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Testületi ülések júliusban és augusztusban
A
Belügyminisztérium
2019-ben is pályázatot írt
ki a szociális támogatásként biztosítandó téli tüzelő
kedvezményes beszerzésére. A júliusi rendkívüli ülésén döntött a Testület arról,
hogy az Önkormányzat a
maximális 342 m2 kemény
tűzifára nyújt be pályázatot,
s az ehhez szükséges önerőt
biztosítja.
Augusztus 14-én került
sor a munkaterv szerint testületi ülésre. A sikeres használatbavételi engedélyezési
eljárást követően az Idősek
Otthona működési engedélyezési eljárása is kezdetét
veheti, az ülésen elfogadásra kerültek az ehhez szükséges döntések.
A rendezési tervben szereplő utcanyitás (Liszt F. u.
mögötti területen) következő lépéseként döntés született egy ingatlanrész belterü-

letbe vonásáról, illetve egy
sportpályával szomszédos
telekrész vételi szándékáról
is.
Egy ipari parki beruházás
kapcsán döntés született a
helyi építési szabályzat és
szabályozási terv módosítási
eljárásának megindításáról.
A Hárs utca lakóinak kezdeményezését is tárgyalta a
Testület, martaszfaltos útburkolat és csapadékvíz-elvezetés kiépítésére kerül sor
valamennyi érintett ingatlantulajdonos és az Önkormányzat közös költségviselésével.
Egy ebesi lakos egyezségi
ajánlattal fordult a Képviselő-testülethez az általa indított elbirtoklási per lezárása
érdekében. Az ajánlattevő
szolgalmi út létesítését kérte a zöldhulladék gyűjtőpontként használt területen
a szomszédos ingatlanára

történő bejárást elősegítendő. A Testület az ajánlatot
nem fogadta el, mivel a szóban forgó ingatlan jelenleg
is rendelkezik megfelelő
közterületi kapcsolattal, az
ilyen esetekben a szolgalmi
jog létesítése nem indokolt.
Egy ipari parki beruházást megvalósító vállalkozó
azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy egy – a
rendezési tervben is szereplő – útszakasz megépítésének költéségét kész átvállalni, amennyiben az Önkormányzat vállalja a tervezés
és engedélyezés feladatát.
A képviselők egyhangúlag
támogatták az előterjesztést.
Zárt ülés keretében a Megyei Önkormányzat által
alapított díjakra történő felterjesztésről döntött a Testület.
Dr. Morvai Gábor
jegyző

Hirdetmény
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Egészségügyi, Szociális Bizottsága
értesíti a lakosságot, hogy az ebesi állandó lakcímmel rendelkező, nappali oktatás rendje
szerint tanulmányokat folytató diákok részére 4.000 Ft beiskolázási települési támogatást nyújt.
Beiskolázási települési támogatásban részesülhet:
a) a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú, vagy
b) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének betöltéséig, vagy
c) az a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú legfeljebb 25. életévének betöltéséig,
aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és a családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (28.500Ft)
négyszeresét.
A támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatványt a Polgármesteri Hivatal szociális
irodájában és az ügyfélportán lehet igényelni. A kérelem benyújtására 2019. szeptember
3-tól október 31-ig van lehetőség.
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
és Egészségügyi, Szociális Bizottsága
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Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek
Otthona pályázati felhívása

„Maradj Hajdú-Biharban!”
Elmúltál 16, de
nem vagy még
27 éves?

GONDOZÓ-ÁPOLÓ

Nappali, aktív
tanulói/hallgatói
jogviszonyban,

államilag elismert
felsőoktatásban, vagy
felsőoktatási szakképzésben
tanulsz Hajdú-Bihar
megyében?

www.ebes.hu

Várhatóan 2019 őszén megkezdi működését a bentlakásos
idősek otthona, amelyben az alábbi munkakör betöltésére lehetséges pályázni:
Képesítési feltételek:
– Szociális gondozó-ápoló szakképzettség vagy ápolói
végzettség

Hajdú-Bihar megye
területén működő
középfokú iskolában
tanulsz?

Szeretnél egyszeri
50.000 Ft összegű
ösztöndíj
támogatásban
részesülni?
Bővebb információ:
Ebes Községi Önkormányzat honlapján
www.ebes.hu
Ebesi Polgármesteri Hivatal épületében
4211 Ebes, Széchenyi tér 1.

A pályázat részeként benyújtandó: a végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, fényképes önéletrajz és kézzel írott motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Jelentkezési
határidő:

A pályázat beadásának határideje: 2019. szeptember 10.

2019.
szeptember 20.

A pályázatok benyújthatók személyesen vagy postai úton a
Polgármesteri Hivatal Titkárságára címezve (4211 Ebes, Széchenyi tér 1.). A betöltendő álláshellyel kapcsolatos bővebb
felvilágosítás az 52/565-048-as telefonszámon kérhető.

Nyílt nap

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a TISZÁNTÚLI TAKARÉK
Takarékszövetkezet Ebesi fiókjának (4211 Ebes, Ady Endre u.
2/a., telefon: 06/52-366-214) nyitva tartása 2019. szeptember 2-től
2019. szeptember 30-ig az alábbiak szerint alakul:
Ügyfélfogadás:
07:30-tól 17:00-ig Pénztári nyitva tartás: 07:30–16:30

Kedd:

ZÁRVA

Szerda:

07:30-tól 16:00-ig Pénztári nyitva tartás: 07:30–15:30

Csütörtök:
Péntek:

ZÁRVA

07:30-tól 14:30-ig Pénztári nyitva tartás: 07:30–14:00

Szombat

ZÁRVA

Vasárnap:

ZÁRVA

Egyéb feltételek:
– büntetlen előélet
– a pályázó nem állhat foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
– önálló munkavégzés
Bérezés: Kjt és Szt. előírásai szerint

Tisztelt Ügyfeleink!

Hétfő:

A pályázatnál előnyt jelent:
– bentlakásos idősek otthonában szerzett tapasztalat
– érettségi bizonyítvány

A takarékszövetkezet szolgáltatásait a fent kijelölt munkanapokon,
megszokott módon személyesen veheti igénybe az Ebesi fiókban.
A nyitva tartás módosulása az Ön számára nyújtott szolgáltatásokban
nem okoz változást, mivel a takarékszövetkezet bármelyik fiókjában
személyesen vagy internetbanki szolgáltatás keretében intézheti
ügyeit.
Zárva tartási időszakban az Önökhöz legközelebb eső fiókok:
Fiók

Nyitva tartás

Telefon

Hajdúszoboszlói fiók
4200 Hajdúszoboszló,
Hősök tere 15.

Hétfő: 7:30 – 17:00
Kedd – Csütörtök: 7:30-16:00
Péntek: 7:30 – 14:30

06/52-558-665

Debrecen-Mátyás fiók
Hétfő: 7:30-17:00
4033 Debrecen, Mátyás Kedd – Csütörtök: 7:30 – 16:00 06/52-418-424
Király u. 29.
Péntek: 7:30 – 14:30

Dr. Négyesi Anna természetgyógyász ebesi rendelőjében!
Szeretettel meghívok minden kedves
természetgyógyászatra nyitott érdeklőt
a 2019. 09. 11-én, szerdán 9:00–15:30 között
tartandó nyílt napra!
Megismerkedhet az általam alkalmazott
a hagyományos orvoslást kiegészítő módszerekkel:
• talpreflexológia
Az nyílt napon való részvétel
• fülgyertyázás
ingyenes, de előzetes bejelent• testgyertyázás
kezés szükséges az alábbi elér• köpölyözés
hetőségeken:
• kinezio-tapasz ragasztás
Tel.: +36-20/946-7-946
• fitoterápiás tanácsadás
Email: szilencio@gmail.com
• aromaterápiás tanácsadás.
: Dr. Négyesi Anna
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tékű pályázati forrás is rendelkezésünkre állt ahhoz, hogy
újabb és újabb célokat tudjunk
megvalósítani.
Az 5 évvel ezelőtti céljaink
nagy részét teljesítettük, valamint számos további beruházás is belefért a költségvetésbe
a tervezetten felül. A település
szociális hálója folyamatosan
bővült a rászorulók részére
nyújtotta lehetőségekkel (szociális tűzifa, év végi egyszeri
támogatások az idősek részére,
születési támogatás stb.).
A képviselő-testület az elmúlt
időszakban kiemelt figyelmet
fordított arra is, hogy az önkormányzatunk gazdálkodása
önfenntartó legyen. A település
adóerő képessége egyre magasabb, mely azt jelenti, hogy
az éves költségvetésünk közel
40%-a saját adóbevételeinkből
származik, melyek az ebesi
vállalkozók és az Ipari Parkban
működő nagyobb vállalkozók
adóbefizetéseiből származnak.
Így a helyi vállalkozók és az
önkormányzat együttműködése a jelen képviselő-testületnek
olyan, mintha együtt lélegeznének, hisz a vállalkozók sikeressége a településünk fejlődését jelenti. Így kimagasló
figyelmet fordítottunk a helyi
vállalkozók és a településünket
választani kívánó vállalkozók
igényeire.
A Pénzügyi Bizottság Elnökeként megnyugtató számomra, hogy a jelen önkormányzati
ciklusban is végig stabil, kiszámítható költségvetéssel dolgozhattunk, annak ellenére, hogy

Szeptemberi programok
az Idősek Klubjában

Az Ebesi Idős Emberekért Közalapítvány 2019. szeptember 14én, szombaton Gödöllőre szervez egynapos, buszos kirándulást,
melyre szeptember 10-ig lehet még jelentkezni. A kirándulás költsége 7000 Ft/fő.
Az Idősek Klubjában (Ebes, Rákóczi u. 7-9.), szeptember 5-én,
csütörtökön, a megszokott 14:30 órai időpontban Cseri Melinda vezetésével újra indul a meridián torna. Várunk mindenkit szeretettel!
Tartsanak velünk! Érdeklődni és jelentkezni személyesen az Idősek
Klubjában (Rákóczi u. 7-9), vagy az 52/565-071 telefonszámon lehet.
Erdei Andrásné intézményvezető

Az Orvosi Ügyelet telefonszáma: 0630/698-0043

egy felgyorsult világban élünk.
Ugyanis a folyamatban lévő
beruházásaink során szembe
kellett néznünk az építőiparban
történő anyag- és bérnövekedéssel, mely akár 50-60 milliós
többletkiadást is jelentett, és ezt
minden esetben önerőből biztosítottuk. Természetesen az előre
gondolkodás és a takarékos gazdálkodásunk a fenti plusz önerő
pótlására mindig lehetőséget
biztosított, így Ebes egyetlen
pályázati lehetőséget sem szalasztott el.
Településünkön a képviselő-testületi ülések mellett
a rendkívüli testületi ülések
száma is megnövekedett. Ha
lépést akarunk tartani más településekkel – és azok közül is
ki akarunk magaslani – akkor
akár heti rendszerességgel is
üléseznünk kell. A tárgyalások,
döntéshozatalok természetesen
több órát, akár fél napokat is
igénybe vesznek. Ahhoz, hogy
bizonyos pályázatokban részt
tudjunk venni, vagy egy nagyvállalkozóval, beruházóval tárgyalni tudjunk, egyik napról a

másikra gyors és felelős döntéseket kellett hozzunk.
A precíz és lendületes munkánk eredménye nem maradt el,
hisz a megyében az élvonalban
vagyunk a települések között,
ideértve a gazdálkodásunkból
származó bevételeinket, a munkanélküliségi mutatót, a kulturális események sokszínűségét,
intézményeink működését és a
civil programokat.
Minden döntésünknél a legjobb tudásom szerint jártam el
azért, hogy településünk tovább
virágozhasson ebben a felgyorsult világban. Szeretném megköszöni a képviselőtársaimnak,
Polgármester Asszonynak, az
intézmények vezetőinek és dolgozóinak az elmúlt 5 éves közös munkát. Jó érzéssel és büszkeséggel tölt el, hogy egy ilyen
csapat része lehetek és csak
remélni tudom, hogy a lakosok
is érzik az értük és a településünkért tett erőfeszítéseinket
és munkánkat. Remélem, hogy
továbbra is részese lehetek egy
hasonlóan nagyszerű csapatnak.
Fülöpné Dr. Kovács Brigitta
Pénzügyi Bizottság Elnöke

Retró Bál Ebesen

2019. július 26-án megrendezésre került a II. Ebesi Retró
Bál, a Retró Énekkar és az Ebesi Idős Emberekért Közalapítvány szervezésében. Miután az
elmúlt év fülledt, meleg nyárestével járult hozzá a bál sikeréhez, így, bízva a jó időben, idén
sem változtattunk a helyszínen.
A szorgalmas kis csapat időt és
energiát nem kímélve készült
a nagy eseményre. A szép környezet és az alkalomhoz illő,
hangulatos dekoráció várta a
közel 90 fős vendégsereget a
Művelődési Ház udvarán, ahol
idén is DJ Zsozsó gondoskodott
a remek talpalávalóról. Bár az
időjárás kellemetlen meglepetést okozott, a jelenlévők kitartottak a jó hangulat mellett, éjfélig szólt a zene, tartott a tánc
és az ének.
Köszönjük kedves vendégeinknek, hogy velünk tartottak
ezen az emlékezetes nyári estén. Hálával tartozunk az énekkar vezetőjének, Benei Anita

Izabellának áldozatos, odaadó
munkájáért, nélküle ez az este
sem jöhetett volna létre. A műsort az Ebesi Retró Tánckar
fellépése színesítette, köszönet
a felkészítésért Sárkány Jánosné Magdikának és férjének,
Jánosnak. Az Arany Oroszlán
Étterem vezetőjének és munkatársainak külön köszönettel
tartozunk a megvendégelés lebonyolításáért.
Köszönjük azon szervezetek,
vállalkozók és magánszemélyek támogatását, akik értékes
és kedves tombola felajánlásaikkal hozzájárultak a bál sikeréhez. Köszönjük a Művelődési Ház munkatársainak a támogatását, Kacsora Tamásnak és
tánciskolájának a színvonalas
műsort. Bízunk benne, hogy
jövőre is megismételhetjük ezt
a jól sikerült estét!
Erdei Andrásné
Az Ebesi Idős Emberekért
Közalapítvány
kuratóriumi elnöke

www.ebes.hu

Ebes az elmúlt 5 évben rendületlenül fejlődött a korábbi
évekhez hasonlóan. Látható,
hogy a településünkön men�nyi új beruházás valósult meg,
mely intézményeink újultak
meg és milyen új intézmények,
utak létesültek. A teljesség
igénye nélkül: Polgármesteri
Hivatal, Idősek Otthona, futókörök, kerékpárút megépítése,
ipari parki utak megépítése,
több mint 10 új utca aszfalt
burkolattal történő ellátása,
további útjainak mart aszfalttal történő borítása stb. Ebes
azon települések közzé tartozik
Hajdú-Bihar megyében, ahol
a minőségi és nyugodt élethez
minden feltétel adott. A település intézményei, mini bölcsőde, óvoda, iskola, egészségügy,
idősek otthona, Alapszolgáltatási Központ, Kulturális Nonprofit Kft. és a civil szervezetek
egyaránt szakmailag és emberi
együttműködésben is irigylésre
méltóan működnek.
Büszke vagyok arra, hogy
az elmúlt 5 évben a képviselőtársaimmal elvégzett munkánk
nagyban hozzájárult a település
fejlődéséhez, stabil működéséhez. Ebben a ciklusban teljesen
hitelmentesen gazdálkodott a
képviselő-testület, úgy, hogy
minden év végén jelentős pénzmaradvánnyal zártunk. Minden
évben az éves önkormányzati
költségvetés meghaladta az 1
milliárd forintot, 2018. évben
a 2 milliárdos költségvetési
főösszeget is túlléptük. Számos
önerős beruházásaink mellett
– mely beruházások összege
közel 1,5 milliárd forint – több
mint 1,2 milliárd forint összér-
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Tájékoztatás a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést érintő változásról
Tisztelt Ebesi Ingatlanhasználók!
A szolgáltatótól kapott tájékoztatás
alapján a házhoz menő szelektív gyűjtési szolgáltatásban alkalmazott ún. „sárga
zsákos” gyűjtési mód kivezetésre kerül,
és átveszi helyét a merev falú sárga tetejű gyűjtőedények használata. A kivezetési
folyamat során korlátozott számban még
rendelkezésre állnak a zsákok, amelyeket

a Községgondnokság irodájában lehet átvenni a készlet erejéig, de legkésőbb 2019.
november végéig (ingatlanonként 4 db/hó
mennyiségben). A szolgáltató rendelkezésre bocsátotta a szükséges számú sárga
tetejű gyűjtőedényt, amely a Községgondnoksággal egyeztetve folyamatosan átvehető. A sárga zsákok kivezetését követően
a sárga fedelű edények mellé megfelelően
kötegelt kartonpapírt, újságpapírt, illetve

átlátszó zsákban kiszóródást megakadályozva elhelyezett, előírásoknak megfelelő anyagi minőségű elkülönített hulladékot az edényben lévő hulladékkal együtt
továbbra is el fogják szállítani.
Az Ebesi Községgondnokság Kft. elérhetőségei: 4211 Ebes, Széchenyi tér
1.: H: 8-12 óra, SZ: 8-12 óra, 13-17:30
óra, CS: 13-16 óra, P: 8-11 óra. Telefon:
0630/9854997, 0652/366992.

www.ebes.hu

SEGÉDLET A SÁRGA FEDELŰ EDÉNYES ELKÜLÖNÍTETT
HULLADÉKGYŰJTÉS HELYES HASZNÁLATÁHOZ

Újrahasznosítható
anyag típusa

Elkülönítetten gyűjthető

NEM gyűjthető elkülönítetten

műanyag és társított hulladék

 
ásványvizes, üdítős palackok (PET
palack lapítva), ivójoghurtos (fóliával
fedett) palackok
 
műanyag zacskók, reklámtáskák,
fóliák
 
PP és HDPE jelzésű (kozmetikai és
tisztítószeres) flakonok
 
tejes, gyümölcsleves dobozok
(TetraPak)






papír







fém

újságpapír

kartondobozok összehajtva

tiszta csomagoló papírok

irodai papírhulladék, telefonkönyv

szórólapok, reklám kiadványok













vegyszeres, zsíros flakonok
fogkefe, műanyag játékok
v
ideó, magnó kazetta, CD/DVD lemez
o
ldószert, maró hatású anyagot még tartalmazó
flakonok
elektromos szigetelőanyag
hungarocell/nikecell
műszálas ruhanemű
m
űanyag szemüveg lencse, plexiüveg
v
ákuumtálcák, vákuumfóliák, húskészítmények tálcái
z
síros, szennyezett papírok
m
űanyag füzet/könyv borító
g
enothermben vagy fémkapcsos mappában lévő papír
(ki kell csomagolni)
indigó, faxpapír
h
asznált egészségügyi papírok
p
elenka

 
alumínium italos dobozok
 alufólia
 é
telmaradékkal szennyezett konzervdoboz
 fém konzervdobozok
 fém zárókupakok
További tájékoztatás az elkülönített hulladékgyűjtés rendszerével kapcsolatban:
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálata
4024 Debrecen, Vígkedvű M. u. 7.; Telefon: 06-80/200-966; E-mail: ugyfelszolgalat@dhkkft.hu

Európai Mobilitási Hét – 2019
Időpont

Időpont
7-8 óra
18 óra
7-8 óra
18 óra
7-8 óra
17 óra
7-8 óra
20 óra

Helyszín
Fő u.-központ
Iskola előtt
Fő u.-központ
Salak futókör
Fő u.-központ
Nagypark
Fő u.-központ
Iskola előtt

Esemény
Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Szeptember 16. Hétfő
Tekerjünk át Hajdúszoboszlóra (2x8 km)
Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Szeptember 17. Kedd
Fut-Ebes futóverseny
Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Szeptember 18. Szerda
Nagypark szemétszedés
Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Szeptember 19. Csütörtök
Teker-Ebes éjszakai kerékpártúra (10 km)
Ady-Béke-Kossuth utcák parkolóiban
6-19 óra
Központ
forgalomkorlátozások, gyermek aszfaltrajzok
7-8 óra
Fő u.-központ
Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Szeptember 20. Péntek
8-16 óra
Óvoda
Mobilitási hét rajzpályázat és kiállítás az óvodában
9-10 óra
Óvoda
Óvodások kerékpártúrája
Autómentes nap
Iskola udvara
14-16 óra
Kerékpáros ügyességi verseny
Salak futókör
18 óra
Gyerek futóverseny
Határnéző kerekezés földúton (10 km)
Szeptember 21. Szombat
9 óra
Iskola előtt
Vekeri tó kerékpártúra főzéssel (2x25 km)
Szeptember 22. Vasárnap
9 óra
Iskola előtt
Felelős szervező: Sós Barnabás. Szervezők-támogatók: Önkormányzat, Kulturális Kft, Óvoda, Iskola, Sportbarátok
Egyesület, Rendőrség, Polgárőrség

Ebesi Hírlap

– A következő nevelési évben, mivel betölti 40 éves
munkaviszonyát,
búcsút
vesz az óvodától Czeglédiné
Herczeg Ildikó óvodavezető. A
pályájáról és a további tervekről beszélgettünk vele.
– Július 7-én járt le az
óvodavezetői
megbízásom,
már nem pályáztam újra. Az új
vezetővel dolgoztunk együtt
egy hetet, amikor megtörtént
az átadás-átvétel. Július 12.
óta nem dolgozom. Szeptember 19-ig a rendes évi szabadságomat töltöm. 2020. január
20-ától – a 40 éves munkaviszonyom alapján – nyugdíjas
leszek. 1980. szeptember 1-től
kezdtem, mint óvónő, de a 40
évembe beszámították a nyári
diákmunkákat, ahol ugyancsak gyermekekkel foglalkoztam, egy hajdúszoboszlói
szállodában szerveztem az ott
nyaraló család gyermekeinek
programokat.
– Kérem, meséljen egy kicsit
a pályája elejéről! Milyen út
vezetett Ebesig?
– Berettyóújfaluban végeztem a Zalka Máté Szakközépiskolában. Ezt követően azonnal munkába álltam, a pályámat Debrecenben kezdtem az
akkori Ibolya úti óvodában, itt
töltöttem kilenc évet. Nagyon
jó alapokat kaptam az ottani
vezető és kollégáktól. Munka mellett azonnal elkezdtem

Hajdúböszörményben a felsőfokú óvónőképzőt, melyet két
év alatt végeztem el. 1988 után
született meg első gyermekem.
Gyermekem 2 éves korában
visszaálltam a munkába. Szerettem volna lakóhelyemhez
közelebbi óvodában dolgozni,
így kerültem Ebesre. Sokan
azt hiszik, hogy ebesi vagyok,
pedig Hajdúszoboszlón lakom,
nap mint nap átjártam dolgozni. 1997-ben született meg
második gyermekem, akivel 8
hónapos koráig maradhattam
otthon, 1998 tavaszán rendkívüli helyzet miatt visszaálltam
dolgozni.
– Majdnem 30 évet dolgozott Ebesen, ebből közel 17
évig volt az óvoda vezetője.
Ennyi idő bőven elég arra,
hogy sok változás történjen.
Milyen változásokat emelne ki
ebből az időszakból?
– Nagyon fontos, hogy megépült az új óvoda és a mini
bölcsi. Ez azért is kiemelkedő
esemény, mert a gyereklétszám, bár természetesen folyamatosan változik, évek óta
vagy stagnál, vagy emelkedik.
Az óvodában túljelentkezés, a
mini bölcsiben várólista van. A
szülőkben és a gyerekekben is
vannak természetesen változások, hiszen más korban élünk,
mint harminc évvel ezelőtt.
Új törvények, mások a szülői
igények és a gyermek-szülő-óvodapedagógusi jogok is
jelentősen módosultak. Ezen
kívül bevezették a pedagógus minősítési rendszert, ami
megbonyolította az életünket.
Talán ezek azok a nagyobb
horderejű változások, amiket
megemlítenék.
Zöld Óvoda lettünk. Ebben
a nevelési évben nyertük el az
Örökös Zöld Óvoda tagságot,
ezen kívül Madárbarát Kert

Véradás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a véradás ideje
megváltozott. 2019. 09. 18-án szerdán lesz 15–18
óráig a Művelődési Házban.

óvoda vagyunk. Több pályázatban részt vettünk sikeresen,
most utoljára az „Együtt kerek
a világunk” címmel a Hajdúszoboszlói művelődési házzal rengeteg eszközt nyertünk.
Tavaly nyáron a LEGO-gyárból – sikeres pályázat útján
– jutottunk sok-sok legóhoz.
Rengeteg versenyen vettünk
részt szép eredményekkel, kiállításokra pályáztak a gyerekek és többször volt, hogy dobogós helyezést értek el, sőt,
nem egyszer nyertek is.
– Ilyen hosszú életpálya,
ráadásul a szeretett munka
végzése közben, biztosan bővelkedik a szívnek kedves élményekben.
– Mindig is nagyon szerettem a gyerekek között lenni.
Szerettem bejárni a csoportokba, és mindig jólesett, hogy a
gyerekek a nevemen szólítottak. Ez is azt bizonyítja, hogy
nem egy zárt ajtó mögött ültem
az irodában, hanem megvolt a
napi kapcsolat, bármikor be
lehetett hozzám jönni. Nagyon jó a szervezőkészségem,
pályakezdőként
miniszteri
dicséretben részesültem emiatt. Mindig is imádtam közös,
nagy programokat szervezni.
Az volt az alapelvem, hogy
nem egy-egy csoport, hanem
egy óvoda vagyunk.
Azt gondolom, hogy egy
olyan szakmailag magas színvonalú csapattal dolgozhattam
együtt, akikkel kivívtuk óvodánk elismerését a településen
és a településen kívül is. Minden akadályra megtaláltuk a
megoldást, mert meg akartuk
találni! Sok biztatást, segítséget kaptam a fenntartótól, melyet ezúton is köszönök.
Vezetőként külön öröm volt,
hogy a gyerekeknek progra-

mokat szervezhettem. Kilencszer voltunk az erdei ovival
fent a hegyekben, ezek megszervezésében, lebonyolításában aktív tag voltam. Az anyák
napi műsorok, az évzáró ünnepségek mindig feltöltöttek
érzelmileg. Szoros együttműködést ápoltam a szülőkkel,
kölcsönösen segítettük egymást. Azt is érdemes kiemelni,
hogy mindig jó volt a kapcsolat a társintézményekkel: az
iskolával, a kulturális kft.-vel,
az alapszolgáltatási központtal, civil szervezetekkel.
Bízom abban, hogy szerettek velem dolgozni. Én szerettem itt dolgozni, és külön
örülök annak, hogy befogadtak, elfogadtak annak ellenére,
hogy nem ebesi lakos vagyok.
– Bár lezárult egy korszak,
az élet megy tovább. Mik a tervei a nyugdíjas évekre?
– Imádok kertészkedni, virágos- és konyhakertünk van,
pihengetek, olvasgatok, horgolok. Nem unatkozom. A lányom velünk él, így őt naponta látom, míg a Balaton mellett
lakó nagy fiammal ritkábban
találkozom. Talán most már
több időm és lehetőségem lesz
elutazni hozzá. Nem félek a
nyugdíjas évektől, biztosan
megtalálom a pihenés és az
aktivitás közötti egyensúlyt.
A mindennapi megszokott
ritmusát, az óvodások őszinte
szeretetét, a munkatársakkal
való vidám napokat biztosan
nehéz lesz pótolni. Ha már
teljesen kipihentem magam és
unatkozni fogok, akkor nem
tartom kizártnak, hogy majd
belecsöppenek
valamilyen
gyermekprogramos-animátori feladatba. Valamikor úgy
kezdtem a pályámat, és lehet,
hogy így is fogom befejezni.
– Köszönöm az interjút!
Seres László

Lakossági hirdetés
Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány
készítése. Fundamenta, lakáshitel, felújítási hitel.
Adorjánné Vali Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70334-5407.

www.ebes.hu

Búcsú az óvodától
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Ebes régen és most...
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www.ebes.hu
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IX. SEBES
futóverseny
IX. SEBES futóverseny

www.ebes.hu

Rendező:
Időpont:
Helyszín:
Program:

8.00 órától
9.10
9.30
9.40
9.50
10.00
10.20
10.20
10.40
10.40
11.00
11.00
12.20

Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület
2019. szeptember 1. vasárnap 9 óra
Ebes Művelődési Ház, Kossuth u. 32-34.
Helyszíni nevezés, rajtszámok átvétele
Megnyitó
2015-ben vagy utána született lányok és fiúk
2013- 2014 között született lányok és fiúk
2011-2012 között született lányok és fiúk
2009-2010 között született lányok és fiúk
2007-2008 között született lányok és fiúk
2005-2006 között született lányok és fiúk
2003- 2004 között született lányok és fiúk
2001- 2002 között született lányok és fiúk
1980- 2000 között született hölgyek és urak
1979-ben és előtte született hölgyek és urak
Eredményhirdetés

400 méter: BÁLINT csemegék-táv
700 méter: BÁLINT cseppek-táv
1100 méter: ESBE-táv
1400 méter: Hajrá futás-táv
1800 méter: CONSULO-táv
1800 méter: CONSULO-táv
2800 méter: FORRÁS áruház-táv
2800 méter: FORRÁS áruház-táv
4200 méter: Sebes-táv
4200 méter: Sebes-táv

Díjazás: A győztesek kupát nyernek. A korcsoportok első három helyezettjei érem díjazásban
részesülnek. Az 1-6. helyezettek oklevelet kapnak.
A SEBES táv győztesei 8000 Ft, 2. helyezettjei 5000 Ft, 3. helyezettjei 3000 Ft
pénzdíjazásban részesülnek. A 4200 méteres pályacsúcsért 5000 Ft értékű
ajándékutalvány is jár. Pályacsúcs: 12:41-Juhász Balázs. Hölgyeknél: 14:31-Gulyás Vera. A
Bálint cseppek és csemegék táv győztesei egészséges csemegék ajándékcsomagot
vehetnek át. Az ESBE, Hajrá futás, CONSULO és FORRÁS áruház távok győztesei
5000 Ft értékű ajándékutalványt nyernek. Minden célba érkező egészséges ajándékokat
kap. A hölgyeket és a 40 év felettieket is külön értékeljük.
Nevezés /Információ:
Előnevezési díj felnőtteknek: 500 Ft, gyerekeknek 300 Ft. ESBE tagok fél áron
nevezhetnek. Befizetés a rajtszámok átvételekor a verseny napján. Előnevezés:
sos.b@upcmail.hu e-mail címre (név, lakhely, születési év, táv megadásával), vagy
telefonon, SMS-ben: 30/905-1830. Helyszíni nevezés esetén felnőtteknek: 1000 Ft,
gyerekeknek 500 Ft a nevezési díj.
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt!

30 éves osztálytalálkozó

Köszönjük szépen Fenyő Imréné Rózsika néninek, és Kiss Tiborné Ica néninek, hogy
jelenlétükkel megtiszteltek bennünket a 30. éves osztálytalálkozónkon, mindannyiunkat
örömmel töltött el, egy élmény volt újra látni egymást! Hamarosan találkozunk!
Ebesi Arany János Általános
Iskola 1981–89-es évfolyam
C. osztálya
„Nincs szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság
évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak
el örökké, mert nem a világban
kerestünk még akkor barátokat, hanem barátainkban leltük
fel az egész világot.”
(Kölcsey Ferenc)
Zakar Gyöngyi

Időpont:	2019. szeptember 1.
vasárnap 9 óra
Helyszín:	Ebes Művelődési Ház,
Kossuth u. 32-34.

Felhívás!
Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület az Ebes Községi Önkormányzattal
együtt, 2019. szeptember 1-jén vasárnap 9 és 12 óra között megyei szintű
utcai futóversenyt szervez Ebes belterületén. Ezen időszakban a Kossuth utca
kb. 400 méteres szakasza le lesz zárva a
futók biztonsága érdekében, rendőri és
polgárőri biztosítás mellett. A megjelölt
időtartam alatt közlekedő buszjáratok a
Hunyadi utcán közlekednek, kihagyva a
Kossuth utcai (gyógyszertár, illetve iskola előtti) megállókat. A Kossuth-Bocskai-Vérvölgy-Rózsa utcákon nagyon
körültekintően, fokozott figyelemmel
közlekedjenek a versenyzők miatt, folyamatos haladásukat biztosítva. Köszönjük
megértésüket!
Ebes Községi Önkormányzat

Forró futamok
A Hajrá futás debreceni futóverseny
sorozat augusztusi versenyén is szép
teljesítményt nyújtottak atlétáink. Tóth
Amina, Tőzsér Dalma és Nyüvedi Nándor győztek, Mészáros Márta, Kircsi
Botond és Nyüvedi Sándor második,
míg Nyüvediné Mónika harmadik helyezést értek el. A debreceni Őrült futáson Seres Erika, Pintyák Ildikó, Nagy
Anita, Csorvási Andrea és Borsos Zsolt
képviselték településünket, míg a nagyhegyesi Napkelte futamon Léránt Antónia, Kovács Attila, Makai István és
Kiss Róbert köszöntötték a Nap ébredését futással. A Tiszadada és Tiszadob
között rendezett gátfutás 5 km-es távját
Mészáros Tamás nyerte. Nagy Anita,
Egri Ferenc, Egri Kincső, Egri Csenge
és Borsos Balázs is dobogós helyezést
értek el. Csorvási Andrea, Léránt Antónia, Kovács Attila és Borsos Zsolt is
kiválóan versenyeztek a tikkasztó hőségben. Kiváló szenior futónk, Lugosi
Imre is remekelt és érmekkel tért haza
Tarcalról és Nyíregyházáról.
Sós Barnabás, ESBE
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2019. augusztus 3-5-ig Nádudvar városa adott helyet a IV. Járási
Ifjú Polgárőr Tábornak. A Nádudvarról, Nagyhegyesről, Ebesről és
Nádudvar lengyel testvérvárosából, Urzędówból érkező ifjú polgárőrök és kísérőik közel 50 fővel vettek részt a tábor programjaiban, így nemzetközi szintű táborrá vált a rendezvény.
Nagy örömünkre szolgál, hogy immár negyedik éve folyamatosan működik ez a tanulásra és kikapcsolódásra egyaránt kiváló
tábor, melynek megálmodója, kezdeményezője az Ebesi Polgárőr
Egyesület elnöksége volt.
A színes szakmai elméleti és ügyességi programokat a rendőrség,
a katasztrófavédelem, a hagyományőrző (íjászat, fazekasság) és
polgárőreink tevékeny részvételével valósították meg a rendezők.
Szükségesek az ilyen szakmai tartalommal is megtöltött találkozók.
Fontos cél, hogy az ifjú polgárőrök megismerhessék a rendező település értékeit, ezért több helyszínen is voltak programok.
A pihenésre, kikapcsolódásra is jutott idő. Ezek sportprogramok,
bowlingozás a helyi Művelődési Központban, kolbászsütés, tábortűz, izgalmas éjszakai bátorságpróba a Trófea Vadászháznál voltak,
amelyet az utolsó napon nádudvari gyógyfürdőzés tett teljessé.
Bízunk benne, hogy az ebesi iskola ifjú polgárőrei élményekkel
tele, tapasztalatokkal és tudással felvértezve, új barátságok emlékével utaztak haza. Szeretnénk megköszönni Zelízi Marika és Bálintné Bagdi Ibolya tanító néniknek, hogy szabad idejükben ismét
vállalták a tábor szervezését és az ebesi ifjú polgárőrök kísérését és
felügyeletét.
Az V. Járási Ifjúsági Tábor rendezője jövőre Nagyhegyes település lesz, ahová várjuk az aktív kispolgárőrök jelentkezését.
Ebesi Polgárőr Egyesület

V. Torta- és süteményfesztivál
Várjuk mindazok jelentkezését, akinek lapul a fiókban egy jól
bevált családi receptje, és elég kedvet érez ahhoz, hogy sütési
tudományát bemutassa az ebesi nagyközönség előtt.
Ideje: 2019. október 19. 14 óra
Helye: Művelődési ház, Ebes Kossuth utca 32-34.
A versenyre bárki nevezhet az alábbi feltételekkel:
• nevezni a nevezési lap kitöltésével, a benevezett süti receptleírásával és leadásával lehet
• nevezni legkésőbb 2019. október 8-ig lehet a Községi Könyvtárban
• egy versenyző több kategóriában is benevezhet, de süteményenként külön-külön kitöltött nevezési lappal
• a versenybe egy adag / tepsi süteménnyel vagy a tortáknál egy
egész tortával kell nevezni
• a sütiket frissen kell elkészíteni, a kész süti nem tartalmazhat
nyers tojást
• a versenyeztetett sütiket a fesztivál napján 2019. október 19én, szombaton 10.00 és 12.00 óra között kell leadni – névvel
ellátott tálcán – a rendezvény helyszínén, a Művelődési házban
Nevezési kategóriák
• Sós sütemények (pogácsák, sós falatkák, borkorcsolyák…)
• Édes sütemények (linzerek, muffinok, aprósütemények…)
• Szeletelt sütemények (krémesek, zserbók, szeletesek ...)
• Torták, torta különlegességek
• Hagyományos sütemények (kelt tészták, lepények, kalácsok…)
• Reform sütemények (diabetikus, paleo…)
Várunk minden sütni imádót és süti imádót!
Nevezz, süss és nyerj!
INFORMÁCIÓ: 52/366-136, 52/366-227, 20/20-404-8044

Meghívó

A Széchényi Ferenc Tájmúzeum tisztelettel meghívja Önt
2019. szeptember 20-án 17.00 órakor
Kádár Nagy Lajos
Holló László-díjas festőművész

„Kádár Nagy Lajos 80.”
című jubileumi kiállításának megnyitójára.

A kiállítást megnyitja:
Erdei Sándor újságíró, költő
A kiállítás 2019. október 11-ig tekinthető meg.
Helyszín:
Széchényi Ferenc Tájmúzeum
Ebes, 4211 Ady Endre utca 6-8.

www.ebes.hu

Nádudvaron táboroztak az ebesi
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Rendőrségi hírek
Egy férfi az általa vezetett személygépkocsival közlekedett
2019. augusztus 13-án 11 óra körül a 4-es számú főúton, Hajdúszoboszló irányából Debrecen felé. A főút 211. kilométerszelvényében sofőr nem tartott megfelelő követési távolságot
az előtte közlekedő és a fényjelző berendező készülék miatt
forgalmi okból lassító kamion mögött, aminek nekiütközött.
A balesetben a személyautó utasa könnyű sérüléseket szenvedett.
A rendelkezésre álló adatok 2019. július 30-án 17 óra körül
Ebes közelében a 4-es számú főúton közlekedett egy férfi az
általa vezetett személyautóval, amikor nem tartott megfelelő
követési távolságot az előtte haladó és forgalmi okból lassító
másik gépkocsi mögött, amelynek nekiütközött. A baleset következtében a két jármű még két másik gépkocsinak is nekicsapódott. Az ütközések során az egyik járműben utazó gyerek
könnyű sérülést szenvedett.
A 4-es számú főút 214. kilométerszelvényében 2019. július
30-án 9 óra körül egy férfi az általa vezetett gépkocsival haladt, amikor nem tartott megfelelő követési távolságot az előtte haladó és lassító gépjármű mögött, amelynek nekiütközött.
A balesetben nem sérült meg senki.
A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság vizsgálja a balesetek
körülményeit.
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a járművezetők figyelmét a közlekedési szabályok maradéktalan
betartására, hiszen a balesetek megelőzhetők.
Karácsony Béla
r. százados

Felhívás!
„Ahány ország, annyi szokás…”
2020 a nemzeti összetartozás éve lesz – ebből az
alkalomból előadássorozatot tervezünk az ebesi
Művelődési Házban. Várjuk azok jelentkezését, akik más
országban születtek, de itt telepedtek le, vagy
huzamosabb ideig külföldön tartózkodtak, és szívesen
megosztanák velünk élményeiket, tapasztalataikat, rövid
bemutatót tartanának az ottani életről, kultúráról,
gasztronómiáról.
Ha magadra ismertél, jelentkezz bátran a következő e-mail
címen: ebesprogramok@gmail.com, vagy a 30/444-5120
telefonszámon.
Első alkalom (előreláthatólag): október 5. (szombat) 16 óra
Az előadás témája: Finnország
Helyszín: Művelődési Ház
Mindenkit szeretettel várunk!

Könyvmoly Klub és Olvasókör

A Községi Könyvtárban július
19-én első alkalommal gyűlhettek össze az olvasáskedvelő 9-14
éves gyerekek. A VarázsVilág
Könyvmoly Klubban havonta
egyszer találkozunk: megbeszéljük
olvasmányélményeinket,
felolvassuk saját kitalált történeteinket (amiket összegyűjtve később szeretnénk megjelentetni),
valamint terveink közt szerepel

egy közösen megírt történet is.
A felnőtt irodalomkedvelők számára is indult egy klub július 23án „Csak azért is olvasunk!” Ebesi
Olvasókör névvel. A klub tagjaival egy 50 tételből álló könyves
kihívásban veszünk részt. A havi
találkozók alkalmával megbeszéljük tapasztalatainkat, kisorsoljuk a következő teljesítendő
feladatot és kiválasztjuk hozzá a
megfelelő könyvet. A klubokhoz
bármikor lehet csatlakozni, a felnőtteket legközelebb szeptember
5-én 17.00-tól, a gyerekeket pedig
szeptember 12-én 17.00-tól várjuk
sok szeretettel!
Csecsődi Enikő

„A nagy szavak nem érnek semmit,
elszállnak, mint az őszi szél.
De a szeretet, ha tiszta szívből
fakad, elkíséri az embert, amíg él.”
József Attila

70. születésnapja alkalmából
VARGA SÁNDOR

ebesi lakost szeretettel köszönti
felesége, 3 gyermeke és 5 unokája

Ebesi Hírlap
2019. június 16. és 22. között iskolánk 40 tanulója felejthetetlen napokat töltött Polickán.
Vendéglátóink a lehető legszínesebb programokkal készültek számunkra. A hosszú és fárasztó utazás után a napok gyorsan teltek, hiszen cseh barátaink gondoskodtak arról, hogy
minél több és változatosabb élményben legyen
részünk. Megismerkedtünk Policka és környéke szépségeivel, a helyi iskolával, az ott folyó
munkával, túráztunk a lankás hegyek között.
Az ebesi gyerekek részt vehettek egy-egy tanítási órán is, barátságos sportmérkőzéseken
mérték össze ügyességüket a polickai csapatokkal. A legnagyobb sportélményt a mászófal kipróbálása jelentette, ahol profi segítők
ügyeltek a biztonságra. Barátságok alakultak
és a már korábban kialakult kapcsolatok erősödtek. Szíves vendéglátásban volt részünk a
polgármesteri hivatalban, ahol a polickai
polgármester és a testvériskola igazgatója
kedves szavakkal köszöntötte csoportunkat.
Felejthetetlen napot töltöttünk Prágában is,
ahol pillanatról pillanatra végignéztük a híres
őrségváltást. Nagyon jó hangulatban telt az
immár hagyománnyá vált kolbászsütés, ahol
mindenkinek akadt sütnivalója. Utazásunk
utolsó állomásaként a barlangbeli csónakázás
kissé félelmetes, misztikus, mégis nagyszerű
élményt nyújtott. Nagy Józsefné Júlia néninek
köszönjük a szervezést, az idegenvezetést és a
tolmácsolást. Kísérők voltak: Balogh Éva, Németi Jánosné, Orjákné Kurczina Zsuzsanna,
Tóth Norbert

Művészetis tanulóink Balatonszárszón
A nyári szünet elején lehetősége nyílt művészeti tagozatos diákjainknak öt napot eltölteni Ebes testvértelepülésén, Balatonszárszón.
Köszönetünket fejezzük ki, mivel utazásunkat
a két település önkormányzata biztosította, a
programokat pedig a Balatonszárszói József
Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és diákjai szervezték. Utolsó napunk is élménydús volt. Ellátogattunk
Nagyberénybe, ahol vendéglátóink szeretettel,
vicces játékokkal és nem utolsó sorban nagyon
finom bográcsban főtt pörkölttel vártak.
Jöjjön néhány élménybeszámoló az igazán jól
sikerült táborról:
„Megérkezésünk után a József Attila Emlékházba mentünk, ahol sok érdekeset tudtunk

Idén nyáron a Pilisbe szerveztünk vándortábort. 24 fő diák, 4
felnőtt és 3 táborvezető alkotta
a 31 fős csapatot. A tavalyi 14
gyerekből 10-en ismét jöttek.
Szentendrétől Visegrádig vándoroltunk, érintve az összes gyönyörű látnivalót, amit a Pilis és a
Visegrádi-hegység adhat.
Azt az élményt, amit a Prédikálószékről a Duna-kanyar látványa nyújtott, senki nem felejti.
Mint ahogy a Holdvilág-árkot,
a Vasas-szakadékot, a Spartacus-ösvényt és az esti látogató-

Színes iskolai hírek
meg József Attiláról. Másnap Balatonszárszóról szóló videókat néztünk, majd elutaztunk a
balatonföldvári Hajózástörténeti látogatóközpontba és a nap végén megmártóztunk a Balatonban. A harmadik napon komppal elutaztunk
Tihanyba. Meglátogattuk a tihanyi főapátságot
és a Levendulaházat. Délután lementünk a partra és fürödhettünk a Balatonban. Utolsó előtti napunkat a vízben tölthettük. Indulás előtt
Nagyberényben jártunk, ahol traktorral felvittek minket a dombra és a különféle programok
mellett megcsodálhattuk a kilátást. Fáradtan,
de élményekkel teli utazásról tértünk haza.
Nekem ez az utazás egy örök emlék marad.”
/Orosz Fanni 6.a/
„Remek programokkal készültek nekünk
vendéglátóink Balatonszárszón. Tihanyban a
Levendulaházba és a tihanyi apátságba látogattunk és a szárszói templomot is megnéztük,
ahol együtt énekeltünk és zenéltünk néhány
iskolás zenetagozatossal. A jó időnek hála rengeteget fürödtünk a Balatonban. Jó élményekkel tértünk haza!” /Kanyó Gréta Anna 6.b/
„2019. június 23. és 27. között a művészeti iskolások Balatonszárszón táboroztak. A hosszú
út után meleg ebéddel vártak minket. Elfoglaltuk szállásunkat és felfedeztük testvértelepülésünk nevezetességeit. Meglátogattuk az
iskolájukat és este közös éneklésre, művészeti
bemutatókra került sor a református templomban. A sok fürdőzés mellett ellátogattunk
Tihanyba is. Megnéztük az apátságot és nagy
élmény volt, ahogy a komp átviszi a buszunkat a Balatonon. A balatonföldvári kilátóból a
szép panoráma mindenkit elbűvölt. A kirándulás minden pillanatát élveztük. Köszönjük
Szabóné Tóth Katalin, Nagy Anita és Subáné
Kiss Gyöngyi tanárnőknek a remek programokat és a jó hangulatot.” /Pálóczi Borbála
5.b/

Arany Tábor
A nyári szünet második hetében 40 tanuló vehetett részt az Erzsébet pályázat keretei közt
megvalósult kézműves táborban. A hét minden
napja tartogatott nekünk élményekben gazdag
programokat. Hétfőn a helyi Széchényi Ferenc
Tájmúzeumot látogattuk meg, ahol a gyerekek
betekintést nyertek a régészek munkájába.

Kedden kirándulást tettünk Biharnagybajomba, ahol Terike néni gyógynövényes kertjét tekintettük meg. Majd ezt követően Füzesgyarmati Állatpark és Vadfarmra tettünk látogatást,
ahol közel, 5000 m2-en több mint 90 fajta állat
bemutatására, megtekintésére került sor családias hangulatban. Majd hatalmas szeretettel és
hűsítő kézműves szörpökkel várt bennünket
Korán Ibolya a Szörpös ház tulajdonosa, ahol
Gábor bácsi gitárjával hatalmas hangulatot
teremtve dalra fakasztotta a csapatot, illetve
meglepetés szekerezésen is részt vehettünk.
Szerdán Varga Brigitta, a Kreatívellátó tulajdonosa látogatott meg bennünket Gödöllőről.
Kézműves foglalkozása során mindenki elkészítette saját, egyedi tervezésű kincsesládáját.
Élményekben gazdag hetet tudhatunk magunk
mögött. Táborvezetők: Kulcsárné Toroczkai
Dóra, Petőné Kis Judit, Galgóczi Éva és Kádárné Domán Gyöngyike.

Zánkai Erzsébet tábor
Nagy örömünkre az idén is pályázatot nyertünk a nyári Erzsébet táborba. Most a 9. turnusban augusztus 11–16-ig 40 tanulóval és
a kísérőkkel Zánkát ismerhettük meg. Igazi
tábori élményeket szereztünk a tábornyitó és
záró ceremóniával, a reggeli ébresztővel, tornával. Szerencsére időben regisztráltuk a csoportot a programokra, így sárkányhajóztunk,
vízi kalandparkoztunk, túráztunk a Szent Balázs várromhoz. Részt vettünk középkori szablyavíváson, másztunk a kalandparkban, lézerharcot vívtunk, sétahajóztunk és természetesen élveztük a Balaton vizét. Sándor Szilvia
a KI MIT TUD ? ének kategóriájában 3. helyezett lett. Fáradtan, de sok-sok barátot szerezve, élményekkel gazdagodva tértünk haza.
Kísérő tanárok: Bálintné Bagdi Ibolya, Fodor
Barbara Melinda, Zelízi Mária tanár nénik és
Szabó Zsolt tanár bácsi.

Szülői értekezletek
A 2019/2020-as tanév szülői értekezleteinek
időpontjai: szeptember 9-én, hétfőn 1–2. osztály és 7–8. osztály, szeptember 10-én, kedden
3–4. osztály, szeptember 11-én, szerdán 5-6.
osztály. Szeretettel várjuk a szülőket ezen alkalmakkor 17 órától.
Összeállította:
Szűcs Norbert intézményvezető
Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Tavaly Mátra, idén Pilis
inkat, a kiscicát és a rókakölyköt
sem. A jó csapat, a sok látnivaló
garantálta, hogy jól érezzük magunkat.
A jókedvünket még a nagy
meleg (éjszaka a nagy hideg) és
a sok nyikorgó ágy sem szegte. Aki kipróbálta a szabadban
alvást, azon túl, hogy kis híján
megfagyott, sok hullócsillagot is
láthatott.
Az utolsó szálláshelyen, a
Mogyoró-hegyen a vízbiológiai

foglalkozás mindenki számára
érdekes volt, saját magunk meríthettük ki a vízi élet egy-egy képviselőjét: a gőtét, a skorpiót, a
vidrapókot (a vízipók-csodapókból). Csaba bácsi azt is megmutatta, hogyan készíti el a „csodapók” a légnadrágját. Megismerhettük, hogy milyen egy Erdei
Művelődési Ház és úton-útfélen
Makovecz Imre épületeivel találkoztunk. A közelben lévő imbolygó függőhídon néhányan

majdnem tengeribetegek lettek.
Aztán csomagolás, búcsú Visegrádtól, komp és haza…
A hazaúton mindenki fölvette
a vándortáboros zöld pólóját ezzel is hirdetve, hogy újraindult ez
a mozgalom Magyarországon.
Jövőre talán a Zemplén, vagy
a hőn áhított Bakony lesz az úti
cél. Sőt, tervben van a vízi vándortáboroztatás is!
Táborvezetők:
Kása Sándor, Katona Erika,
Négyesiné Takács Szilvia

www.ebes.hu
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MEGHÍVÓ

Ebes Községi Önkormányzat
tisztelettel meghívja a lakosságot
2019. szeptember 7-én,
szombaton 10.00 órától
az Ebesi Alapszolgáltatási Központ
és Idősek Otthona épületének
ünnepélyes átadására.
Helyszín: Ebes, Rákóczi u. 7–9.
TEGYE
MEG AZ ELSŐ
LÉPÉST!
Takarék Babaváró Hitel

THM1:

0,46%
THM2:

6,35%

Akár kamatmentesen is!

www.takarekcsoport.hu

Állami kezességvállalással
Hitelösszeg 2 millió – 10 millió Ft
Futamidő 60 – 240 hónap
Szabadon felhasználható, nem hitelcélhoz kötött
Gyermekvállalási támogatással a fennálló hiteltartozás kiváltható

A THM1 az érvényben lévő jogszabályok figyelembevételével, 10 000 000 forintra, 240 hónapos futamidőre,
az állami kamattámogatás és 3 év törlesztési szüneteltetés figyelembe vétele mellett került
meghatározásra – a feltételek teljesülése esetén –, a THM2 a feltételek nem teljesülése esetén 10 000 000
forintra, 240 hónapos futamidőre került meghatározásra, mely tartalmazza a jogosulatlanul igénybe vett
kamattámogatás összegét és a 60. hónapot követően a kamattámogatás elvesztése esetén érvényes
hitelkamat mértékét. (THM1: kamattámogatott időszak alatt; THM2: kamattámogatás elvesztése esetén)
A hitel folyósítása és törlesztése az Ügyfél által a Hitelintézetnél vezetett forint lakossági bankszámlájára /
bankszámlájáról történik, melynek fenntartása az egész futamidő alatt szükséges.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.
A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk.
A Takarék Csoport személyi kölcsönei a https://takarekcsoport.hu/atm-es-fiokkereso weboldalon feltüntetett
Takarék Csoport-tagok értékesítési hálózatában érhetőek el.
A Takarék Csoport Hitelintézetei a bírálat jogát fenntartják.

