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Szépkorú köszöntése

Sándor Andrásné (született: Kunkli Katalin, 1930.08.13.), Ta-
vasz u. 2/A szám alatti lakost Szabóné Karsai Mária polgármes-
ter asszony és Varga Lászlóné szociális ügyintéző köszöntötte 
90. születésnapja alkalmából Ebes Községi Önkormányzat ne-
vében. Jó egészséget és további boldog, békés éveket kívánunk!

Ebes Községi Önkormányzat

Hirdetmény
Méhnyakrákszűrés lesz 2020.09.18-án, pénteken a védőnői 

tanácsadóban.
Előzetes bejelentkezés szükséges! Tel.: 366-821.

Véradás lesz 2020.09.22-én, kedden 15.30-tól 17.30-ig  
a Művelődési Házban.

Személyi igazolvány, TAJ kártya, lakcímkártya szükséges.
Egy véradással 3 életet menthet meg!

Hirdetmény
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Egész-

ségügyi, Szociális Bizottsága értesíti a lakosságot, hogy az 
ebesi állandó lakcímmel rendelkező, nappali oktatás rendje 
szerint tanulmányokat folytató diákok részére 4000 Ft beis-
kolázási települési támogatást nyújt. 

Beiskolázási települési támogatásban részesülhet:
a)  a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú, 

vagy
b)  az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folyta-

tó 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 halad-
ja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (28 500 Ft) 
négyszeresét. 

A támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatványt a 
Polgármesteri Hivatal szociális irodájában és az ügyfélportán 
lehet igényelni. A kérelem benyújtására 2020. szeptember 
1-jétől október 30-ig van lehetőség.

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
és Egészségügyi, Szociális Bizottsága 

          

Munkatársakat keresünk!

A Debreceni és Nyírségi 
Görögkatolikus

Gyermekvédelmi Központ
NEVELŐSZÜLŐKET keres. 

 
A nevelőszülők foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, 
de a már meglévő munka mellett is végezhető ez a hivatás.
A képzést biztosítjuk.

Teljes körű felvilágosítás: 30/555-68-16 vagy 52/249-667
Cím: 4025 Debrecen Petőfi tér 9. 
 
 

 

  

 

 

 

Lomtalanítás
Az Ebesi Községgondnokság Kft. értesíti a lakosságot, hogy a 

DHK Kft. az éves lomtalanítást 
2020. szeptember 24-25-én végzi.

A lomtalanítás menete: 
A korábbi lomtalanítások mintájára, az ingatlanok elé kell kihe-
lyezni a lomot, melyet szeptember 24-én és 25-én gyűjtenek be. 
Azokban az utcákban, ahol a kommunális hulladékszállítás csütör-
töki napokon történik szeptember 24-én, ahol pénteki napokon 
szeptember 25-én szállítják el a kihelyezett lomot.
A lomnak minősülő tárgyakat a gyűjtési útvonal mellé kell kihe-
lyezni, úgy, hogy az a begyűjtő gépjárművel megközelíthető le-
gyen és a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadályozza. Az ap-
róbb kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban kell kihelyezni. A 
hulladékok kihelyezésének időpontja a lomtalanítás napon legké-
sőbb reggel 700-ig, de lehetőség szerint előző nap este. 
Lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok: 
Az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok, melyek nem 
helyezhetőek el a tároló edényzetben, a rendszeres hulladékszállí-
tás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, elektronikai készülé-
kek, nagyobb kartondobozok, rongy bezsákolva). 
Lomtalanítás során nem helyezhető ki: 
Kommunális hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, gépjármű 
gumi, akkumulátor, veszélyes hulladéknak minősülő anyag, vegy-
szerek és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszé-
lyezteti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét. 

Ebesi Községgondnokság Kft.
4211 Ebes Széchenyi tér 1.

06-52-366-992

A képen Szabóné Karsai Mária, Sándor Andrásné és a lánya,  
Fábián Imréné látható
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Az Ebesi Hírlap szeptemberi számának lapzárta 
időpontja 2020. szeptember 17., csütörtök 16 óra

 
Rendező: Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület
Időpont: 2020. szeptember 20. vasárnap 9 óra
Helyszín: Ebes Művelődési Ház, Kossuth u. 32-34. 
Program:
 8.00 órától Helyszíni nevezés, rajtszámok átvétele
 9.10 Megnyitó
 9.30 2016-ban vagy utána született lányok és fiúk  400 méter
 9.40 2014–2015 között született lányok és fiúk   700 méter
 9.50 2012–2013 között született lányok és fiúk 1100 méter
10.00 2010–2011 között született lányok és fiúk 1400 méter 
10.20 2008–2009 között született lányok és fiúk 1800 méter 
10.20 2006–2007 között született lányok és fiúk 1800 méter 
10.40 2004–2005 között született lányok és fiúk 2800 méter 
10.40 2002–2003 között született lányok és fiúk 2800 méter 
11.00 1981–2001 között született hölgyek és urak 4200 méter
11.00 1980-ban és előtte született hölgyek és urak 4200 méter
12.20 Eredményhirdetés

Díjazás: A győztesek kupát nyernek. A korcsoportok első három he-
lyezettjei érem díjazásban részesülnek. Az 1–6. helyezettek oklevelet 
kapnak. 
A 4200 méteres táv győztesei 8000 Ft, 2. helyezettjei 5000 Ft, 3. 
helyezettjei 3000 Ft pénzdíjazásban részesülnek. A pályacsúcsért 
5000 Ft értékű ajándékutalvány is jár. Pályacsúcs: 12:41 – Juhász 
Balázs. Hölgyeknél: 14:31 – Gulyás Vera. A 400 és 700 méteres távok 
győztesei egészséges csemegék ajándékcsomagot vehetnek át. Az 
1100, 1400, 1800 és 2800 méteres távok győztesei 5000 Ft értékű 
ajándékutalványt nyernek. Minden célba érkező egészséges aján-
dékokat 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, gyere-
keknek 500 Ft a nevezési díj.

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt!

Kedves Látogatók!
A Széchényi Ferenc Tájmúzeum és a Községi Könyvtár  

nyitva tartása
2020. szeptember 1-től:

Hétfő:  Zárva
Kedd:  8.00 – 17.00
Szerda:  8.00 – 18.00
Csütörtök:  8.00 – 17.00

Péntek:  8.00 – 14.00
Szombat:  8.00 – 14.00
Vasárnap: Zárva

A könyvtár csak maszkban látogatható! Belépéskor a kihelye-
zett kézfertőtlenítő használata kötelező! A nyomtatási távszol-
gáltatás továbbra is igénybe vehető. További információ az 
52/565-093-as telefonszámon, vagy az ebeskonyvtar@gmail.
com e-mail címen.

FELHÍVÁS
Az Ebesi Hagyományőrző Egyesület idén 6. alkalommal 

rendezi meg a Sütifesztivált.
Ideje: 2020. október 17. 14 óra

Helye: Művelődési ház, Ebes Kossuth utca 32.
Várunk minden sütni szeretőt a következő kategóriák-
ban: 

•   Sós sütemények (pogácsák, sós falatkák, borkorcso-
lyák…)

•   Édes sütemények (linzerek, muffinok, aprósütemé-
nyek…)

•   Szeletelt sütemények (krémesek, zserbók, szeletesek ...)
•   Torták, torta különlegességek
•   Hagyományos sütemények (kelt tészták, lepények, ka-

lácsok…)
•   Reform sütemények (diabetikus, paleo…)
A jelentkezési lap szeptember 10-től elérhető a Községi 

Könyvtárban, vagy Tóvizi Jenőné Ica néninél és Apagyi Jó-
zsefné Erzsike néninél.

Program előzetes:
•   kóstoló udvar, csoki szökőkút
•   mézeskalács díszítés – Katonáné Kalmár Terike mézes-

kalácsos népi iparművész
•   cukrászati bemutató
•   házi sütemények
Az idén minden induló nyer, hiszen nem lesz zsűrizés!

Várunk minden sütni imádót és süti imádót!
Nevezz, süss és nyerj!

INFORMÁCIÓ: 52/366-136, 52/366-227, 20/612-7423

Felhívás!

 
Időpont: 2020. szeptember 20. vasárnap 9 óra 

Helyszín: Ebes Művelődési Ház, Kossuth u. 32-34. 

Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület az Ebes Községi 
Önkormányzattal együtt, 2020. szeptember 20-án 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 köz-
lekedő buszjáratok a Hunyadi utcán közlekednek, kihagyva a 
Kossuth utcai (gyógyszertár, illetve iskola előtti) megállókat. A 
Kossuth-Bocskai-Vérvölgy-Rózsa utcákon nagyon körültekin-
tően, fokozott figyelemmel közlekedjenek a versenyzők miatt, 
folyamatos haladásukat biztosítva. Köszönjük megértésüket!

Ebes Községi Önkormányzat

Sebes Futás
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Lakossági hirdetés
Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány készítése. 
Fundamenta, lakáshitel, felújítási hitel, földmérés, telekmegosz-
tás. Adorjánné Vali  Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407.

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

A Csodák Palotájában 
Az Ebesi Polgárőr Egyesület és Dr. Morvai 
Gábor Ebes Község jegyzőjének jóvoltá-
ból és támogatásával 2020 márciusában in-
dult iskolánkban az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium FV-II-19-14 azonosító 
számú „A Z generáció tudatos fogyasztóvá 
nevelése” elnevezésű játékos ismeretátadá-
si online kvízjátéka. Tanulóink egyéniben 
és osztályonként is versenyezhettek. Az 
online forma a járvány idején is lehetővé 
tette, hogy a résztvevők heti két alkalom-
mal beküldhessék válaszaikat. A nyertesek 
lelkesedése a karantén idején sem lanyhult, 
egymást figyelmeztetve, lelkesítve folytat-
ták a játékot. Az osztályok közötti verseny 
győzteseként a 6. a osztály nyerte meg a ki-
rándulást Budapestre, a Csodák Palotájába. 
Velük utaztak az egyéni verseny legjobbjai 
is. A gyerekek nagy örömmel és várako-
zással készülődtek az útra. A Csopa látvá-
nyos, szórakoztató, közérthető és átélhető 
módon mutatja be a természet törvényeit, 
a természettudományok csodálatos, olykor 
meghökkentő világát. A gyerekek hatalmas 
lelkesedéssel vetették bele magukat a já-
tékok kipróbálásába. Igyekeztek a felállí-
tott rekorderedményeket elérni, sőt inkább 
megdönteni. A „bezártság” hetei után a nap 
minden percében érezhető volt a gyerkőcö-

kön az öröm és a felszabadultság. Kísérők: 
Németi Jánosné és Orjákné Kurczina Zsu-
zsanna.

Köszönjük a lehetőséget Balogh László-
nak és dr. Morvai Gábornak.

Erdei vándorok a Zemplénben
Idén nyáron a nagy érdeklődésre való 

tekintettel két vándortábort is szerveztünk. 
A fiatalabb korosztállyal a Zemplén ösvé-
nyeit jártuk be. Pálházára érkezve a vízi-
malomnál finom kemencében sült rétessel 
várt minket az erdészet vezetője. Itt kisvo-
natra szálltunk és megérkeztünk Rostalló-
ra. A patak közelsége csábító volt a nagy 
melegben. Épültek a gátak, volt nagy pan-
csolás. A sok látnivalóból megemlítenék 
néhányat: Nagy-Péter-mennykő, Kőkapu, 
Sólyom-bérc, Mlaka-rét, István-kúti nyír-
jes, Gerendás-rét. Ez utóbbi helyszínre 
azért siettünk, hogy elérjük az előadást az 
után keresők érdekfeszítő munkájáról. A 
vadász két munkatársát is megismerhették 
a gyerekek, Gigit és Fülest, a bajorhegyi 
vérebeket. Az egyik legszebb látnivalóért 
igen korán kelt a csapat, már hajnali négy-
kor indultunk, hogy elérjük a napfelkeltét 
a Kerek-kőnél. A regéci vár ostroma is jól 

sikerült, de hazafelé még nagyobb volt a 
tempó, nehogy bezárjon az egyetlen ve-
gyesbolt Újhután. Sokszor meglátogatott 
bennünket az útvonalfelelős, igazán szívén 
viselte, hogy jól érezzük magunkat. Min-
den este tábortűz, néhol békászás, dombról 
legurulás, talpmasszázs vagy társasjáték 
volt a program. Mire belejöttünk, már vége 
is lett. Élményekkel teli vonatoztunk haza-
felé, az út végén mindenkit szerető családja 
várt az állomáson. Igazán szép hetünk volt. 
Mindenki feltöltődött, kezdődhet az iskola!

Ezúton szeretnénk megköszönni az Ebe-
si Gyermekekért Alapítványnak, hogy hoz-
zájárult a tábor költségeihez.      

Katona Erika

Tisztelt Szülők!
A járványügyi helyzetre való tekintettel 
fokozottan kérjük Önöket, hogy az isko-
lát érintő legfontosabb hírekről a KRÉTA 
felületén és honlapunkon (ebesarany.hu) 
tájékozódjanak.

Az idei tanévnyitó ünnepségünkre kizá-
rólag az 1. és a 8. osztályos diákjainkat vár-
juk maximum két hozzátartozóval tanulón-
ként. Az ünnepség 2020. augusztus 31-én, 
hétfőn 17 órától kezdődik.

Összeállította: 
Szűcs Norbert intézményvezető 

Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Rendőrségi hírek
Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és 

amennyiben jogsértő eseményt észlelnek, értesítsék a rend-
őrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbí-
zottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A beje-
lentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zártan 
– kezeli:

Mészáros József c. r. ftzls. Csoportparancsnok 
 06-30/382-6565

Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott  06-30/382-6584
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott  06-70/430-1354
Kiss Zsolt r. tőrm. körzeti megbízott  06-70/430-1353
Szabó Zsolt r. tőrm. körzeti megbízott  06-30/382-6575
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510
 vagy Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 
Tevékenységirányítási Központ  112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület  06 30/621-6976
Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát hétfőnként 16 és 17 óra kö-

zött tartanak a Széchenyi tér 1. szám alatt.
Karácsony Béla

r. százados 

Önkéntes polgárőr tevékenység 
Hajdúszoboszlón

Az Ebesi Polgárőr Egyesület  6 fős különítménye és az 50 órás 
közösségi szolgálatot, valamint szakmai gyakorlatot egyesüle-
tünknél teljesítő diákok 2020.08.14-én rendezvénybiztosítási 
feladatokat láttak el Hajdúszoboszlón, a Kamionos Találkozón 
a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság felkérése alapján.

Balogh László
egyesületi elnök

Iskolai színes hírek
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