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A 2014–2019-es ciklus utol-
só munkaterv szerinti testületi 
ülésére került sor szeptember 
18-án. Az elmúlt hónap emlí-
tésre érdemes eseményeinek 
összefoglalását követően a 

ciklus legfontosabb, a tele-
pülés életében mérföldkövet 
jelentő fejlesztéseiről tartott 
beszámolót Szabóné Karsai 
Mária polgármester.

Jogalkotási feladatkörében a 
Testület elfogadta a hulladék-
gazdálkodás helyi szabályai-
ról szóló rendelet módosítását 
(a házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtést érintő változás 
átvezetése), valamint a szoci-
ális tűzifa pályázaton elnyert 
187 m3 tüzelő kiosztásának 
szabályait tartalmazó rende-
letet.

A törvényi előírásoknak 
megfelelően sor került a 2019. 
évi költségvetés I. féléves tel-
jesítéséről, illetve annak mó-
dosításáról szóló előterjesztés 
tárgyalására. A részletes ki-
mutatásokból kiderül, hogy az 
Önkormányzat gazdálkodása 
az idei évben is kiegyensúlyo-
zott, hitelektől mentes, fenn-
tartható pályán halad.

Tóth Ilona intézményve-
zető a Benedek Elek Óvoda 
és Mini Bölcsőde 2018/2019 
nevelési évének értékeléséről, 
valamint a 2019/2020 neve-
lési év munkatervéről szóló 

előterjesztés keretében hang-
súlyozta, hogy az óvodában 
folytatódik a magas színvo-
nalú pedagógiai munka. A 
magas gyermeklétszám miatt 
az intézmény tárgyi eszközök 
(székek, fektetők) beszerzésé-
re irányuló kérelme is elfoga-
dásra került.

Döntés született az Ebes 
Kulturális Közhasznú Non-
profit Kft. ügyvezetőjének ki-
nevezéséről, Eignerné Bartusz 
Andrea érdemei elismerése 
mellett újabb öt évre bizalmat 
kapott a Képviselő-testülettől.

Az Önkormányzat sikeres 
gazdálkodásának köszönhe-
tően lehetőség nyílt egy idei 
évre eredetileg nem tervezett 
útépítés megvalósítására: a 
Jókai utca út és csapadékvíz 
elvezetés kiépítésének kivi-
telezési munkáira bruttó 30 
millió forint összeget szava-
zott meg a Testület. Kedvező 
időjárás és sikeres pályáztatás 

esetén még idén megvalósul-
hat a beruházás.

Zárt ülés keretében a kistér-
ségi ügyeleti szolgáltatás el-
látására kiírt közbeszerzésről 
született döntés: a képviselők 

egyhangúlag támogatták az 
ügyelet hosszú távú, stabil 
működésének kereteit meg-
teremtő eljárás eredményes 
lezárását. A kistérség többi 
településének (Hajdúszobosz-
ló, Hajdúszovát, Nagyhegyes) 
döntésétől függ, hogy az új 
rendszer megkezdheti-e a mű-
ködést.

Szintén zárt ülés keretében 
került sor három fiatal ebesi 
pár első lakáshoz jutók tele-
pülési támogatására irányuló 
kérelmének elbírálására.

Az ülés végeztével a képvi-
selők, bizottsági tagok és in-
tézményvezetők kötetlen be-
szélgetés keretében értékelték 
a ciklusban végzett munkát, 
egyet értve abban, hogy ese-
ményekben gazdag, konstruk-
tív, Ebes érdekeit mindenkor 
szem előtt tartó testületi mun-
ka zajlott az elmúlt években.

Dr. Morvai Gábor
jegyző

Képviselő-testületi ülés 2019. szeptember 18-ánA TARTALOMBÓL...

Szent István Napi 
Sokadalom – 6. oldal

Koszorúzás Ebes 
testvérvárosában – 6. oldal

Polgárőr Találkozó
9. oldal

Színes iskolai hírek
11. oldal

Jubileumi kiállításmegnyitó 
a múzeumban – 9. oldal
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Kedves Ebesi 
Választópolgárok!

Néhány hét múlva lezárul 
a 2014-2019-es önkormány-
zati ciklus. Ilyenkor fontos 
végiggondolni, értékelni, 
hogy mi minden történt az 
elmúlt öt évben. 

Öt év történését lehetet-
len összesűríteni ilyen kis 

terjedelemben, de általános-
ságban elmondható, hogy 
napjainkra Ebes mind az itt 
élők, mind az ide látogatók 
számára egy vonzó település 
lett rendezett, tiszta, virágos 
utcáival, köztereivel, meg-
újult közintézményeivel, jó 
közbiztonságával, változa-
tos programjaival. 

Büszkén mondhatom, óri-
ási dolgokat értünk el Ebe-
sen! A 2014-2019-es ciklus-
ban közel 1,3 milliárd forint 
pályázati forrásból megva-
lósított fejlesztésen felül 1,2 
milliárd forint önkormány-
zati saját forrást fordítottunk 
beruházásra.

De a siker soha nem egy 
ember érdeme. Mindannyian 
tudjuk, hogy egyedül nem 
megy, de mi ebesiek együtt, 
eddig is bebizonyítottuk, 
hogy képesek vagyunk fej-
leszteni, szépíteni települé-

sünket. Az önkormányzati 
ciklus végéhez közeledve, 
szeretnék köszönetet mon-
dani a képviselő-testület tag-
jainak, az önkormányzatnál 
és intézményeinél dolgozók-
nak, a lakosoknak, vállalko-
zóknak, civil szervezeteknek 
és mindazoknak, akik mun-
kámat támogatva, elősegítet-
ték Ebes fejlődését.

2010-ben elindultunk egy 
úton, kitűztünk számos, a te-
lepülés fejlődésének irányát 
meghatározó célt. Sokat fej-
lődött a település, rengeteget 
dolgoztunk ezen, de folytat-
ni kell, munka van bőven. 
Célunk továbbra is a dina-
mikus fejlődés, hogy Ebes 
a jövőben is olyan település 
maradjon, ahol jó élni. Bí-
zom benne, hogy az elmúlt 
kilenc éves tevékenységem-
mel bebizonyítottam Önök-
nek, hogy alkalmas vagyok 

erre a feladatra. Továbbra is 
a becsületes, tisztességes és 
a közösen végzett munká-
ban hiszek, tenni akarásom 
töretlen. A következő önkor-
mányzati ciklusra vonatkozó 
programot hamarosan eljut-
tatjuk minden ebesi lakos-
hoz.

Tisztelt Ebesiek! 
Hiszem, hogy minden ebe-

si választópolgárnak fontos 
településünk jövője, így ké-
rem Önöket, hogy október 
13-án minél többen menje-
nek el szavazni és támogas-
sanak abban, hogy az elkez-
dett úton tovább haladjunk 
együtt, közösen, Ebesért!

Tisztelettel:

Szabóné Karsai Mária
 polgármesterjelölt

Polgármesterjelölt

BALOGH LÁSZLÓ független képviselőjelölt vagyok. 1997. évben költöztünk családommal Ebesre. 
1999-ben megalakítottuk az Ebesi Polgárőr Egyesületet, melynek 2001. óta vezetője is vagyok. A polgárőr 
munkám mellett kezdeményezője és fő mecénása voltam a Szent István parkban a Kettős kereszt felállítá-
sának. Számtalan kulturális, sport- és egészségmegőrző program szervezésében is tevékenyen részt veszek. 
Néhány ebesi aktivistával évek óta szervezzük a Tavaszai nagytakarítás szemétszedési akciónkat.

Kilenc éve a Pénzügyi Bizottság külső tagja vagyok, ismerem és támogatom a település közép és hosszú 
távú terveit. Ha megtisztelnek a bizalmukkal továbbra is önökkel együttműködve fogok dolgozni Ebes fejlődéséért. Szlogenem: 
Mindent megtenni lehetetlen, semmit sem tenni felelőtlenség!

Balogh László képviselőjelölt

BIRÓ SÁNDORNÉ született Papp Katalin független képviselőjelölt vagyok. Házas, két felnőtt gyermek 
édesanyja, és négy gyönyörű unoka boldog nagymamája. Születésemtől kezdve Ebesen élek, 35 éve házi 
nővérként dolgozom a helyi orvosi rendelőben. Jól ismerem az ebesi lakosokat, tudok az egészségügyben és 
a mindennapokban felmerülő problémáikról. 2010-ben kaptam először bizalmat képviselőként, azóta nagy 
utat tettünk meg közösen. Most is Szabóné Karsai Mária polgármester jelöltet és programját támogatom. 
Célom a lakosság érdekeit továbbszolgálni a munkámban és a képviselő-testületben egyaránt. Köszönöm az 
ajánlásokat és a támogatást. Bízom abban, hogy az Önök támogatásával folytathatjuk a megkezdett munkát, 
és az elkövetkezendő időben hasonló eredményeket érhetünk el, mint az előző öt évben.

Bíró Sándorné képviselőjelölt

Köszönöm, hogy aláírásukkal támogattak abban, hogy képviselőjelölt lehessek! 
CSISZÁRNÉ JÓZSA EMMA vagyok, házas, agrármérnök, mérnöktanár. Születésem óta Ebesen élek. 
Az egyetemi évek befejezése után a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollé-
giumában helyezkedtem el mérnöktanárként, ahol növénytermesztést és állattenyésztést tanítok középfokú 
és technikusi szinten.

A pedagógusi munkám, feladataim mellett nagyon fontosnak tartom Ebes fejlődését és ehhez legjobb 
tudásommal szeretnék hozzájárulni, amennyiben Önök megtisztelnek bizalmukkal. Bízom abban, hogy az 
Önök támogatásával ismét lehetőséget kapok arra, hogy képviselőként a 9 évvel ezelőtt megkezdett úton 

tisztességes, becsületes munkával tovább haladhassak Ebes dinamikus fejlődése érdekében, szem előtt tartva a lakosok érdekeit.
Csiszárné Józsa Emma képviselőjelölt

Képviselőjelöltek
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FÜLÖPNÉ DR. KOVÁCS BRIGITTA vagyok. Egy éves kisfiammal és közgazdász férjemmel bol-
dog családban élünk. Önálló ügyvédként saját irodámat vezetem, már több mint négy éve és nagyon örü-
lök, hogy számtalan ebesi lakos is, mint ügyfél megtisztelt már bizalmával. Ismételt jelöltetésem szakmai 
szempontból továbbra is kihívás számomra. Az eddig megszerzett tudásomat és tapasztalatomat a helyi 
önkormányzás során a község érdekében és az itt élő emberek javára szeretném továbbra is kamatoztatni. 
Nyitott, közvetlen, de egyben határozott személyiségemmel úgy gondolom, megfelelően tudnám képviselni 
az ebesi embereket a képviselő-testületben független képviselőként a jövőben is. Bízom abban, hogy az 
október 13-i választáson mindenki él állampolgári jogával és eljön szavazni.

Továbbra is Együtt, Közösen Ebesért és Egymásért!
Fülöpné Dr. Kovács Brigitta képviselőjelölt

JAKAB ATTILA vagyok, 53 éves egyéni vállalkozó. 31 éve alapítottam családot Ebesen, gyermekeim 
itt nőttek fel. Lányom óvodapedagógus a helyi óvodában, fiam pedagógusként dolgozott községünkben, 
jelenleg együtt vállalkozunk, feleségem a családi vállalkozást segíti. Operatőrként dolgozom az ország 
több ismert televíziójában, kulturális rendezvényeken, sport közvetítéseken, civil eseményeken, ez által 
széles körben van lehetőségem kapcsolatteremtésre. 2014-ben Szabóné Karsai Mária Polgármesterasszony 
felkérésére vállaltam, hogy külsős bizottsági tagja legyek a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, Oktatási 
és Sport Bizottságnak. Öt év hivatali és több mint ötven életév tapasztalata után vállalhatónak érzem ezt a 
kihívást. Kérem, szavazatukkal támogassanak!

Jakab Attila képviselőjelölt

KISS LAJOSNÉ vagyok, 49 éves, férjezett, kétgyermekes tősgyökeres ebesi lakos. 1988-ban érettsé-
giztem Pallagon, állategészségőr szakon. Szintén 1988-ban elhelyezkedtem az ebesi postán, ott több mint 
27 évig álltam az Önök szolgálatára. Munkámat nagyon szerettem. Egy pénzintézetnél nagyon fontos a 
bizalom és diszkréció, úgy érzem sok emberrel kialakult ez a kapcsolat. 2015 szeptemberétől az iskolában 
dolgozom, mint gazdasági ügyintéző. Itt szintén nagyon jó kapcsolatom van a kollégákkal, a szülőkkel, 
és a gyerekekkel. Büszkén mutatom barátainknak a „Mi kis falunk”-at, mely tiszta, rendezett és szépen 
fejlődik. Szívesen lennék ennek a szorgalmas, céltudatos csapatnak a tagja, amennyiben Önök is támo-
gatnának ebben.

Kiss Lajosné független képviselőjelölt

Köszönöm a bizalmat, hogy az elmúlt négy ciklusban képviselhettem településünk érdekeit a kistérség-
ben, a megyében és régióban, mint önkormányzati képviselő.

A megyében településünk a legdinamikusabb ütemben fejlődött. Az utóbbi öt évben alpolgármesterként 
segítem a polgármester asszony munkáját és képviselőtársaimmal összehangoltan szolgáljuk az itt élő csa-
ládok közösségi életét. A falu életében a legsikeresebb ötéves időszakról számolhatunk be.

Széleskörű kapcsolatokkal kell rendelkezni a hatékony érdekérvényesítés érdekében. Együttműködni a 
mindenkori kormánnyal és a Megyei Önkormányzattal. A jó viszony eredménye az elmúlt öt év sikeres 
fejlesztése és gazdálkodása. Amennyiben elégedettek eddigi munkámmal, kérem a következő ciklusban is 
bizalmukat!

Mezei László FIDESZ-KDNP Önkormányzati képviselőjelölt

DR. SZERZE RÓBERT BÉLA 42 éves háziorvos. Nős, 3 gyermek apja. Felelősségünk, hogy az elő-
döktől örökölt, biztos alapokon álló Ebest tovább fejlesszük. Erősíteni akarom az innovációt, az állandó 
megújulást. Biztatom a képviselő-testületet, hogy értékelje át a Debrecenhez fűződő kapcsolatunkat, hiszen 
Ebes az ország második legnagyobb városának elővárosa. Debrecen látványos fejlődéséhez csatlakozni 
kell. Ösztökéljük fiataljainkat, hogy a jelenlegi civil tevékenységen túl aktív közéleti tevékenységet is foly-
tassanak. A képviselőségre pályázók jelenlegi alacsony száma – remélem – nem az érdektelenségből fakad. 
Szakmám miatt a helyi egészségügyet méltóképpen akarom képviselni, a jelenleg meglévő hiányosságokat 
felszámolni.

Dr. Szerze Róbert képviselőjelölt

SZŰCS NORBERT vagyok, nős, két lány gyermek édesapja. Feleségem Obsitos Tünde, akivel 15 éve 
kötöttünk házasságot. 2001-től – nyolc év nyírlugosi munkavállalás kivételével – a település iskolájában 
tanítok, 2013-tól pedig az intézmény vezetője vagyok.

Jelenlegi munkám mellett mesterpedagógusként részt veszek az Oktatási Hivatal eljárásaiban szakértő-
ként. A közoktatás területén több pályázat megvalósításában vettem részt. Korábban településünk focicsa-
patában játszottam, majd a játékos pályát felváltotta a játékvezetés, amelyet 15 évig űztem. Szabadidőmben 
a NGYSZ Saferinternet oktatójaként járom Kelet-Magyarországot ingyenes oktatásokkal.

Szeretném megköszönni támogatásukat. Bízom benne, hogy 2019. október 13-án a választottjuk le-
szek.

Hajrá Ebes!
Szűcs Norbert FIDESZ-KDNP Önkormányzati képviselőjelölt
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Az Önkormányzat és a te-
lepülés régi álma vált valóra, 
amikor, sok-sok munka után, 
2019. szeptember 7-én sor ke-
rült az Ebesi Alapszolgáltatási 
Központ és Idősek Otthona 
épületének átadó ünnepségére. 
A változékony időjárás ellené-
re sokan voltak kíváncsiak az 
ünnepélyes pillanatra: képvi-
selők, intézményvezetők, tá-
mogatók, helyi és környékbeli 
lakosok.

A rendezvény elején Cson-
tosné Posta Mária Miniska 
Zselyke: Az örök fiatalság 
című megható versét szavalta 
el. Ezt követően az idősektől 
a stafétát majdan átvevők, a 
Benedek Elek Óvoda és Mini 
Bölcsőde óvodásai adták elő 
ünnepi műsorukat Krucsó 
Emese és Jakab Erzsébet se-
gítségével.

A műsorok után ünnepi be-
szédek következtek. Szabóné 
Karsai Mária polgármester 

asszony köszöntötte a ven-
dégeket, majd Bodó Sándor, 
foglalkoztatáspolitikáért fele-
lős államtitkár, országgyűlési 
képviselő, Dr. Simon Attila, 
szociális ügyekért felelős ál-
lamtitkár-helyettes, valamint 
Erdei Andrásné, az Alapszol-

gáltatási Központ és Idősek 
Otthona intézményvezetőjének 
beszédét hallgathatták meg a 
jelenlevők. Polgármester Asz-
szony büszkén emelte ki a 
tényt, hogy az idősek számára 
a szociális alapellátáson túl a 
bentlakásos elhelyezést is biz-

tosítani tudja az Önkormány-
zat a jövőben. Bodó Sándor 
többek között arról beszélt, 
hogy a mai világban a közös-
ségnek nagy szerepe van az 
idősek gondozásában, s ebben 
a szerepben Ebes jó úton halad 
előre. Dr. Simon Attila pedig 
közölte a jelenlevőkkel, hogy 
a kormány, amely üdvözli az 
önerőből történő fejlesztést, 
biztosítja az intézmény fenn-
tartásához szükséges normatív 
támogatást. Erdei Andrásné 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
az intézménynek olyan ellátást 
kell biztosítani, amely minél 
jobban hasonlít arra a meleg-
ségre, amit a család képes adni.

Az ünnepi beszédeket kö-
vetően a történelmi egyházak 
áldásai és szentelései, majd 
az ünnepélyes szalagátvágás 
következtek. A rendezvény 
végén a vendégek megtekin-
tették az új épületet.

Seres László

Elkészült az Idősek Otthona

Halottak és Mindenszentek napi 
megemlékezés

Egy gyertyaláng megidéz egy lelket.
Egy láng, mely felidéz egy emléket.

Nincs hangja, nem énekel, nem zenél,
De a hang jó a lelkekhez,
Szavak nélkül is beszél!

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt az Ebe-
si Köztemetőben 2019. november 1-én 11:00 órától tartandó 
ökumenikus megemlékezésre. (Református, görög és római ka-
tolikus). Tájékoztatjuk a kedves hozzátartozókat és látogatókat, 
hogy 2019. november 1-től 2019. november 3-ig az ünnepre 
való tekintettel a temető 8:00–20:00 tart nyitva.

Ebesi Községgondnokság Kft.

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy a korábbi évek gyakor-
latához hasonlóan ez évben is, november 1-én, pénteken 
Mindenszentek napja és Halottak napja alkalmából a hely-
közi autóbuszok térítésmentesen szállítják a debreceni és 
a hajdúszoboszlói köztemetőbe utazókat. A szállítás költsé-
gét Ebes Községi Önkormányzat támogatja.

–  Debrecenbe 08.00-kor, 09.00-kor, 12.00-kor és 
14.30-órakor indulnak buszok, míg visszafelé 10.00-
kor, 11.00-kor, 13.30-kor, és 17.00 órakor indulnak a 
járatok. 

–  Hajdúszoboszlóra 12.00 órakor indul és onnan 14.30 
órakor jön vissza a busz.

A buszok a Gyógyszertár előtti buszmegállóból indulnak. 
Ebes Községi Önkormányzat

Temetői járatok

Citerásaink Debrecenben
2019. szeptember 19-én Kossuth 
Lajos születésének 217. évfordu-
lóján megemlékezést és koszo-
rúzást tartottak a Nagytemplom 
előtti Kossuth téren. A Debreceni 
Kossuth Társaság meghívásából 
az Ebesi Művelődési Ház Kékibo-
lya Citeraegyüttesével szerepel-
tünk az eseményen. A citerások: 
Kanyó Gréta, Kovács Anna, Gal-
góczi Zsuzsanna, felkészítő Nagy 
Anita. Köszönjük Kovács Péter-
nek a gyerekek szállítását!

Nagy Anita
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Ebben az évben a Haj-
dúszoboszlói Rendőrkapi-
tányság és az Ebesi Polgárőr 
Közhasznú Egyesület – a 
korábbi évekhez hasonlóan 
– fokozott figyelmet fordít a 
szeptemberi iskolakezdésre. 
Fontosnak tartjuk, hogy isko-
la környékén a járművezetők, 
a gyalogosok és a kerékpá-
rosok figyelmesen, körülte-
kintően, a szabályokat mara-
déktalanul betartva közleked-
jenek. Folytatva a hagyomá-
nyainkat, nem csak rendőrök 
és a közlekedési polgárőrök, 
hanem az iskolában szerve-
zett kispolgárőr csapat tag-
jai is jelzőőri tevékenységet 
teljesítenek a település leg-
veszélyesebb útkeresztező-
déseiben, főként az iskola és 
az óvoda környékén. Reggel 
hét órától a tanórák megkez-
déséig folyamatosan jelen 
vagyunk a gyalogátkelő-

helyek környékén, és a kis 
polgárőrök segítséget nyúj-
tanak alsó tagozatos társaik 
biztonságos áthaladásában. 
A felnőtt polgárőrök és ren-
dőrök szükség esetén forgal-
mat irányítanak és felhívják 
a gépkocsivezetők figyelmét 
a szabályos parkolásra, vala-
mint a közlekedési szabályok 
maradéktalan betartására.

Biztosak vagyunk abban, 
hogy ez az akció hozzájárul 
ahhoz, hogy településünkön 
évek óta nem történik tanév-
kezdéskor gyermekbaleset. 
Őszintén örülünk, hogy a 
szülők nagy többsége készsé-
gesen együttműködik velünk 
ebben az akcióban, és a gyer-
mekek biztonságáért végzett 
társadalmi munkánkat nem 
tekintették akadályoztatásnak. 
Vigyázzunk a Gyerekekre!

Balogh László
 Ebesi Polgárőr Egyesület

Ebesi polgárőrök 
az iskolakezdés biztonságáért
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DEBRECEN 
1956

Szeretettel meghívjuk Önöket a Méliusz Juhász Péter 
könyvtár vándorkiállításának megnyitójára.

A kiállítást megnyitja: Seres László történész

Időpont: 2019. október 22, kedd, 16 óra
Helyszín: Széchényi Ferenc Tájmúzeum

Ebes, Ady Endre utca 6-8.

A megnyitót követően a megemlékezés koszorúit helyezzük 
el a múzeum falán levő emléktáblánál.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Első királyunk emléknapján 
országszerte a magyar állam 
megalapítására emlékezünk 

mulatsággal, zeneszóval, jó-
kedvvel. Az idén az időjárás is 
kedvezett azoknak, akik 2019. 
augusztus 20-án Ebesen kilá-
togattak a Művelődési Házhoz. 
Főzőversennyel, sportverse-

nyekkel és vásárral egybekö-
tött zenés rendezvény várta az 
érdeklődőket, ahol ugyanúgy 

megtalálták a számításukat a 
nóta, a mulatós és a népzene, 
mint akár a populárisabb, akár 
az extrémebb műfajok kedve-
lői, idősebbek és fiatalabbak 
egyaránt. A színes, progra-

mokban gazdag napot ünnepi 
tűzijáték és utcabál zárta. Né-
hány fotó talán visszahoz egy 
kicsit a nyár melegéből.

Ezúton Szeretnénk meg-
köszönni a KETER Hungary 
Kft-nek a Főzőverseny díjazá-
sában nyújtott segítséget.

Szent István Napi Sokadalom

Augusztus 26-29. között Ebes testvérvárosában, Polickán járt 
az Önkormányzat küldöttsége a város világhírű szülötte, Bohus-
lav Martinů halálának 70. évfordulója alkalmából. A küldöttség 
részt vett az ebből az alkalomból tartott megemlékezésen, és ko-
szorút helyezett el a zeneszerző sírján.

Jaroslav Martinů, Policka polgármestere az ebesiek tisztele-
tére tartott vacsorán hangsúlyozta, hogy a két település közötti, 
immár évtizedes múltra visszatekintő kapcsolatot nagy értéknek 
tartja, és bízik annak további fennmaradásában, ápolásában.

Dr. Morvai Gábor jegyző

Koszorúzás Ebes testvérvárosában

A Bihari Banda színvonalas és humoros műsora sokakat 
megnevettetett

Kozsó és az Ámokfutók semmit nem vesztettek 
népszerűségükből

A Sárkánylányok tűzzsonglőr produkciója százakat 
nyűgözött le

A Bordó Sárkány Régizene Rend megidézte a középkor 
hangulatát
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Harmati 
AutósiskolaOKÉV: 09-0287-04

www.harmatiautosiskola.hu

Személygépkocsi-vezetői tanfolyamot 
indítunk 

2019. október 1-én kedden  18,00 órakor
Ebesen a Művelődési Házban

Jelentkezni lehet: tantermi, vagy e-learning
otthon tanulásos képzésre

20 éven aluliaknak 25.000 Ft állami támogatás
Érdeklődni:

Harmati László iskolavezetőnél
tel.: 06-20-988-95-96

e-mail: harmatilaszloo@gmail.com

 

 
 
A Kerekes Kft gépjármű mosójába keresünk új kollégát. 
Főbb feladatok: személy és tehergépjárművek mosása, 
tisztítása. 
Juttatások: versenyképes bér, egyéb juttatások 
                  munkaruha, védőfelszerelések biztosítása, 
                  korszerű munkakörnyezet, 
                  professzionális gépek, 
                  stabil, hosszú távú munkalehetőség. 
Elvárások: "B" kategóriás jogosítvány 
                  alkalmazkodó képesség, csapatszellem 
 
Jelentkezni: kerekesmhv@gmail.com címen, vagy a 
30/638-8949 telefonszámon lehet. 

 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk! 
 

 Dr. Négyesi Anna 
                     természetgyógyász, reflexológus, fitoterapeuta 

S       Szeretettel várom egészségét megőrizni és 
gyógyulni vágyó vendégeimet: 

 
 

Szolgáltatásaim: 
 

 állapotfelmérés kezeléssel és terápiás terv készítéssel 
 talpreflexológiai kezelés 
 gyógyító köpölyözés 
 test- és fülgyertya 
 kinesio-tape ragasztás 

 

Előzetes bejelentkezés: +36-20/946-7-946 
Ebes, Bocskai u. 2. 

www.drnegyesianna.wixsite.com/termeszetgyogyaszat 
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Kádár Nagy Lajos ebesi 
képzőművész, az Ebesi Ér-
téktár tagja, az Ebes Köz-
ségért Pro Villa díj Arany 
fokozatú díjazottja ez év 
szeptember 18-án ünne-
pelte a 80. születésnapját. 
Szeptember 20-án nyílt ju-
bileumi kiállítása a Széché-
nyi Ferenc Tájmúzeumban. 
Ennek apropóján kerestük 
fel az Ebesi Hírlaptól, és 
beszélgettünk vele életéről, 
alkotói munkásságáról.

– Kérem, mutatkozzon be, 
meséljen nekünk a családi 
hátteréről, tanulmányairól, 
és arról, hogyan indult az Ön 
szakmai pályája?

– 1939-ben születtem, ami-
kor kitört a második világ-
háború. 1945-ben mentem 
első osztályba, amikor véget 
ért a háború. A szüleim egy-
szerű falusi emberek voltak. 
Sárrétudvariból származom, 
ott végeztem a négy elemit. 
Már gyerekként úgy éreztem, 
hogy a földművelés nem ne-
kem való, mást akartam az 
élettől. Így aztán 10 évesen 
1949-ben elköltöztem ott-
honról Debrecenbe. Itt fejez-
tem be az elemi iskolát, majd 
pedig itt végeztem el a Péchy 
Mihály Építőipari Techniku-
mot. A technikum után felvé-
telt nyertem a Budapesti Mű-
szaki Egyetemre, ahol sikere-
sen diplomáztam 1968-ban. 
Aztán tervező mérnökként 
munkába is álltam a Kelet-
tervnél.

– Friss diplomás debreceni 
lakosként hogyan került Ön 
mégis Szabolcs megyébe?

– Az 1970-es nagy szabol-
csi árvíz idején ki lettem ren-
delve Szabolcs megyébe, és 
az ottani árvíz utáni újjáépíté-
si munkák irányítása tartozott 
feladatom közé.

– Az első komoly elismeré-
se is ezen eseményhez kap-
csolódik ugye?

– Az árvízi újjáépítési mun-
kák befejeztével, 31 évesen 
megkaptam a Munka Érdem-
rend Arany fokozata kitünte-
tést.

– Hogyan került Ön Haj-
dúszoboszlóra? Egy építész-
ből hogyan lesz valaki főmér-
nök?

– A szükség, mint tudjuk, 
nagy úr az ember életében. 33 
éves voltam, és a lakás prob-
lémámat meg kellett oldani.  
1972 ben pályázatot hirdetett 
a Hajdúszoboszlói Gyógy-
fürdő Vállalat a Főmérnöki 
munkakörre, szolgálati lakás 
biztosításával. Pályáztam és 
nyertem. Aztán 20 évig ott 
dolgoztam Európa legna-
gyobb Gyógyfürdő Vállala-
tánál. Szép, tartalmas évek 
voltak ezek az életemben.

– Miért hagyta ott a Fő-
mérnöki munkát 55 évesen?  

– Hosszú történet. A lénye-
ge az, hogy az 1989-es rend-
szerváltás idején átszervezés-
re hivatkozva egyszerűen fel-
mondtak a munkahelyemen. 
Így lettem  „pályakezdő” 55 
évesen  ősz fejjel…

– Hogyan került Ebesre a 
Kádár Nagy család?

– Feleségem, Ivánfai Ág-
nes szintén építészmérnök. 
Ági itt kapott munkát az ebesi 
Önkormányzatnál. Aztán Ta-
más fiam, aki informatikus, 
ide építkezett Ebesre. Mi szü-
lők követtük a gyerekünket.  
Így költöztünk mi is ide a 
2000-es évek elején.

– És akkor ki viszi tovább 
az építészhivatást a család-
ban, ha a fia informatikus?

– Van, aki folytatja, nem 
kis örömünkre. Viktória lá-
nyom ezt a szakmát válasz-
totta. Igaz, ő jelenleg Német-
országban él a családjával.

– A művészet hogyan talált 
helyet az életében?

– Mindig volt bennem va-
lami késztetés a művészet 
iránt. Amikor gyerekkorom-
ban krumplit kapartunk, és 
megláttam egy nagyobb, kü-
lönleges darabot, mindjárt azt 
néztem, azt kerestem benne, 
hogy mit is ábrázol az vajon? 
Talán ez volt a kezdet. Az-
tán már a Debreceni Tervező 
Irodában dolgoztam, amikor 
ifjú titánként a munkahelyi 
kiállításon az én műveim is ki 
lettek állítva egy alkalommal.

– Jól tudom, hogy a festé-
szetre már a nyugdíjas évei-
ben talált rá?

– Komolyan a festészettel 
valóban nyugdíjasként kezd-
tem el foglalkozni. Azon-
ban én úgy gondolom, hogy 
amikor építészmérnökként 
dolgoztam, a tervezés során 
tulajdonképpen enteriőröket 
készítettem. Természetesen 
a szigorú építészeti szabvá-
nyok keretei között kellett 
akkor alkotnom.

– Művészeti stílusa egyedi. 
Alkotásai nem nagyon hason-
lítanak a minket körülvevő 
világ dolgaira? 

– Igen, a festő stílusomat 
el is neveztem „organikus 
absztrakciónak”. Nem má-
solni akartam az embereket, 
a tájat, vagy az állatvilágot, 
hanem mindig az életérzésem 
vezérelte kezemet, mindad-
dig, amíg láttam.

– Óriási trauma volt az 
életében, amikor 77 évesen 
mindkét szemére elvesztette a 
látását.

– Ez egy embert próbáló, 
nagyon nehéz időszak volt 
az életemben. A családom, a 
barátaim és a művészet sie-
tett a segítségemre. A látásom 
elvesztése komoly letargiát, 
lelki sebet okozott nekem. A 

legnehezebb feladat önma-
gam legyőzése volt. Így kezd-
tem el aztán vakon agyagból 
kisplasztikákat készíteni. Erre 
utal a legutóbbi könyvem 
címe is, a „Látó ujjak”.

– Érdekes lehet az „ujjaival 
látni”.

– Dr. Vitéz Ferenc találta ki 
ezt a könyvcímet. Ötven évig 
én házakat terveztem, ennyi 
idő alatt ugye kialakul az em-
ber agyában egy formavilág. 
Ez a festészet során csak erő-
södött bennem. Ezek a tudat 
alatti formák aztán az ujjai-
mon keresztül érzékelik, mi a 
szép, mi a harmonikus, amikor 
az agyagot formálom. Ez tehát 
nem csak annyiból áll, hogy 
egy vak ember leül, és elkezdi 
megformázni az anyagot.

– Vannak kedvenc darab-
jai?

– Voltak kedvenc festmé-
nyeim, amíg láttam. Kisp-
lasztikából nincs, mert nem 
látom. Érdekes, hogy a vak-
sággal és az öregedéssel is 
együtt jár, hogy az emlék-
képek is lassan eltűnnek. Ha 
le kellene írni például, hogy 
apám hogy nézett ki, ma már 
nem tudnám.

– Még egy utolsó kérdésem 
lenne. Művésznek tartja ma-
gát?

– Nem szeretem az ilyen 
kifejezést, fellengzősnek tar-
tom. Én építész vagyok, ez 
nekem fontosabb, mint az, 
hogy festőművész legyek. A 
saját örömömre alkottam és 
alkotok.

Ha visszagondolok arra, 
hogy én 1949-ben honnan 
elindultam, és hová jutottam, 
akkor azt látom, hogy igen, 
érdemes volt az én utamon 
végig menni.

Kár, hogy a szüleim már 
nem láthatják, hová is értem!

– Tisztelettel köszöntjük a 
80 éves Kádár Nagy Lajost. 
Kívánunk Neki jó erőt, egész-
séget, és azt, hogy a humor, 
amely oly sok dolgon átsegíti 
az embert a nehéz időszakban 
is, ne hagyja el soha.

Seres László

Kádár Nagy Lajos 80 éves
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„Mi nyilatkozik meg a mű-
vészetekben? Mindig a sze-
mélyesség. Anélkül, hogy “ne 
vinnénk a bőrünket a vásárra”, 
ne adnánk bepillantást szemé-
lyiségünk mélységeibe, nincs 
művészet.”

Seres László történész Ve-
kerdy Tamás szavaival nyitotta 
meg a Széchényi Ferenc Táj-
múzeum új időszaki kiállítását 
2019. szeptember 20-án. A tár-
lat apropója Kádár Nagy Lajos 
ebesi képzőművész 80. szüle-
tésnapja volt. A megnyitó ele-
jén Kiss Zoltán, a Tóth Árpád 
Gimnázium tanulója adta elő 
Bartók: Este a székelyeknél c. 
darabját klarinéton. A megnyi-
tón összegyűlt közönség Seres 
László üdvözlő szavai után Er-

dei Sándor újságíró, költő mél-
tató szavait hallgathatta meg, 
aki beszélt Kádár Nagy Lajos 
életútjának döntő fontosságú 
állomásairól és művészetéről. 

Ezt követően dr. Bakó Endre 
irodalomtörténész, majd Lász-
ló Ákos grafikus, a művész régi 
barátai  osztottak meg néhány 
gondolatot a közönséggel. 

A méltatás után Csiha Lász-
ló, az Ebesi Gyermekekért 
Alapítvány kuratóriumi elnöke 
megköszönte, hogy a művész 
támogatja az ebesi ifjúságot, 
és ajándékot nyújtott át neki. 
Az Ebesi Kulturális Közhasz-
nú Nonprofit Kft. dolgozói egy 
tortával lepték meg a művészt, 
akit sokan felköszöntöttek és 
megajándékoztak az este fo-
lyamán.

Az október 18-ig látogatha-
tó kiállításban az érdeklődők 
Kádár Nagy Lajos több mint 
nyolcszáz darabos életművé-
ből tekinthetnek meg váloga-
tott festményeket és kisplasz-
tikákat.

Seres László

Jubileumi kiállításmegnyitó a múzeumban

Ebben az évben július 27-
én, szombaton került megren-
dezésre a XXVI. Megyei Pol-
gárőr Nap, Tiszagyulaházán, 

melynek helyszínéül a szerve-
zők a kellemes környezetben 
lévő Gólya Teret választották. 
Az Ebesi Polgárőr Egyesület 
kis csapata ismét képvisel-
tette magát a rendezvényen. 
Nagyon fontosnak tartjuk egy 
polgárőr település önkéntes 
bűnmegelőzői, a minden év-
ben megrendezésre kerülő 
megyei polgárőr találkozókon 
vegyenek részt, képviseljék a 
szűkebb pátriájukat.

A hivatalos program kere-
tében részt vettünk az Me-
gyei Polgárőr Nap ünnepélyes 
megnyitóján, ahol a köszöntő 
szavak és az elmaradhatatlan 
gratulációk után a rendőrség, 
katasztrófavédelem, és a te-

lepülések jelen volt vezetői, 
valamint Boros Viktor, a Haj-
dú-Bihar Megyei Polgárőr 
Szövetség elnöke kitüntetése-

ket és elismeréseket adott át 
azoknak a polgárőröknek, akik 
hosszú évek óta lelkiismere-
tesen, ellenszolgáltatás nélkül 
dolgoznak a bűnmegelőzés te-
rületén. A rendezvényen nagy 
megtiszteltetés érte Szatmári 
Gábort, a polgárőr egyesüle-
tünk elnökhelyettesét, mert 
javaslatunkra az eddig végzett 
kiemelkedő, és rendkívül ered-
ményes bűnmegelőző munká-
jának elismeréseként a Megyei 
Szövetség által ebben az évben 
alapított „az Év Hajdú-Bihari 
Polgárőre” kitüntető címet ve-
hette át, melyhez gratulálunk.  

Sajnos a folyamatosan sza-
kadó eső rányomta a bélyegét 
a rendezvényre, pedig a szer-

vezők mindent megtettek, hogy 
nagyon színvonalas progra-
mokkal köszöntsék az önkéntes 
bűnmegelőzőket, megítélésünk 
szerint Hajdú-Bihar megye 
egyik legszebb, legrendezet-
tebb kistelepülésén. A polgárőr 
találkozó színes programokat 
kínált minden korosztály szá-
mára. Láthattunk komman-
dósokat, és kutyás rendőröket 

bevetés közben, volt néptánc és 
modern tánc bemutató, és helyi 
énekes-táncos produkciók szó-
rakoztatták a közönséget. A nap 
végén ázva-fázva, fáradtan, de 
élményekkel gazdagon térhet-
tünk haza, remélve, hogy jö-
vőre is lehetőségünk lesz részt 
venni a polgárőrök megyei ta-
lálkozóján. 

Balogh László  

Megyei Polgárőr Találkozó Tiszagyulaházán

Szeptember 14-én Gödöllőre és Máriabesnyőre látogattunk 
el kedves klubtagjainkkal és ebesi nyugdíjas barátainkkal. A 
Királyi Várót és a csodálatos Grassalkovich Kastélyt tekintettük 
meg a nap folyamán, a koraesti órákban pedig meglátogattuk a 
gyönyörű Máriabesnyői Bazilikát, ahol a barokk pompa mellett 
lenyűgöző élményt nyújtott a híres zarándokhely története, és a 
Grassalkovich család nyughelyének meglátogatása is. Hosszú, 
tartalmas, emlékezetes nap volt, mely remek hangulatban telt az 
indulástól a hazaérkezésig.

Erdei Andrásné
Ebesi Idős Emberekért Alapítvány elnöke

Gödöllőn kirándultak az ebesi 
nyugdíjasok
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A IX. alkalommal megrendezett Sebes megyei futóversenyünkre 
közel 110 futó nevezett. A családias hangulatú versenyen új női 
pályacsúcs is született. Támogatóinknak és szponzorainknak 

köszönhetően értékes díjazásokban részesülhettek a versenyzők. 
Az ebesi futók közül első helyezést értek el Antal Csenge, 
Antal Zétény, Tóth Amina, Mészáros Nóra és Mészáros Tamás. 
Ezüstérmesek lettek Botzheim Momo, Mészáros Márta, Pellei 
Szilvia, Varga Olimpia, Nagy Tamás és Varga Dominik. 
Bronzérmet vehetett át Nagy Anita és Léránt Antónia. Negyedik 
helyen végeztek Pipó Mirjam, Tőzsér Dalma, Egri Kincső, 
Kovács Dániel, Ifj. Magyar Szabolcs, Kovács István, Nyüvedi 
Máté és Tokaji János. További pontszerzők és helyezettek: 
Magyar Maja, Egri Csenge, Nyüvediné Mónika, Borsosné 
Csorvási Andrea, Szala Nikolett, Lugosi Imréné, Nyüvedi 
Sándor, Magyar Szabolcs, Szentesi Zsolt, Nyüvedi Nándor, 
Teleki Bence, Borsos Balázs, Borsos Zsolt, Kiss Róbert, Egri 
Ferenc, Varga Áron, Lugosi Imre és Misák Sándor. 

Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület

SEbes sikerek
Nagyszerűen szerepeltek futóink szeptember 7-én, a „Hajrá 

futás” debreceni futóverseny sorozat utolsó, hatodik állomásán.  
Mészáros Márta, Tóth Amina, Tőzsér Dalma, Nyüvediné Mónika, 
Nyüvedi Nándor és Nyüvedi Sándor érmes helyezést értek el. 
Az összetett pontversenyben mind a 6 fordulót megnyerve, 2 
pályacsúcsot felállítva lett bajnok Tóth Amina, aki különdíjban 
is részesült, mint a legeredményesebb női versenyző 2019-ben. 
5 első és 1 második hellyel szintén összetett bajnok lett Nyüvedi 
Nándor és Tőzsér Dalma. Az összetett pontversenyben Tőzsér 
Dávid és Nyüvedi Sándor értek el még dobogós helyezést. 

Nagyhalászon, a Rétközi futóverseny 5km-es távján Lugosi 
Imre és felesége harmadik helyezést értek el.

Szeptember 15-én, a Hajdúböszörményben rendezett Hajdú 
futás utcai futóverseny bajnokai Nyüvediné Mónika és Mészáros 
Tamás, ezüstérmes lett Mészáros Márta és negyedik helyen ért 
célba Nyüvedi Nándor.

Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület

Hajrá Ebes

Tagfelvételt hirdet az Ebesi 
Retró Énekkar!

Októbertől új dalokkal, jó hangulattal és egy fáradhatatlan, jó-
kedélyű csapattal várjuk az Énekkarunkhoz csatlakozni vágyó 
ebesi nyugdíjasokat! Az énekkarban az éneklés és a zene sze-
retete, csapatszellem, kulturált szabadidős programok, és egy 
igazi kis baráti társaság gazdagítja jelenlegi és leendő tagjaink 
életét. Próbáink és fellépéseink jó hangulatban telnek, és em-
lékezetes pillanatokkal színesítik mindennapjainkat. Az érdek-
lődőket szeretettel várjuk péntek esti próbáinkon 17:00 órától, 
az Alapszolgáltatási Központban (Ebes, Rákóczi u. 7-9. Tel.: 
52/565-071).

Ebesi Retró Énekkar

Táncos lábú Seniorok
Tagfelvételt hirdet az Ebesi Retró Senior Tánckar! Októbertől 
várjuk sorainkba azokat az aktív, zenét és táncot kedvelő ebe-
si nyugdíjasokat, akik szívesen csatlakoznának csoportunkhoz! 
Kizárólag egyszerű lépésekből álló sortáncokat tanulunk, me-
lyek kitartó gyakorlással jól megtanulható, mutatós koreográfi-
ává állnak össze a próbák során. A társas tánccal ellentétben 
nem párban, hanem csoportban táncolunk. A zene, a mozgás, 
a fejlődés öröme mellett egy jó csapat várja az érdeklődőket, 
kedd esténként 18:00 órától az Alapszolgáltatási Központ nagy 
termében (Ebes, Rákóczi u. 7-9. Tel: 52/565-071).

Ebesi Retró Senior Tánckar

  

 

Megemlékezés 
KOVÁCS LAJOS 

halálának 10. évfordulójára. 
 

„Úgy szeretnék újra előtte állni, 
s nem csak a múlt emlékeire várni 

mit nem adnék azért, hogy újra velem legyél 
hisz bármi bántott, te megértettél.” 

 

Szerető családod 
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Polgárőrök a tanévkezdés 
biztonságáért

A tanévkezdés biztonsága érdekében 
meghirdetett akció során az ebesi pol-
gárőrök a rendőrség állományával 
együttműködve szeptemberben zebra-
szolgálaton vettek részt. Köszönjük a 
munkájukat. A szolgálatban részt vettek 
iskolánk ifjú polgárőrei is. Felhívjuk a 
tisztelt lakosok figyelmét, hogy ebben a 
kereszteződésben továbbra is fokozott fi-
gyelemmel közlekedjenek.

Verébtábor

A nyár utolsó hetében augusztus 26-27-
én Veréb tábort szerveztünk a két tanítási 
nyelvű tagozatra jelentkező leendő elsős 
tanulóknak. Csoportokra bontva angol, 
testnevelés és rajz foglakozásokon ve-
hettek részt a gyerekek, amiken ízelítőt 
kaptak játékos, vidám feladatok segítsé-
gével iskolánk két tanítási nyelvű okta-
tási formájáról. Nagyon jó hangulatban 
telt el a 2 nap, ami megalapozta az első 
napok zökkenőmentes beilleszkedését az 
iskolába. Bízunk benne, hogy a jövőben 

is minél több leendő kisiskolás kíváncsi 
lesz az iskolánkra, és minél többen ked-
vet kapnak a két tanítási nyelvű oktatási 
képzéshez.
Jövőre is minden leendő elsőst szeretettel 
várunk a Veréb táborunkba!

Terápiás kutya iskolánkban

Szeptember 2-án a 351 tanuló mellett Ki-
rának is becsengettek. Az immár 1 éves 
labrador kutyalány a gyerekek nagy örö-
mére a tanév 3. hetében újra iskolánkba 
látogatott. Megismerkedett az 1. osztá-
lyosokkal – akik nagy figyelemmel és 
érdeklődéssel fogadták – és a 2., ill. a 3. 
osztályosok is újra láthatták. A gyerekek 
észrevétele szerint Kira nagyon sokat 
ügyesedett, fejlődött az elmúlt tanév vé-
géhez képest. Igen. Sokkal türelmesebb, 
nyugodtabb, szinte semmi nem tereli el 
a figyelmét, folyamatosan a feladatai-
ra összpontosít, lesi a gazdája minden 
mozdulatát. Szépen halad a tanulásban. 
Minden ilyen – egyelőre kb. 10 perces – 
„kutyás” alkalom során a gyerekek arca 
az, ami a legtöbbet elárulja. Általános-
ságban elmondható, hogy jókedvűek, 
empatikusak, szeretettel és nyugalommal 
fordulnak a kutya felé, még azok a tanu-

lók is, akik – elmondásuk szerint – félnek 
a kutyától. Kira gazdájával, Bakonszegi-
né Pipó Ilonával tavasszal kezdődött az 
együttműködésünk azzal a céllal, hogy 
a későbbiekben állatasszisztált foglalko-
zásokat tarthassunk iskolánkban. Isko-
lákban, óvodákban, kórházakban, idősek 
otthonában egyre gyakrabban tartanak 
kutyás foglalkozásokat, alkalmazzák a 
kutyaterápiát. Eredmények igazolták, 
hogy a kutya a terápiákon való jelenlété-
vel és aktív közreműködésével sokoldalú 
hatást gyakorol a gyermekek személyisé-
gére. Hatással van a gyermekek szociá-
lis-, érzelmi-, értelmi-, akarati képességé-
nek fejlődésére. A kutyával rendszeresen 
kapcsolatot tartó gyermekek konfliktus-
kezelési képessége jobb, mint társaiké, s 
empatikus készségük is javul. A kutyával 
való kapcsolat elősegíti a társas kapcso-
latok kialakulását, javítja az egyén önér-
tékelését. A kutya motiváló erő, akinek a 
közreműködésével a különböző feladatok 
elvégzése egyfajta szórakozás, fejlesztő 
kikapcsolódás. Mindezeket figyelem-
be véve bízunk abban, hogy hamarosan 
hosszú távú lesz az együttműködés kö-
zöttünk, egyúttal köszönetünket fejezzük 
ki Ilának, Kirának és a Mancsok és Paták 
Egyesületének, hogy időt, energiát és tü-
relmet fektetve a munkába rendszeresen 
ellátogatnak hozzánk. 

Újra itt a felsőtárkányi túra!
Október 12-én, szombaton ismét megren-
dezzük a már hagyományosnak tekinthe-
tő felsőtárkányi túránkat. A túra útvonala: 
Eger – Nagy-Eged – Felsőtárkányi tó (kb. 
12 km)A busz 7:00-kor indul, gyülekező 
az iskola előtt.  Az esti órákban érkezünk 
vissza Ebesre.   A tónál finom kolbászt 
sütünk, a túra költsége tartalmazza a hoz-
závalók árát is. Jelentkezni Kása Sándor-
nál lehet 1 000 forint előleg, vagy a túra 
teljes költségének (3 500 forint) befize-
tésével.

Felhívás művészeti térítési díjak 
befizetésére 

Felhívjuk a művészeti oktatásban részt-
vevő tanulóink figyelmét, hogy a tansza-
kok térítési díjainak befizetési határideje 
2019. október 15. napja, helyszíne az 
iskolatitkárság. A térítési díjakról és a 
befizetési időpontokról a honlapunkról 
(ebesarany.hu) tájékozódhatnak.

Köszönetünket fejezzük ki a szülők-
nek, hogy magas részvételi aránnyal vet-
tek részt a szülői értekezleteken!

Összeállította: 
Szűcs Norbert intézményvezető 

Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Színes iskolai hírek

Örömmel tájékoztatom a kedves ér-
deklődőket, hogy Alapítványunk a Menő 
Menza Pályázat keretében ivókutakat he-
lyezett ki az iskola udvarára és a folyo-
sókra. Az udvari kutak térkövezéséhez 
Sipos Zsolt szülő ajánlotta fel munkáját 
és szakértelmét. Köszönjük az önzetlen 
segítséget!

Szeretnénk köszönetünket kifejezni 
azoknak, akik a 2018. évi adóbevallásuk-
ban szervezetünket jelölték meg adójuk 
egy százalékának kedvezményezettjeként!

Idén ismét kiemelkedő összeget aján-
lottak fel a jókedvű adományozóink: 
728.552 Ft-ot!

Köszönjük, hogy támogatják céljaink 
megvalósulását, az ebesi gyermekek jö-
vőjét!

Az Alapítvány kuratóriuma

Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány hírei
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Anyakönyvi hírek
Tisztelt Ebesi lakosok!
Az Ebesi Hírlap új, háromha-

vonta jelentkező rovata „Anya-
könyvi hírek” címmel fog meg-
jelenni. Ebben a rovatban szán-
dékunkban áll nyomon követni 
és bemutatni a település lakói-
nak jövetelét és eltávozását: a 
születéseket, a házasságkötése-
ket és a halálozásokat.

Kérjük, hogy a jövőben se-
gítsenek nekünk az „Anya-
könyvi hírek” szerkesztésében!

Amennyiben szeretnék, hogy 
újszülöttjük, kedves halott-
juk, vagy az ifjú házasok neve 
megjelenjen az Ebesi Hírlap 

„Anyakönyvi hírek” rovatában, 
kérjék a „Hozzájárulási nyi-
latkozatot” a védőnőktől és az 
anyakönyvvezetőtől.

2019. januártól szeptember 
végéig az alábbi anyakönyvi 
hírekről tudunk beszámolni 
Ebesen:

Harmincöt gyermek született 
ebben az időszakban, kívánunk 
nekik minden jót!

Huszonhárom helyi érdekű 
házasság köttetett. Sok boldog-
ságot kívánunk nekik!

Elhaláloztak tizenheten. 
Nyugodjanak békében.

Seres László

Az Orvosi Ügyelet telefonszáma: 0630/698-0043
Az Ebesi Hírlap októberi számának lapzárta 

időpontja 2019. október 17, csütörtök.
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FELHÍVÁS
„…1943. december 2-án, déltájban 
egy szekér várakozott a Debrecen 
Városi Tisztasági Fürdő és Fertőtlenítő 
Intézet előtt. Nem várakozott hiába. 
Tizenhat gyerek és két felnőtt ült fel 
hamarosan a szekérre, majd elindultak 
Szepespusztára. Szepesen egy elhagyott 
és rendbe hozott tanyaépületben a 

Fiúkfalva Nevelőotthon várta őket.” (Pataky Gyula: Fiúkfalva)
Tisztelt Ebesi Lakosok!

A Fiúkfalva Ebes történetének rövid, ám érdekes része az 1943-
44 közötti időszakban. Jövő tavasszal egy kiállítással készülünk 
megemlékezni róla. Kérjük, hogy azok a lakosok, akiknek vannak 
emlékei vagy történetei a Fiúkfalváról, keressenek minket a Széchényi 
Ferenc Tájmúzeumban (Ady Endre utca 6-8.), vagy telefonon 
(0620/404-8044; 0652/366-136). Köszönjük a közreműködésüket!

Seres László történész
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