védőnőknél szemé-
lyesen, vagy munkaidőben az 52/366-821 telefonszámon.

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy 2018. december 11-én, kedden 
15 órától 17.30 óráig véradást szervezünk a Művelődési Házban, az 
Ebes, Kossuth utca 35. szám alatt.

A véradáshoz kérjük, hozza magával a személyi igazolványát, a 
lakcím- és a TAJ-kártyáját.  

 a Védőnők

1. szombat Dr. Békési Zoltán
2. vasárnap Dr. Socol Ilona
3. hétfő Dr. Socol Ilona
4. kedd Dr. Socol Ilona
5. szerda Dr. Szerze Róbert

6. csütörtök Dr. Szerze Róbert

7. péntek Dr. Szerze Róbert
8. szombat Dr. Socol Ilona
9. vasárnap Dr. Szerze Róbert
10. hétfő Dr. Socol Ilona
11. kedd Dr. Szerze Róbert
12. szerda Dr. Socol Ilona
13. csütörtök Dr. Socol Ilona
14. péntek Dr. Szerze Róbert

15. szombat Dr. Csontos Gyula

16. vasárnap Dr. Socol Ilona

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

Telefon: 06-30/698-0043

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2018. december 

Kedves Ebesi Hírlap Olvasók, kedves ebesiek!
A búcsú sohasem könnyű, most azonban elérkezett ennek is 
az ideje. Az Ebesi Hírlap felelős szerkesztőjeként búcsúzom 
Önöktől. Nyolc évig szerkesztettem hónapról hónapra az újsá-
got, mely során Ebes mindennapjainak részese lettem és nagyon 
sok emberrel megismerkedtem. Örömömre szolgált ez a munka, 
hiszen mindig pozitív visszajelzéseket kaptam az Olvasóktól, 
ami egy újságírónak a legnagyobb elismerést jelenti. Ezúton is 
megköszönöm az együttműködést és a segítséget polgármester 
asszonynak, a polgármesteri hivatal és az intézmények munka-
társainak, a civil szervezeteknek és Önöknek kedves ebesiek, 
hiszen az Ebesi Hírlapot mindannyian alakítottuk, „írtuk”, mert 
rólunk, a mi életünkről szól. Kívánok minden kedves Olvasónak 
jó egészséget!

dr. Borku Csilla
Tisztelt Ebesi Lakosok!

Az Ebesi Hírlap új szerkesztőjeként 
köszöntöm Önöket. Néhányan már ta-
lálkozhattak velem, a Széchényi Ferenc 
Tájmúzeum történésze vagyok. A jövő-
ben az én feladatom lesz, hogy a leg-
fontosabb helyi híreket, aktuális infor-
mációkat, érdekességeket megosszam 
Önökkel. Bízom abban, hogy a mun-
kám kölcsönös megelégedésre szolgál.

Búcsúzom elődömtől, Borku Csillá-
tól, aki éveken keresztül ellátta ezt a feladatot. Ez úton is kívá-
nok neki minden jót élete következő szakaszában!

Seres László
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„Nem fontos, hogy hány gyertya van a tortádon, 
Nem fontos, hogy hányszor múlt el a karácsony, 
Csak az a fontos, hidd el és ez hoz majd diadalt: 

Maradj a szívedben örökké fiatal” 
 

ÁRVA ENDRE 
2018. nov. 23-án ünnepelte 

50. születésnapját. 
Ebből az alkalomból kíván sok-

sok örömet és hosszú boldog 
életet szerető családja körében: 

Szülei 
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