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Október 30-án került sor a Képviselő-testület 
ünnepélyes alakuló ülésére. A Helyi Választási 
Bizottság választás lebonyolításával kapcsola-
tos tájékoztatóját követően sor került a képvi-
selők ünnepélyes eskütételére, majd Szabóné 
Karsai Mária polgármester is letette az esküt. 
Ezt követően döntés született az Önkormány-
zat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról, kialakítva a testületi munkát 
segítő bizottságok rendszerét. A Pénzügyi Bi-
zottság öt taggal (Csiszárné Józsa Emma bi-

zottsági elnök, Kiss Lajosné és Balogh László 
képviselők, továbbá Szántóné Kurucz Julianna 
és Makai Péter külső szakértők), az Egészség-
ügyi és Szociális Bizottság három taggal (Biró 
Lászlóné bizottsági elnök, dr. Szerze Róbert 

képviselő és Erdei Andrásné külső szakértő) 
került megalakításra. Két társadalmi megbí-

zatású alpolgármester került megválasztásra: a 
képviselő-testület tagjai közül Fülöpné dr. Ko-
vács Brigitta, valamint nem képviselő-testületi 
tag alpolgármesterként Mezei László egyaránt 
egyhangú szavazással nyerték el a tisztséget. 
Valamennyi megválasztott tisztségviselőnek 
eredményes munkát kívánunk a következő öt 
évre.

Dr. Morvai Gábor
jegyző

Megalakult az új Képviselő-testület

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi Bizottság: Balogh László, Szántóné Kurucz 
Julianna, Kiss Lajosné, Csiszárné Józsa Emma, Makai 

Péter

Szociális és Egészségügyi Bizottság: Erdei Andrásné, 
dr. Szerze Róbert Béla, Biró Sándorné

A TARTALOMBÓL...

Új utakon, új járművekkel
3. oldal

Hátrányos helyzetű gyerekek 
a múzeumban – 4. oldal

Múzeumok Őszi Fesztiválja 
2019. – 5. oldal

Iskolai színes hírek
10. oldal

Megnyitotta kapuit az 
Idősek Otthona – 8. oldal
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Az október 30-i megalaku-
lását követően november 6-án 
tartotta következő ülését a Kép-
viselő-testület. Döntés született 
a „Maradj Hajdú-Biharban” el-
nevezésű pályázatról, összesen 
18 ebesi fiatal részesült ötven-
ezer forintos ösztöndíj támoga-
tásban. 

A házasságkötések évről évre 
emelkedő száma miatt módo-
sításra került a házasságkötési 
eljárás egyes szabályairól és dí-
jairól szóló helyi rendelet. Há-
rom, az önkormányzat számára 
megvételre felajánlott ingatlan 
tekintetében is döntött a Testü-
let, mindhárom esetben ingat-
lanforgalmi szakértői vélemény 
alapján került meghatározásra 
az ajánlati ár. 

Molnár Ágnes, az Ebesi Köz-
séggondnokság Kft. ügyveze-
tőjének megbízatása december 
1-jén lejár, ezért a képviselők 
döntöttek a megbízatás újabb 
öt évvel történő meghosszab-
bításáról. Jegyzői előterjesztés 
alapján született döntés a Pol-
gármesteri Hivatalban igazga-

tási szünet elrendeléséről 2019. 
év december 23., 30., 31., vala-
mint 2020. január 2. és 3. nap-
jaira (az újság jelen számában 
megtalálható az erről szóló 
hirdetmény). Az Idősek Ottho-
na november 15-én megkezdte 
működését, ezért szükséges 
volt dönteni az intézményi té-
rítési díjakról, továbbá arról is, 
hogy a működés megkezdésé-
vel kapcsolatos kiadásokhoz az 
Önkormányzat forrást biztosít. 
Döntött a Testület a kistérségi 
orvosi ügyelet működtetéséhez 
az Önkormányzat által fizetett 
hozzájárulás összegének meg-
emeléséről, továbbá a MOL út 
felújítását célzó közbeszerzési 
eljárás megindításáról, vala-
mint az Önkormányzat és in-
tézményei alkalmazottainak év 
végi jutalmazásáról is. Megtár-
gyalták a képviselők a Rákóczi 
u. 12. szám alatt felépítendő 
Szolgáltató Ház ügyével kap-
csolatos előterjesztést, és dön-
töttek a tervdokumentáció mó-
dosításhoz szükséges feladatok 
megrendeléséről. Elfogadásra 

került a településrendezési esz-
közök módosításával kapcso-
latos partnerségi egyeztetés és 
a környezeti vizsgálat lezárá-
sáról szóló előterjesztés. Dön-
tés született a piaccsarnokban 
meghirdetett üzlethelyiség bér-

beadásáról. Zárt ülés keretében 
két ebesi kérelmező számára 
ítélte meg a Testület az első 
lakáshoz jutók települési támo-
gatását.

Dr. Morvai Gábor
jegyző

HIRDETMÉNY 
 

TISZTELT EBESIEK! 
 

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 185/2019. (XI. 
06.) önkormányzati határozatával az Ebesi Polgármesteri 
Hivatalban  
 

2019. év december 23., 30., 31., 
valamint 

2020. január 2. és 3. napjaira 
 

IGAZGATÁSI SZÜNETET RENDELT EL. 
 
A decemberi munkanap-áthelyezések miatt az utolsó hivatali 
munkanap 2019-ben: december 20. (péntek). Az első munkanap 
2020-ban: január 6. (hétfő). 
 
Halaszthatatlan (pl. anyakönyvi) ügyekben az igazgatási 
szünet alatt az alábbi telefonszámokat lehet hívni 
ügyfélfogadási időben: 
 

december 23. (hétfő): 8-12 óra 
december 30. (hétfő): 8-12 óra 
január 2. (csütörtök): 13-16 óra 
január 3. (péntek): 8-11 óra 

Szabóné Karsai Mária polgármester: 06/30-948-0481 
Dr. Morvai Gábor jegyző: 06/30-528-0959 
Varga Lászlóné anyakönyvvezető: 06/30-398-6708 
Hulvej-Tóth Alexandra Zsanett anyakönyvvezető: 
06/30-249-3352 

 
Ebes, 2019. november 11.  
 

Dr. Morvai Gábor 

jegyző 

 
 

 
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 3.000.-Ft/fő 
- házas családi állapotúak részére 2.000.-Ft/fő  
 
 
 
A támogatás kifizetésére 2019. november 13-tól - december 20-ig kerül sor a 
Polgármesteri Hivatal pénztárában ügyfélfogadási 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 személyesen, 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 
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Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és 
Egészségügyi, Szociális Bizottsága 

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 3.000.- Ft/fő - 
házas családi állapotúak részére 2.000.- Ft/fő 

A támogatás kifizetésére 2019. november 13-tól - december 20-ig kerül sor a
Polgármesteri Hivatal pénztárában ügyfélfogadási 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 személyesen, 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

Maradj Hajdú-Biharban
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének dön-

tése alapján „Maradj Hajdú-Biharban” pályázat keretén belül 
egyszeri 50 ezer forintos ösztöndíjban részesülnek az alábbi 
személyek: Csorvási Réka, Karsai Norbert József, Kaszás Bri-
gitta, Kovács Krisztián, Magyar Anna, Magyar Zoltán, Misák 
Veronika, Morvai Milán, Nyüvedi Nóra, Palcsu Zoltán, Pálffy 
Mária, Pásti Lajos, Piskó Jenő, Szántó Gerda, Szántó Luca, 
Szőke Zoltán István, Tóth Gréta, Varga Máté.

Az ösztöndíj az EFOP-1.5.3-16-2017-00043 „Humán szol-
gáltatások fejlesztése Balmazújvárosban és térségében” pá-
lyázatának köszönhetően jött létre.

Seres László

Képviselő-testületi ülés

22
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Felhívás kitüntető díjakkal 
kapcsolatos javaslattételre

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2019. december 31-
ig lehet javaslatot tenni Ebes Községi Önkormányzat elis-
merő címeire és kitüntetéseire, amelyek a következők: „Ebes 
Község Díszpolgára” cím, „Pro Villa” (Ebes Községért) ki-
tüntetés (arany, ezüst, bronz fokozat), „Ebes Ifjú Tálentuma” 
díj. Kérjük, hogy javaslataikat – a javasolt személyre vonat-
kozó rövid indokolással 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.

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
ISSN 2415-9964

Felelős kiadó: Eignerné Bartusz Andrea  
Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

 Felelős szerkesztő: Seres László 
E-mail: ebesihirlap@gmail.com 

Szerkesztőség: Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.  
4211 Ebes, Ady Endre utca 6-8. Tel.: 52/366-136.  

Mobil: 0620/251-6987. 
E-mail: ebeskultkft@gmail.com  

Médiapartnerünk: www.ebestv.hu 
Tipográfia: Abari Gusztáv 

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

Az Ebesi Hírlap decemberi számának lapzárta 
időpontja 2019. december 12., csütörtök.

A Polgárőrség szervezetei 
közterületi szolgálatellátá-
sának fejlesztése céljából a 
polgárőr egyesületek részére 
Kovács István r. vezérőrnagy, 

gazdasági országos rendőrfő-
kapitány-helyettes 2019. 
október 25-én ünnepélyes 
keretek között 70 darab Pi-
aggio Liberty robogót adott 
át a Készenléti Rendőrség 
alakulóterén. A robogókat  
az OPSZ  tagegyesületei ne-
vében Balogh László,  egye-
sületünk elnöke vehette át. 
Kovács István országos fő-
kapitány-helyettes beszédé-
ben elmondta, hogy a közös 
szolgálatellátás alkalmával 
a polgárőrök a városokban, 

a községekben, valamint az 
idegenforgalmi szempontból 
frekventált helyeken növel-
ték közterületi jelenlétüket, 
ezáltal jelentős segítséget 

nyújtottak a jogsértő cselek-
mények megelőzése, felderí-
tése céljából. 

A robogók közül kettő jár-
mű az Ebesi Polgárőr Egye-
sület vagyonát gyarapítja, 
mivel az egyesület sikeresen 
pályázott a technikai eszkö-
zök fejlesztésre. Az új szol-
gálati járművek – az időjárás 
függvényében – elsősorban 
ebben az évben átadott kül-
területi kerékpárúton, va-
lamint a nagy figyelmet és 
körültekintést igénylő kül-

területi szolgálatok során 
lesznek használva a fiatalabb 
polgárőrök nagy örömére. A 
robogókat felszerelik nagy-
méretű tárolókkal, amelyek 
az elsősegély nyújtásához 
szükséges felszerelésekkel 
lesznek megtöltve, így egy 
esetleges bekövetkező bal-
eset esetén a szolgálatot tel-
jesítő polgárőrök szakszerű 
segítséget tudnak nyújtani 
bajba jutott embertársaiknak, 
amíg a mentő megérkezik.

A szakszerűség garanciá-
ját jelentheti, hogy az egye-
sület tagjai november 23-án 
egész napos elsősegély tan-
folyamon vettek részt, melyet 
Gadóczy György, a Hajdú-

szo bosz lói Mentőállomás 
vezetője, a Hajdúszoboszlói 
Mentőalapítvány kuratóriumi 
elnöke vezetett. Itt az elma-
radhatatlan elméleti képzés 
mellett, a polgárőrök gyako-
rolhatták az újraélesztést, a 
különféle sebellátásokat, va-
lamint töréssel járó balesetek 
során a szakszerű ellátást is, 
melyért köszönetet mondunk 
az elnök úrnak. Köszönetet 
mondunk továbbá a Polgár-
mesteri Hivatalnak, hogy a 

robogókat Miklós Levente 
tanyagondnokunk segítségé-
vel elszállítottuk Ebesre, va-
lamint Nagy László polgárőr-
nek.

Ebesi Polgárőr Egyesület 

Új utakon, új járművekkel szolgál az Ebesi Polgárőr Egyesület

Méhnyakrákszűrés
Méhnyakrákszűrés lesz dec. 13-án pénteken, 8 órától a 

Védőnői tanácsadóban Ebes, Rákóczi u. 16. szám alatt.
Előzetes bejelentkezés szükséges. Munkaidőben: 52/366-

821.
Rendel: Dr. Lőrincz Judit (Kenézy Kórház)

33

Véradás
Véradás lesz 2019. december 11-én, szerdán, 15-17.30-ig 

a Művelődési Házban (Ebes, Kossuth u. 32-34.).
Személyi igazolvány, TAJ kártya és lakcímkártya 

szükséges. 
Egy véradással 3 életet menthet meg!
Ha a megjelent donorok száma alkalmanként 20 alá 

csökken, a kiszállásos véradás lehetősége megszűnhet.
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Információs nap a múzeumban
2019. november 11-én a Szabadtéri Néprajzi Múzeum szervezé-
sében információs nap megrendezésére került sor a Széchényi 
Ferenc Tájmúzeumban. A muzeális intézmények találkozóján 
vendégként részt vettek a debreceni Déri Múzeum, a püspök-
ladányi Karacs Ferenc Múzeum, a létavértesi Rozsnyai István 
Muzeális Gyűjtemény, a balmazújvárosi Semsey Andor Múze-

um, a hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum és a hajdúhadházi 
Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria mun-
katársai, valamint az ebesi Arany János Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI intézményvezetője. 
A konferencián többek között bemutatásra kerültek a Széché-
nyi Ferenc Tájmúzeum pályázati projektjei és a Karacs Ferenc 
Múzeum felújítási munkálatai. A rendezvény végén a kollégák 
megtekintették a múzeum állandó kiállításait.

Seres László

Hátrányos helyzetű gyerekek  
a múzeumban

Sajnos rengeteg olyan gyermek van az országban, akik anyagi 
és lelki hátránnyal indulnak az életben szerencsésebb társaik-
hoz képest. Soknak közülük nem adatik meg a lehetőség, hogy 
kulturált szórakozáshoz jussanak. Ezt felismerve és a segítség-
nyújtás szándékával a Széchényi Ferenc Tájmúzeum kapcsolat-
ba lépett a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Boldog Gyer-
mekkor Nevelőszülői Hálózattal. Kettejük összefogásának kö-
szönhetően Hajdú-Bihar megyei nevelt gyerekek vehetnek részt 
múzeumpedagógiai foglalkozásokon az ebesi múzeumban. A 
program a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” 
EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 projekt egyik mintamód-
szerének átvételével valósul meg.

Az első alkalomra 2019. november 9-én, szombaton került 
sor. Húsz gyermek érkezett nevelőszüleikkel. Egy rövid hely-
történeti bevezetést követően a Zsongvölgyi Hagyományőrző 
Haditorna Egylet tagjai bevezették a fiatalokat az Anjou-kori, 
14. századi fegyverzet és harcászat rejtelmeibe. Az érdeklődők 
felpróbálhatták a páncélokat, kézbe vehették a fegyvereket.

A bemutató után a középkor maradt a foglalkozás témája. A 
gyerekek megismerkedtek a heraldika (címertan) alapjaival, 
majd ezt követően saját címert készíthettek maguknak.

A gyerekek jól érezték magukat a programon, az együttműkö-
dés jövőre folytatódik.

Köszönjük a Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet 
segítségét a program megvalósításában!

Seres László
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Múzeumok Őszi Fesztiválja 2019.
Az ebesi Széchényi Ferenc 

Tájmúzeum 100.000 Ft visz-
sza nem térítendő pályázati 
támogatásból valósította meg 
a Múzeumok Őszi Fesztiválja 
c. országos programsorozathoz 
kapcsolódóan az alábbi progra-
mokat:

A nyitórendezvény Kádár 
Nagy Lajos festőművész jubi-
leumi kiállításának megnyitója 
volt szeptember 20-án.

Az 1956-os szabadságharc-

hoz kötődő forradalmi héthez 
kapcsolódóan október 21-én, 
hétfőn Varjasi Imre, a Haj-
dú-Bihar Megyei Levéltár 
Hajdúböszörményi Fióklevél-
tárának vezetője tartott elő-
adást a Hajdú-Bihar megyei 
eseményekről a hajdúszo-
boszlói Hőgyes Endre Gim-
názium tanulóinak. Október 
22-én nyitottuk meg a Mé-
liusz Juhász Péter Könyvtár 
„Deb recen 1956” című ván-

dorkiállítását, amely a megye-
székhely ’56-os eseményeit 
mutatja be.

Az október 26-án megrende-
zett Karády-estre a nagy érdek-
lődésre való tekintettel a Műve-
lődési Házban került sor. Soós 
Judit énekes és Erdélyi Márta 
Sesztina Jenő-díjas versmondó 
dal- és prózaestje megidézte a 
bálványozott színészóriás és 
emberi nagyság emlékét.

Utolsó rendezvényünk a Ci-
vil Fórum volt ugyanezen a 
napon, ahol az Önkormányzat 
intézményei, civil szervezetei, 
a településen működő alapít-
ványok egyeztettek a jövő évi 
programokról, együttműködési 
lehetőségekről.

A múzeum idén hatodik al-
kalommal vett részt a rendez-
vénysorozaton.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Új parcellázású építési telkek eladók 
Ebesen a Nyugati utcában. 

Ár: 5.5 M Ft/db 
Érdeklődni a 30/632-7562 telefonszámon! 

 
 

 

 
Karácsonyi ajándékutalvány 

 
Ajándéka legyen személyre szóló 
egészségmegőrző kényeztetés! 

 
Lepje meg szeretteit állapotfelmérő talpreflexológiai kezeléssel!  

 
Dr. Négyesi Anna 

                     természetgyógyász, reflexológus, fitoterapeuta 

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

: Dr. Négyesi Anna 
 

 

 

 
 
 

Kémiai labor és környezetvédelmi feladatok 
ellátására, Debrecenbe 

kémikus szakembert felveszünk. 
Elvárások: 

Szakképzettséget igazoló dokumentumok, 
min 1-3 év munkatapasztalat, 
angol középfokú nyelvtudás, 

orosz és román nyelvtudás előnyt jelent. 
Jelentkezni: 

job@daniellaiparipark.hu e-mail címen 
önéletrajz és motivációs levél beküldésével, 

fizetési igény megjelölésével. 
 

További munkakörök betöltésére keresünk 
munkaerőt: 

Általános karbantartó (8) órás munkakörbe 
Kőműves (8) órás munkakörbe 
Kertész (4) órás munkakörbe 

Kamion sofőr (nyugdíjas) (8) órás munkakörbe 
 

Kapcsolattartó: 
Komonyi Krisztina HR és koordinációs manager 

+36/20-962-2638 
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Házasságkötésük              
6600.. évfordulója           

alkalmából szeretettel 
gratulál és még sok boldog 
együtt töltött évet kíván: 

Keresztlánya Ibolya és 
családja 

KKaassss  LLaajjooss  ééss  NNaaggyy  EErrzzsséébbeett  

 

Dr. Sárközi Rita 
magánállatorvos 

 
Állatorvosi szolgáltatás, akár háznál is! 

 
 

Szolgáltatások: 
-védőoltások 
-kisállat útlevél kiállítása 
-microchip beültetése 
-szívféregszűrés 
-belgyógyászati vizsgálatok 
-ivartalanítás 

 
Hívjanak bizalommal a +36-70/674-8612 telefonszámon! 

Hajdúszoboszló, Erkel Ferenc utca 79. 
 

Ügyelet
Az orvosi ügyelet telefonszáma: 06-30/698-0043.

R ÁCZ  
SÁNDOR 

60 éves
Nagyon sok boldog  

születésnapot kívánunk 
erőben, egészségben:

a család

Papp Ferenc 
Ebes, Vadas u. 10. alatti 
lakosnak nagyon boldog 

névnapot kíván sok 
szeretettel: Felesége és 
családja, lányai, vejei, 
unokái, unokaveje, 

unokamenye  
és dédunokája.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani annak a két polgárőr-
nek, akik segítettek egy idős párnak november 11-én késő 
este. (az író nem kívánta megnevezni magát)
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A kormány 
által elfoga-
dott Magyar 
Falu Program 
az 5000 fő 
alatti telepü-

lések népességmegtartó és 
-növelő erejének erősítését 
tűzte ki célul. Ezen pályázati 
forrásból Ebes több célra is 
nyert támogatást.

A nemzeti és helyi 
identitástudat erősítése

A pályázat keretében a Gör-
be-Balogh Kúria valamennyi 
nyílászárója kicserélésre kerül 
korszerűbb és az épület meg-
jelenéséhez is illő, fa nyílás-
zárókra, mellyel várhatóan az 
épület energiahatékonysága is 
emelkedni fog. Elnyert támo-
gatás: 14 999 991 Ft.

Orvosi eszköz

A projekt keretében olyan 
orvosi eszközök beszer-
zésére kerül sor, melyek 
nélkülözhetetlenek a házi-
orvosi és a védőnői munka 
ellátásához. A háziorvos és 
a védőnők az új eszközökkel 
hatékonyabban tudják ellátni 
feladataikat. A beszerzendő 
bútorok segítségével lényel-
mesebbé válik az ellátás, és a 
dokumentumok biztonságos 
elhelyezése is megoldódik. 
Elnyert támogatás: 1 483 535 
Ft.

Eszközfejlesztés belterületi 
közterület karbantartására

Az önkormányzat az alap-
vető közfeladatok ellátása 
céljából pótkocsi beszerzését 
kívánja megvalósítani e pá-
lyázatból. A pótkocsi a község 
közterületeinek karbantartá-
sához fog hozzájárulni. El-
nyert támogatás: 2 764 688 Ft.

Falu- és tanyagondnoki 
szolgálat támogatása

A fejlesztés keretében új 12 
fős gépjárművet fog vásárol-
ni az önkormányzat a tanya-
gondnoki szolgálat hatéko-
nyabb működése érdekében. 
Elnyert támogatás: 14 994 
999 Ft

A Magyar Falu Program-
ban meghirdetett pályázatok 
100%-os intenzitásúak. A te-
lepülésnek a megvalósításhoz 
nem szükséges önerőt biztosí-
tani. 

LEADER PÁLYÁZATOK

Az Ebesi Községgond-
nokság Kft. 2018. év elején 
pályázati kérelmet nyújtott 
be a Hajdúk Vidékfejlesztési 
Egyesülethez, annak műkö-
dési területén székhellyel és/
vagy telephellyel rendelkező 
induló és működő vállalkozá-

sok támogatására. A pályázati 
kérelmet a Vidékfejlesztési 
Program Irányító Hatósága tá-
mogatásra alkalmasnak minő-
sítette és 7 216 373 Ft támoga-
tásban részesítette. Az elnyert 
támogatásból a gyógyszertár 
részben új nyílászárókat kap, 
valamint megtörténik az épü-
let szigetelése és nemes va-
kolattal történő burkolása is.  
A fejlesztés megvalósítására 
2020 első felében kerül sor. 
A megvalósításhoz szükséges 
önerőt az Ebesi Községgond-
nokság Kft. biztosítja.

Az önkormányzat ugyan-
csak 2018. év elején pá-
lyázott a Hajdúk Vidék-
fejlesztési Egyesülete által 
meghirdetett „Környezeti 
adottságokra épülő turizmus-
fejlesztés” című helyi felhí-
vásra. A pályázat keretében a 
Széchényi Ferenc Tájmúzeum 
és Községi Könyvtár fejlesz-
tését terveztük, mely során 
új kerítés építése és udvari 
eszközök beszerzése – sza-
lonnasütő és lengőteke – va-
lósul meg. A támogatói döntés 
alapján az elnyert támogatás 
összege 7 898 483 Ft. A meg-
valósításhoz szükséges önerőt 
Ebes Községi Önkormányzat 
biztosítja.

TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM
A 2018. évi tanyafejlesztési 

program keretében Ebes Köz-
ségi Önkormányzat sikeresen 
pályázott a tanyák, valamint 
a tanyás térség megőrzését és 
fejlesztését célzó települési és 
térségi fejlesztések támoga-
tására. A fejlesztés keretében 
közel 2 millió forint érték-
ben olyan eszközök kerülnek 
beszerzésre, melyek növelik 
a falugondnok munkájának 
hatékonyságát és hozzájárul-
nak a tanyán élők életszínvo-
nalának emeléséhez. Többek 
között beszerzésre kerül után-
futó, mobilgarázs, autógumi, 
thermoláda, ételhordók stb.   

WIFI4EU
A WiFi4EU kezdeményezés 

célja, hogy szerte Európában 
ingyenes wifi-hozzáférést biz-
tosítson a polgárok számára 
nyilvános helyeken, többek 
között parkokban, tereken, 
középületekben, könyvtárak-
ban, egészségügyi központok-
ban és múzeumokban. 

A WiFi4EU kezdeményezés 
keretében Ebes község is pá-
lyázott a 15 ezer euró értékű 
utalványra, mellyel kapcsola-
tos támogatási megállapodás 
2019. november 4-én aláírásra 
került. A pályázat megvalósí-
tását az önkormányzat 2020. 
évben tervezi megvalósítani.

Szabóné Karsai Mária
 polgármester

A fejlődés folytatódik Ebesen
Tájékoztató megnyert pályázatokról

Örömmel tudatjuk a Kedves Lakossággal, hogy 2019. no-
vember 21-én az Idősek Otthonába beköltöztek az intézmény 
első lakói. Az előkészületekkel párhuzamosan november köze-

pére az intézmény megkapta a működéshez kapcsolódó engedé-
lyeket, ezt követően megkezdődhetett a kérelmek befogadása. 
Az Idősek Otthona összesen 30 férőhellyel látja el a feladatát, 
ahol magas szakmai színvonal, modern, kulturált környezet vár-
ja a beköltöző időseket. A kérelmek befogadása folyamatos, a 
beköltözésre – a szabad férőhelyek számától függően – még van 
lehetőség. 

Az Idősek Otthona működéséről, a bekerülés feltételeiről, 
menetéről, a térítési díj megfizetéséről, az intézményben folyó 
munkáról személyesen vagy telefonon érdeklődhetnek a ked-
ves hozzátartozók és leendő ellátottjaink. Forduljanak hozzánk 
bizalommal, az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek 
Otthona épületében, minden nap 800 és 1600 óra között állunk 
rendelkezésre a Rákóczi u. 7–9. szám alatt. Elérhetőségeink a 
következők:

•  Telefon: 06-52/565-071 és 06-52/445-174
•  E-mail: postmaster@ebes-gondozasi-kozpont.t-online.hu 
•  Email:  ebesidosek@gmail.com

Erdei Andrásné intézményvezető

Megnyitotta kapuit az Idősek Otthona

Családias a hangulat az idősek otthonában
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Idén októberben 21 nap alatt 
1147 személyi sérüléses köz-
úti közlekedési baleset történt 
Magyarország közútjain. Ezek 
közül 45 halálos kimenetelű 
balesetben 48 ember vesztet-
te életet. Aki azonban részt 
vesz az ORFK OBB Látni és 
látszani kampányában, máris 
tett valamit a biztonsága érde-
kében.

A közlekedési balesetek oka 
ősszel jellemzően az, hogy 
a gépjárművezetők nem az 
időjárási, látási és útviszo-
nyoknak megfelelően vezetik 
járműveiket. A balesetekben 
gyerekek, fiatalok, anyák, 
apák, nagymamák, nagy-
papák, autósok, kerékpárosok, 
te her autó so fő rök, motorosok, 
gyalogosok vesztették életü-
ket. Egyikük sem úgy indult el 
aznap, hogy egy tragédia miatt 
már soha nem térhet haza. 

Minden esetben a jármű-
vezetők felelőssége, hogy a 
járművüket megfelelően fel-

készítsék az őszi-téli kritikus 
időszakra, valamint az is, 
hogy saját látásuk esetleges 
hiányosságairól és annak ja-
vításáról gondoskodjanak. A 
kampányban arra ösztönözzük 
a gépjárművezetőket, hogy él-
jenek a felkínált lehetőséggel, 
és vizsgáltassák át az autójuk 
világító- és fényjelző beren-
dezéseit, gumiabroncsát, vala-
mint ellenőriztessék a látásu-
kat. Mindezt térítésmentesen 
megtehetik a kampányhoz 
csatlakozott szervizekben és 
optikákban, valamint idén már 
akár egy tankolás időtartama 
alatt az OMV egyes benzin-
kútjain is.

Az akció csak akkor le-
het sikeres, ha fontosságát 
a közlekedés minden részt-
vevője felismeri, és tesz 
is érte. A Látni és látszani 
2019 – egymásért országos 
közlekedésbiztonsági akci-
óban közös ügy az országos 
felelősségvállalás, a felelős-

ség egymásért. A kampány 
célja, hogy széles tömegek 
számára világossá váljon a 
baleset-megelőzés területén a 
közlekedés szereplőire háru-
ló felelősség: a vezető fizikai 
állapota (látása) és a vezetett 
gépjármű műszaki kondíciója 
elválaszthatatlan összetevői a 
biztonságos közlekedésnek. 
Az ORFK-Országos Baleset-
megelőzési Bizottság 2019. 
október 22-én kampánynyi-
tó sajtótájékoztatót tartott az 
X-Meditor Kft.-vel, az OMV-
vel, a Magyar Optikus Ipar-
testülettel és a Continentallal 
közösen. A Látni és látszani 
kampány immár 7 éve hívja 
fel a figyelmet a látás és lát-
hatóság kiemelt fontosságára 

és az egyén szerepére a bal-
eset-megelőzésben.

Ebben az évben is a társa-
dalmi felelősségvállalás sze-
repét középpontba helyezve 
hirdették meg a közel két hó-
napon át tartó (2019. október 
22 - december 15.) országos 
akciót. A Látni és látszani 
kampányhoz tartozó, folya-
matosan frissülő információk 
az esemény hivatalos webol-
dalán, Facebook-oldalán és a 
www.kreszvaltozas.hu webol-
dalon is megtalálhatóak.

Éljen a lehetőséggel, ezzel 
vigyázva magára és egymás-
ra!

... hogy mindenki hazaérjen!
Karácsony Béla

r. százados

Láss és látszódj! – Így nem válsz a közlekedés áldozatává

Látni és látszani
Mindannyiunkat hazavárnak. Vigyázzunk magunkra és egy-
másra! Az őszi és téli hónapokban a korai sötétedés és szür-
kület, a sűrű köd és a havazások miatt korlátozottak a látási 
viszonyok. Ebben az időszakban fokozottabb figyelemmel 
kell közlekednünk a közutakon, a közlekedési csomópon-
tok közelében és az átkelőhelyeken. Lakott területen kívül, 

a közvilágítások hiánya és a gépjárművek nagyobb sebessé-
ge miatt még körültekintőbben, fokozott óvatossággal köz-
lekedjünk. A láthatóság növelésének hatékony módszere a 
világítás mellett a fényvisszaverő mellény, mely megsokszo-
rozza az észlelési távolságot. Téli sportolásra a gyalogos és 
kerékpárút, valamint a sportközpont létesítményei (salakos 
és rekortán futókör) nyújtanak legnagyobb védelmet. A bel- 
és külterületi utak mentén futva vagy kerékpározva, a látási 
viszonyoknak megfelelően, saját biztonságunk érdekében és 
autós társaink közlekedését elősegítve, használjunk kerékpár 
világítást, fényvisszaverő prizmákat és viseljünk láthatósági 
mellényt. 

Sós Barnabás, Balogh László
Ebesi Polgárőr Egyesület
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Útépítési programunk keretében 2019 első 
félévében három utca (Déli, Szent István és 
Bartók Béla utca) kapott aszfalt burkolatot. 
Most egy újabb utca, a Jókai utca út és csa-
padékvíz elvezetés építése fejeződött be. Az 
elkészült út 5,0 m széles egyoldali lejtésű. A 
lejtési oldalon „K” szegély kialakítású víz-
elvezetés valósult meg, ami zárt csatornán 
juttatja el a csapadékvizet a befogadóba. Az 
út két oldalán 1,0-1,0 m zúzottköves padka 
készült. A Jókai utca vonatkozásában a beru-
házással egy időben vízelvezetés oldalában 

a kis- és nagykapu bejárók úttal történő kap-
csolata is elkészült. Miután a vízelvezetés 
nem érinti a túloldali kapubejárókat, ezért 
azok teljes átépítését nem kellett elvégezni, 
itt az útkapcsolat kialakítása történt meg.

A kivitelezés műszaki átadás-átvétele a 
napokban sikeresen lezárult. A beruházás 
költsége bruttó 25.199.308 Ft, melyet az 
önkormányzat saját forrásból biztosított. Az 
útépítési munkák várhatóan jövő tavasszal a 
Kölcsey utca építésével folytatódnak.

Szabóné Karsai Mária polgármester

Több mint 12 tonna 
papírhulladékot gyűjtöttünk

A hagyományosan minden évben 
megrendezett papírgyűjtés alkal-
mával tanulóink 12 208 kg papír-
hulladékot gyűjtöttek össze 112 
ezer forint értékben. A legszor-
galmasabbak a 3.b osztály tanulói 
voltak.

Városi olvasási verseny
2019. október 17-én került megren-
dezésre Hajdúszoboszlón, a Pávai 
Vajna Ferenc Általános Iskolában 
2-4. osztályosok részére a Városi 
olvasási verseny. A tanulók egyé-
nileg szövegértő feladatlapot ol-
dottak meg, és előzetes felkészülés 
után hangosan olvastak. Iskolánkat 
Szűcs Nelli 2.a és Hámori Gergő 
3.b osztályos tanulók képviselték.
Hámori Gergő 3. helyezést ért el.
Felkészítő tanárok: Bálintné Bagdi 
Ibolya 2. osztály, Galgóczi Éva 3. 
osztály

Méltóság nap
A Debreceni Hospice Ház Alapít-
vány Méltóság nap programjához 
intézményünk is csatlakozott közel 
50 iskola és 20 óvoda mellett.
November 8-án a Méltóság nap 
lehetőséget kínál arra, hogy a gon-
doskodásra nevelés, az emberi mél-
tóság, a tisztelet, az egymás iránti 
figyelem közös fókuszt kapjon. A 
Méltóság Mezeje program szim-
bóluma a sárga nárcisz. Iskolánk 
tanulói egy sárga nárciszt ábrázoló 
élőképpel fejezték ki tiszteletüket a 
gyógyíthatatlan betegségben szen-
vedők előtt.

Pályaorientációs látogatás a 
LEGO gyárban

2019. október 21-én iskolánk 7.b 
osztályos tanulói ellátogathattak 
Nyíregyházára, a LEGO gyárba. 
Útjuk során a gyár több részét, a 
termelési területeket is megtekint-
hették a látogatóknak kialakított fo-
lyosóról. Mindenki nagyon élvezte 
a túrát. Érdekes és figyelemfelkeltő 
volt a gyárlátogatás, hiszen meg-
nézhették sokak kedvenc játékának 
az elkészítési folyamatát. Túra-

vezetőjükkel a gyár körbe járása 
után a gyerekek a játszószobában 
legóztak egy kicsit és aztán egy kis 
aprósággal, meglepetés ajándék-
kal távoztak a gyárból. Köszönjük 
Kanyó Krisztián szülőnek, hogy 
megszervezte ezt a nem minden-
napi programot. Minden gyerek 
élményekkel gazdagon tért haza a 
gyártúráról. 

Kovács Anna és Kanyó Gréta 7.b

Tankerületi szavalóverseny 
Gáborjánban

2019. november 8-án iskolánkat há-
rom tanuló képviselte Gáborjánban 
a Tankerületi szavalóversenyen.  
Kiss Zsombor 2. o, Orosz Emma 3. 
o és Kiss Lilla Antónia 4. o

Eredmények: Orosz Emma 1. he-
lyezett, Kiss Lilla Antónia 1. helye-
zett. Gratulálunk nekik! Felkészítő 
tanár: Bálintné Bagdi Ibolya. Kö-
szönetet mondunk Kissné Kovács 
Nóra szülőnek a gyerekek verseny-
re való utaztatásáért.

Fogyasztói tudatossági hónap
Negyedik alkalommal rendeztük 
meg a fogyasztói tudatosságra 
nevelő hónapunkat, melynek cél-
ja, hogy a gyerekek szemléletét 
formálva, tudatos és kritikus fo-
gyasztói magatartásra ösztönözzük 
diákjainkat. Ennek érdekében a 
Szelektív hulladékgyűjtés hetében 
elemgyűjtést, alkotói pályázatot, 
iskolarádiós totót és hulladékmen-
tes rendezvényt szerveztünk. Az 
Egészséges ételek hetén a helyi 
termékek fogyasztását népszerű-
sítve gyógyteakóstolást, sütőtök és 
zöldségkóstoló napokat, diótörést 
és mézes tízórait rendeztünk. Ez-
úton is köszönjük a szülők, Pacs-
mag László méhész és az Aranyo-
roszlán étterem segítségét, akik az 
egészséges ételeket biztosították. A 
hónap kiemelkedő eseménye volt a 
november 13-án megrendezett Bá-
zisintézményi Szakmai délutánunk, 
melyen a megye és a helyi óvoda 
érdeklődő pedagógusai interaktív 
előadáson ismerkedhettek meg is-

kolánk fogyasztói tudatosságra ne-
velő módszereivel. Ekkor került sor 
a Gondold újra! hulladékból krea-
tív tárgyak kiállítás megnyitójára 
és a díjkiosztóra is. A Játékok hetét 
közös reggeli tornával indítottuk. 
Egész héten szabadtéri és egyszerű 
benti társasjátékok várták a tanuló-
kat az udvaron és a folyosókon. A 
hetet játékos interaktív vetélkedő-
vel és csere-bere piaccal zártuk. 

A Bethlen vonzásában
A Bethlen Gábor Közgazdasági 
Szakgimnázium hétpróbáján vet-
tünk részt négy nyolcadikos diák-
kal, akiknek többek között tájéko-
zódási, pénzügyi és kreatív felada-
tokat is meg kellett oldaniuk. Az 
Aranyásók csapat (Kovács Alexa, 
Pető Boglárka, Szentmiklósi Dorka 
és Tóth Fanni Napsugár) a Legpre-
cízebb csapat címet érdemelte ki.

Tóthné Leiter Júlia        

Halloween party
2019. november 8-án az Idegen 
nyelvi munkaközösség és a Diá-
könkormányzat Halloween party-t 
szervezett. A tanulók jelmez- és 
tökfaragó versenyre jelentkezhet-
tek. Nem volt könnyű munkája a 
zsűrinek, hiszen sokan jelentkeztek 
ötletes és valóban rémisztő kosztü-
mökkel.

A jelmezversenyen I. helyezést 
értek el Szabó Dominik (6. b) és 
Szabó Marcell (2. b), akik horror-
bohócnak öltöztek fel. II. helyezett 
lett Krivács Zsófia (5. a) madári-
jesztő jelmezével. Fábián Alexa (3. 
b) a III. helyet szerezte meg zom-
binak maszkírozva. A tökfaragó 
versenyt Vigh-Pákozdi Zalán (1. 
a) nyerte, aki ötletes és mesterien 
elkészített művel jelentkezett a ver-
senyre. A helyezettek ajándékcso-
magokat vehettek át a zsűritől.

A programot színesítette a jósda, 
a játszóház, a szellemvadászat és az 
arcfestő műhely. A zenét az iskolará-
dió csapata szolgáltatta. Nemcsak 
az idegen nyelvi munkaközösség és 
a Diákönkormányzat tagjai, hanem 

más munkaközösség tagjai is bese-
gítettek a party lebonyolításában, 
amit köszönettel vettünk. Külön kö-
szönjük az ebesi kispolgárőröknek 
a rendezvény alatti segítő közremű-
ködésüket.

A rendezvény költségeit a Be-
rettyóújfalui Tankerületi Központ 
biztosította.

Országos sikerek a kézműves 
pályázaton

A XIII. Országos Gyermek és Ifjú-
sági Népi Kézműves Pályázaton a 
több száz fős mezőnyben Ulicska 
László 1. helyezést, Tóth Kristóf 
Máté és Vogel Patrick 3. helyezést 
ért el. Felkészítő: Bagossy Sándor 
fazekasmester.

Művészeti vizsgák időpontjai 
A művészeti tanszaki vizsgák de-
cember 9-ei héten kezdődnek, 
melyről részletes tájékoztatást a 
www.ebesarany.hu oldalon talál-
hatnak. 

Készülődjünk idén is együtt az 
ünnepekre! 

Sok szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt 2019. decem-
ber 20-án, pénteken 17.00 órától a 
Református Templomban tartandó 
Karácsonyi Koncertünkre. Ezen a 
héten hétfőtől csütörtökig karácso-
nyi vásár lesz az iskola aulájában a 
kézműves szakkörös és a kerámia 
tanszakos gyerekek munkáiból.

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 

Kréta-rendszerben beépítésre ke-
rült egy a tanulói lemorzsolódás 
veszélyére felhívó modul (ESL). 
Kérjük, hogy az osztályfőnökök 
segítségével tájékozódjanak gyer-
mekük eredményeiről.

Ezúton is köszönjük az Önkor-
mányzatnak a tanulóink utaztatásá-
hoz nyújtott segítségét!

További híreink iskolánk honlap-
ján (ebesarany.hu) megtekinthetők.
Összeállította: 

Szűcs Norbert intézményvezető 
Kása Sándor 

intézményvezető-helyettes

Iskolai színes hírek

Befejeződött a Jókai utca út és csapadékvíz elvezetés építése
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Hegyek, völgyek között
Három csapatunk is futott a 
Panoráma trail elnevezésű, 45 
km-es terep maratoni verse-
nyen, mely három csodás várat 
(Boldogkő, Regéc, Füzér) kö-
tött össze, a meseszép zemp-
léni erdőben. A Nagy Anita, 
Borsosné Csorvási Andrea, 

Magyar-Csorvási Judit női 
csapatunk kiváló egyéni telje-
sítményekkel ezüstérmes lett. 
Az Egri Ferenc, Borsos Zsolt, 
Magyar Szabolcs trió és a 
Léránt Antónia, Pellei Szilvia, 

Kovács Attila csapatunk is ki-
válóan szerepelt. Egyéniben 
Misák Sándor is előkelő helye-
zést ért el 15 km-en. A debre-
ceni Oxigén kupa novemberi 
fordulójában Lugosi Imréné 
és Lugosi Imre győztek, An-
tal Csenge és Nyüvedi Nán-
dor ezüstérmesek lettek, míg 
Tőzsér Dalma és Nyüvediné 
Mónika a harmadik helyen 
végeztek. További pontszer-
zőink: Egri Kincső, Magyar 
Maja, Tőzsér Török Judit, 
Nyüvedi Sándor, Tokaji János 
és Tőzsér Dávid. A hajdúszo-
boszlói Aquafutáson Tóth 
Amina ezüstérmes, Nyüvedi-
né Mónika és Nyüvedi Sándor 
bronzérmesek lettek, míg Nyü-
vedi Nándor és Lugosi Imre a 
negyedik helyen végeztek.

Sós Barnabás, ESBE

Őszi kirándulás

Óvodánk 2019. október 3-án hagyományteremtő 
szándékkal almás kerti kirándulást szervezett nagy-
csoportos óvodásaink számára.  Az időjárás kicsit 
átrendezte a délelőtt programját, így almaszedés he-
lyett egy debreceni piacot látogattunk meg, ahol a 
gyerekek nagyon sokféle hazai és külföldi zöldség-
gel, gyümölccsel ismerkedhettek meg és tapasztala-
tot, élményt szerezhettek a piaci vásárlással, illem-
szabályokkal kapcsolatban. 

A gyerekek nagyon jól érezték magukat a buszos 
kirándulás során és külön élmény volt számukra, 
hogy az otthonról hozott rágcsálnivalókat az üresen 
álló standokon fogyasztották el.

Köszönjük szépen Óvodánk alapítványának, hogy 
hozzájárultak a kirándulás költségeihez.

Természetbarát Munkaközösség

TÖK-VERDÁK kiállítás
Ha november, akkor tökkiállítás. Óvodai hagyományainkhoz 

hűen idén is meghirdettük a szülők és a gyerekek körében ked-
velt rendezvényünket. 

Ebben az évben a „TÖK-VERDÁK” témát választottuk, sok 
ötletes járműcsoda érkezett óvodánkba.

Köszönjük azoknak a lelkes szülőknek és gyermekeknek a 
kreatív alkotásait, akik hozzájárultak a kiállítás sikeres létrejöt-
téhez.

Természetbarát Munkaközösség

SZERETET 
karácsonyi falutúra

Gyülekező:  december 22. vasárnap du. 4 óra, Református 
templom előtt

Útvonal:  Református templom (karácsonyi énekek, dalok) 
– Adventi gyertyagyújtás (Széchenyi tér) – Teme-
tő (emlékezés, mécses gyújtás) – Sportház (mele-
gedő, teázás, süteményezés) – Katolikus templom 
(karácsonyi énekek, dalok)

Szervező: Sós Barnabás
Támogatók:  Református és Katolikus hívek, Sportbarátok 

Egyesület, Kulturális Kft, Községgondnokság
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