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Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

A veszélyhelyzet időszakában a Polgármester gyakorolja
a testületi hatásköröket
Ahogyan ez a tavaszi időszakban is történt, törvényi előírás
alapján – bizonyos megkötésekkel – a polgármester gyakorolja a Képviselő-testület hatásköreit. Ez nem pusztán lehetőség,
hanem kötelezettség, ezért a soron következő (novemberi ülés)
elmaradt, helyette online megbeszélésre került sor a képviselők
között. A közel kétórás egyeztetést megelőzően a szokásos rendben kiküldésre kerültek az előterjesztések, majd mindenkinek
lehetősége volt írásban is rögzíteni a meghozandó döntésekkel
kapcsolatos javaslatát. Mindezek alapján megalkotásra került az
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet, módosult a helyi építményadó rendelet reklámhordozókra vonatkozó része, kikerült
a szervezeti és működési szabályzatból a hivatali nyitva tartás (a
nyitva tartás nem változik, ugyanakkor ez nem rendeletalkotási hatáskör, belső szabályzatban kell rögzíteni), továbbá január
1-i hatállyal kikerülnek a helyi köztisztasági rendeletből a kerti
Tisztelt Ebesiek!
Törvényi változás következtében a helyi önkormányzatok
kötelesek hatályon kívül helyezni a kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi előírásokat. Ennek megfelelően a szabályokat tartalmazó rendeleti

hulladék égetését lehetővé tevő szabályok (erről lásd a külön
cikket). Döntés született a 2020. évi költségvetési tartalék felhasználásáról: valamennyi képviselő egyetértett abban, hogy az
idei évben tanúsított helytállásuk miatt jutalomban kell részesíteni az önkormányzati intézmények dolgozóit. Döntés született
egy korábban értékesített ipari parki ingatlan visszavásárlási jogának meghosszabbításáról (a közel százszázalékos készültségű
beruházás átadására és a működés megkezdésére várhatóan a
jövő év első felében kerül sor). A Hajdúszoboszlói JEC igazgató főorvosának kérelmére az átszervezett orvosi ügyelet első
féléves működéséről szóló beszámoló elkészítésére január 15-ig
szóló haladékról született döntés. Elfogadásra került a jövő évi
belső ellenőrzési tervről, továbbá a Liszt Ferenc utca mögött
kialakítandó új utca telekalakításáról szóló előterjesztés is.
dr. Morvai Gábor jegyző

Januártól tilos az égetés
előírások januártól Ebesen is
hatályukat vesztik, ettől az időponttól a növénytermesztéssel
összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő
zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék

Kizárólag az idősek által használható
vásárlási idősáv került bevezetésre november 24-től.
Hétfőtől péntekig 9.00 óra és 11.00
óra közötti időben, szombaton és vasárnap 8.00 óra és 10.00 óra közötti időben
kizárólag a 65. életévét betöltött személy vásárolhat az élelmiszerüzletben,
illatszert, drogériai terméket, háztartási
tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító üzletben (drogéria),
valamint gyógyszertárban.
Tünetek esetén indokolt az előzetes telefonos egyeztetés a háziorvossal.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ
hatályos eljárásrendje értelmében indokolt, hogy a koronavírusra utaló tünetek
esetén a beteg személyes megjelenés
előtt telefonon vegye fel a kapcsolatot
háziorvosával, aki az anamnézis és a
tünetek alapján tud dönteni arról, hogy
felmerül-e a fertőzés gyanúja.
Maszkviselés: Lapzártánk időpontjáig

szabadtéri égetése TILOS. Az
ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető
hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz
növényzettől mentesen tartani.
Az Önkormányzat a Zöldhul-

COVID-19 információk
hatályos szabályok alapján Ebesen nincs
külön helyi előírás a közterületi maszkviselésre. Javasoljuk, hogy a Hajdúszoboszlóra, vagy Debrecenbe (illetve más
településre) látogatás előtt tájékozódjanak az irányadó helyi szabályokról.
Az irányadó szabályok értelmében a
hatodik életévét be nem töltött kiskorú,
valamint az autizmus spektrumzavarral
élő személy nem köteles maszkot viselni.
Kötelező továbbá a tömegközlekedési
eszközön, az üzletben történő vásárlás,
illetve az üzletben történő munkavégzés során, a bevásárlóközpont területén,
ügyfélfogadási időben a közigazgatási
szerv ügyfelek részére nyitva álló területén, a postán, minden egyéb olyan
helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is
beleértve – rendszeresen 5 főnél többen

ladék Gyűjtőpont működtetése
révén biztosítja, hogy a lakosság a jogszabályi előírásoknak
megfelelően kezelhesse a keletkező avart és kerti hulladékot. A szabadtéri égetés betiltása nagymértékben javíthat a
település levegőminőségén.
dr. Morvai Gábor jegyző

tartózkodnak egy időben, minden olyan
helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak, a vendéglátó
üzletekben (itt kizárólag elvitelre történő vásárlásra van lehetőség), valamint
bizonyos kivételekkel az egészségügyi,
oktatási és szociális intézményekben.
Az orvosi maszkot, munkavédelmi
maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon kell
viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
Polgármesteri Hivatal: A Polgármesteri Hivatal folyamatosan működik, ugyanakkor kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
lehetőség szerint csak a kizárólag személyesen intézhető ügyekben forduljanak
hozzánk személyesen. Egyéb esetekben
kérjük éljenek a telefonos, vagy elektronikus ügyintézés lehetőségével. Telefon:
52/565-048, e-mail: ebesoffice@t-online.hu, honlap: www.ebes.hu
dr. Morvai Gábor jegyző

2

Ebesi Hírlap
A szociális alapszolgáltatásokat érintő változások
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Mindannyiunk közös felelőssége a járvány terjedésének megakadályozása, ezért nagyon fontos, hogy az egyes szolgáltatásaink
nyújtása és igénybe vétele során az érvényben lévő előírásoknak
megfelelően járjunk el. Az egészségügyi vészhelyzet ismét nagy
változásokat hozott intézményünk működésébe, melyekről ezúton
is szeretnénk tájékoztatni a kedves lakosságot. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó változások ismertetése előtt, munkatársaink,
önmaguk, és a többi ellátottunk védelmének érdekében kérem,
maximálisan tartsák be a megelőzés érdekében hozott mindenkori
előírásokat.
Ha igénybe veszi bármely szolgáltatásunkat, mely személyes
kontaktussal jár, és betegség tüneteit észleli önmagán, vagy az önnel egy háztartásban élő hozzátartozóján, kérem, azonnal jelezze
azt intézményünk irányába telefonon.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
• A szolgáltatás igénybe vétele előtt kérem, tájékozódjanak telefonon, érkezzenek előre megbeszélt időpontban, hogy elkerüljük a várakozást.
• A korábbi években már hagyománnyá vált karácsonyi játék-, ruhaválogatásunkat, adományosztásunkat a járványhelyzetben is szeretnénk – a járványügyi biztonsági szempontokat betartva – megszervezni, melyhez november hónapban (és lehetőségeink szerint december első hetében is)
folyamatosan gyűjtjük a lakossági felajánlásokat.
• Az adományok kiosztása szervezetten történik, ügyelve arra,
hogy a fertőzésveszélyt minimálisra csökkentsük.
Elérhetőség: 4211 Ebes, Rákóczi u. 13.
Telefon: 52/788-494 és 788-495
E-mail: gyejosz.ebes@gmail.com
Tanyagondnoki szolgáltatás:
• A tanyagondnoki szolgáltatás igénybe vétele során kérem a
kedves ellátottakat, hogy fokozottan figyeljenek a maszk helyes
használatára, a higiénés előírások betartására.
• Tünetek jelentkezése esetén kérem, ne vegyék igénybe a személyszállítást.
• Bevásárlás során törekedjenek a több napi vásárlást egy alkalomra szűkíteni.
• Ha betegség tüneteit észleli magán, vagy külterületen élő, segítségre szoruló társán, kérem, jelezze munkatársunknak az alábbi
elérhetőségen:
Tanyagondnok: Miklós Ferenc Levente
Telefon: 06-30/269-4268

Szociális étkeztetés:
• Az étkeztetést jelenleg csak kiszállítással vehetik igénybe étkezőink, a házhoz szállításában a gondozónők és a tanyagondnok
vesznek részt.
• Kérem a kedves ellátottakat arra, hogy fokozottan ügyeljenek
az ételhordók és a kihelyezett tárolók tisztán tartására, fertőtlenítésére.
• A térítési díj beszedése az ellátottak lakóhelyén történik, előzetesen kiküldött értesítők alapján. Kérem, hogy a pénzkezelés
megkönnyítése érdekében minden alkalommal törekedjenek a
pontos összeg előkészítésére.
Házi segítségnyújtás:
• A házi segítségnyújtás a legtöbb esetben közeli kontaktussal
valósul meg az ellátottak otthonában. Kérem ezért a kedves
gondozottakat és hozzátartozóikat, tegyenek meg mindent a
megfelelő higiénés feltételek biztosítása érdekében, viseljenek
maszkot a gondozás során.
• Bevásárlás során törekedjenek a több napi vásárlást egy alkalomra szűkíteni.
• A gondozottnál vagy vele együtt élő hozzátartozóján jelentkező
tünetek megjelenése esetén haladéktalanul tájékoztassák intézményünket!
Nappali ellátás:
• Az idősek klubja közösségi szolgáltatásai, klubprogramjai szünetelnek.
• Munkatársainkkal telefonon, illetve klubtagjaink otthonában
személyesen van lehetőség a szolgáltatás igénybe vételére.
• Gyógyszer kiváltásában, bevásárlásban, ügyintézésben kérjék
segítségünket!
• A szolgáltatás személyes kontaktussal járó igénybe vétele során, kérem, tartsák be a házi segítségnyújtásra vonatkozó előírásokat.
Mindezek után kérem a kedves lakosokat, hogy amennyiben
a járvány időszaka alatt segítségre van szükségük, vagy veszélyeztetett, beteg, segítségre szoruló társukról szereznek tudomást, ne késlekedjenek megkeresni intézményünket!
Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona
4211 Ebes, Rákóczi u. 7-9.
Telefon: 52/565-071
Mobil: 06-30/184-9096
E-mail: idosekklubjaebes@gmail.com
Mindannyiuknak jó egészséget kívánok!
Erdei Andrásné intézményvezető

Az Idősek Otthona fennállásának egyéves évfordulójához érkeztünk

Egy évvel ezelőtt, 2019. november 21-én költöztek be első lakóink
– mind az öten ebesi idősek – az Ebesi Alapszolgáltatási Központ
és Idősek Otthonába, ehhez a naphoz kötjük az Idősek Otthona
működésének kezdetét. Egy teljes év áll mögöttünk, annak minden
szépségével, eredményével és kihívásával. Örömmel mondhatjuk,
hogy az intézmény teljes létszámmal működik, és a várólista az egy,
két- és háromágyas szobák tekintetében is hónapról hónapra bővül.
Ezúton is bátorítom azokat az ebesi időseket, akik fontolgatják
a későbbiekben történő beköltözés lehetőségét, hogy adják be
kérelmüket intézményünkbe. Elmondhatjuk, hogy ellátottjaink és
hozzátartozóik nagy megelégedettségére az intézmény szolgáltatási
színvonala magasan kielégíti a vele szemben támasztott elvárásokat.
Munkatársaink az ápolási-gondozási feladatok ellátása, a napi
foglalkoztatás, a közösségi programok, ünnepek és az egyéb
szolgáltatások megszervezése során mindent megtesznek azért,
hogy lakóink gondoskodásban, biztonságban, szeretetben töltsék

mindennapjaikat új otthonukban. A koronavírus járvány sajnos
nagyban meghatározta az idei, első évünket: a kijárási és látogatási
korlátozás, és a járvány megelőzése érdekében hozott intézkedések
nehézségekkel jártak, és sok türelmet és megértést kívánnak minden
érintett részéről. Megnyugvást jelent számunkra, hogy ehhez
mindenki jól alkalmazkodott, és mindezidáig elkerültük a fertőzés
bejutását az intézménybe. Ezúton is kívánok kedves lakóinknak jó
egészséget, hosszú, boldog életet az Idősek Otthonában! Kívánom,
hogy szeretteikkel mielőbb találkozhassanak. Ezúton is köszönet
illeti fenntartónkat, Ebes Községi Önkormányzatot a működéshez
és magas szakmai színvonalhoz nyújtott mindennemű támogatását.
Végül, de nem utolsó sorban, köszönöm munkatársaimnak, hogy
minden nap lelkiismeretesen, tudásuk és emberségük legjavát adva
látják el a rájuk bízott felelősségteljes, nemes feladatot.
Erdei Andrásné
intézményvezető

Ebesi Hírlap
Kérjük, az újságban található kérdőív kitöltésével
segítsenek abban, hogy a település és az Ebes Kulturális
Kft. intézményeinek – Községi Könyvtár, Széchényi Ferenc Tájmúzeum, Művelődési ház – kínálatát a jövőben az
Önök igényeinek megfelelően alakíthassuk, javíthassuk.
A kérdőív első részét a felnőtt, második részét pedig a
fiatalabb korosztály figyelmébe ajánljuk.
A kérdőíven – amely papír
alapon és elektronikusan is
kitölthető – minden szükséges információt megtalálnak
a kitöltéssel és a további teendőkkel kapcsolatban.
Előre is köszönjük a segítségüket!

Felhívás
kitüntető
díjakkal
kapcsolatos
javaslattételre
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2020. december 31ig lehet javaslatot tenni Ebes
Községi Önkormányzat elismerő címeire és kitüntetéseire,
amelyek a következők: „Ebes
Község Díszpolgára” cím „Pro
Villa” (Ebes Községért) kitüntetés (arany, ezüst, bronz fokozat) „Ebes Ifjú Tálentuma” díj.
Kérjük, hogy javaslataikat – a
javasolt személyre vonatkozó
rövid indokolással együtt – a
polgármesteri hivatalba juttassák el (4211 Ebes, Széchenyi
tér 1., vagy e-mail: ebesoffice@t-online.hu).
A díjakra vonatkozó részletes szabályozás megtalálható a
www.ebes.hu honlapon az Önkormányzat/Rendeletek menüpontban. A vonatkozó rendeletek: 1/2000. (I. 19.) Ör. sz. és
az ezt módosító 19/2012. (XI.
06.) Ör. számú rendeletek.
Ebes Községi
Önkormányzat

Halottak és Mindenszentek napi megemlékezés

November 1-én az Ebesi
Köztemetőben sor került a Halottak és Mindenszentek napi
megemlékezésre.
A reformárus, római és görög katolikus hívek együtt
osztoztak a rég vagy a közelmúltban elvesztett szeretteik
gyászában. Köszönet mindazoknak, akik részt vettek az
alkalmon.
Molnár Ágnes
ügyvezető
Ebesi Községgondnokság Kft.

Szociális Dolgozók Napja

November 12-e a szociális munka világnapja. Ebből az alkalomból Szabóné Karsai Mária
polgármester ajándékot adott át az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona
dolgozóinak, megköszönve az áldozatos munkájukat és helytállásukat, egyúttal kifejezve a
közösség háláját mindenki számára, aki e nehéz hivatást felelősségteljesen, áldozatkészen és
nagy szakmai alázattal végzi.
dr. Morvai Gábor jegyző

December 1-től
téli nyitva tartás
a Zöldhulladék
Gyűjtőponton
Tisztelt Ebesiek! 2020. december 1-től téli nyitvatartásra áll át
a Zöldhulladék Gyűjtőpont. Ennek megfelelően szombatonként
10-12 óra között lesz lehetőség
a lakossági zöldhulladék elhelyezésére. Kérünk mindenkit,
hogy Gyűjtőpontot továbbra is a
használati feltételeknek megfelelően vegyék igénybe. A leírás
megtalálható a www.ebes.hu oldalon, illetve a Gyűjtőponton is
elolvasható.
dr. Morvai Gábor
jegyző

Adventi fénygyújtás
Kedves Ebesiek!

A rendkívüli járványügyi helyzetre való tekintettel a 2020.
évi adventi települési nyilvános rendezvények elmaradnak.
Helyette szeretettel várunk minden érdeklődőt az ünnepélyes gyertyagyújtásokra advent vasárnapjain (november 29.,
december 6., december 13., december 20.) a www.ebestv.hu
honlapon, valamint az Ebes Községi Önkormányzat és az
Ebes Televízió facebook-oldalán. Az ebesi általános iskola
művészeti tagozatosainak karácsonyi műsorát december 24én tekinthetik meg a fenti elérhetőségeken.

www.ebes.hu

Tisztelt Ebesi Lakosok!

3

Ebesi Hírlap

4

Hirdetmény
Tisztelt Lakosok!
Az ebesi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársaiként, karácsony ünnepére készülődve, idén is
meghirdetjük

www.ebes.hu

ÉLELMISZER-, GYERMEKRUHA- ÉS
JÁTÉKGYŰJTÉSÜNKET!
A tartósélelmiszer-adományokat
(cukor, konzerv, liszt, étolaj, kakaópor, pudingpor, tea,
bébiétel, szaloncukor és egyebek), az ünnepre való
készülődésig szeretnénk minél több rászoruló család számára
eljuttatni, ezért – a csomagolás és a kiosztás szervezési
feladatai miatt – az élelmiszer-felajánlásaikat 2020.
DECEMBER 9-ig várjuk a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat intézményébe,
az Ebes, Rákóczi u. 13. szám alá.

A gyermekruha- és játékválogatást
az előző évekhez hasonlóan, karácsony hetére szervezzük,
melyhez kapcsolódóan – a járványhelyzetre is tekintettel –
felajánlásaikat szintén 2020. DECEMBER 9-ig várjuk.
Felajánlásaikat tisztelettel megköszönve,
kellemes ünnepi készülődést és boldog karácsonyt kíván az
ebesi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy az ebesi
lakcímmel rendelkező 65. év feletti nők és 65. év feletti
férfiak részére pénzbeli és természetbeni (szaloncukor) támogatást nyújt.
– Nőtlen, hajadon, elvált, özvegy családi állapotúak részére
4.000 Ft/fő.
–Házas családi állapotúak részére 3.000 Ft/fő.
A jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel a támogatás
kiszállításra kerül az alábbi tervezett ütemezésben:
November 30–december 1. Fő utca, Rákóczi utca, Vadas utca,
Béke utca, Ady E. utca, Diófa utca, Gesztenye utca, Óvoda
utca.
December 1–december 2. Petőfi utca, Tóth Á. utca, Déli utca,
József A. utca, Alkotmány utca, Fűzfa utca, Kosárfonó utca.
December 3–december 4. Újsor utca és külterület.
December 7. Tavasz utca, Dózsa Gy. utca, Bocskai utca, Kölcsey utca, Jókai utca, Szoboszlói utca, Rigó utca, Karinthy
utca.
December 8. Bartók B. utca, Gárdonyi utca, Rózsa utca, Széchenyi utca, Arany János utca, Sport utca, Liszt Ferenc utca.
December 9. Ifjúság utca, Hunyadi utca, Kossuth utca, Szent
István utca, Nyugati utca, Gázláng utca, Móra F. utca.
A kiszállítás időpontja az időjárás függvényében változhat!
Minden kedves nyugdíjasunknak
kívánunk boldog, békés karácsonyt és
egészségben gazdag új esztendőt !
Ebes Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Tisztelt Ebesi Lakosok!
A Kormány 484/2020 (XI. 10.) sz. rendelete alapján
2020. november 11-től a kulturális intézmények
rendezvényei, foglalkozásai elmaradnak, a Könyvtár,
a Múzeum és a Művelődési Ház szolgáltatása újabb
intézkedésig szünetel.
A könyvek kölcsönzési határidejét automatikusan
hosszabbítjuk, késedelmi díjat nem számolunk fel.
Kérjük Olvasóinkat, hogy a könyveket ebben az
időszakban NE HOZZÁK VISSZA!
A könyvtárral kapcsolatos tájékoztatás az
ebeskonyvtar@gmail.com
e-mail címen kérhető.

Méhnyakrák szűrés
Méhnyakrák szűrés lesz 2020.12.04-én pénteken
9 órától a Védőnői Tanácsadóban (Ebes, Rákóczi u. 16.
hátsó rendelő). Jelentkezés és pontos időpontkérés a
védőnőknél (52/366-821).

Véradás
Véradás lesz 2020.12.10-én csütörtökön 15–17 óráig
a Művelődési Házban (Ebes, Kossuth u. 32–34).
Minden segíteni akarót szeretettel várunk!

Ebesi Hírlap

5

Múzeumok Őszi Fesztiválja 2020 Ebesen

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretén belül online kérdőív
segítségével próbáltunk választ keresni arra a kérdésre, hogy a
Széchényi Ferenc Tájmúzeum látogatóinak mik a múzeumlátogatási szokásai, milyen elvárásai vannak a múzeummal, mint
kulturális intézménnyel és a kiállításokkal kapcsolatban. A kérdőív a múzeum facebook-oldalán elérhető.
Október 10-re egy kerékpártúrát terveztünk, amely során a
Templomdombként ismert Árpád-kori emlékünket látogattuk
meg.

Régi vágyunk volt, hogy újraélesszük a Széchényi Ferenc
Tájmúzeumi Baráti Körét. A 2020. november 6-án megtartottuk
az alakuló ülést, amelyen megállapodtunk a működési formáról,
valamint szóba kerültek az idei és jövő évi tervek.
Az ősi hagyomány, a Dömötör-napi behajtás időszakához közeledve, október 12-én a pásztorok életét bemutató foglalkozást
tartottunk az ebesi általános iskola 1. a osztályos diákjainak. A
diákok betekintést nyerhettek a pásztorok eszközeibe, öltözködésébe, mindennapjaiba.
Október 19-én került sor „A béke, mely nem hozott megnyugvást” című, a trianoni béke történetét bemutató tablókiállítás
megnyitójára. A veszélyhelyzet miatt a rendezvényt online tartottuk meg, amit a múzeum facebook-oldalán lehetett nyomon
követni és megtekinteni.
Október 30-án Tökös napot tartottunk. A délutáni programon,
a múzeum udvarán és időszaki kiállítótermében játékos „szellemes” vetélkedőkkel vártuk a szórakozni vágyó gyerekeket, akik
láthatóan jól érezték magukat és sok édességet nyertek.
Még ezen a napon sor került a Művelődési Házban az Önkormányzat, a Kulturális Kft. és az ebesi civil szervezetek
éves találkozójára. Az összejövetelen összegeztük az előző év

Szerencsére le tudtuk zárni a rendezvénysorozatot az intézmények bezárása előtt, bár több programon módosítani kellett
a veszélyhelyzet miatt. Bízunk abban, hogy jövőre ismét egy
változatos, hangulatos őszi rendezvénysorozattal várhatjuk
Önöket.
Seres László

www.ebes.hu

A Széchényi Ferenc Tájmúzeum idén hetedik alkalommal tapasztalatait, megerősítettük az együttműködéseket, valamint
vett részt a Múzeumok Őszi Fesztiválja elnevezésű rendezvény- megvitattuk a jövő évi terveket.
sorozaton 2020. szeptember 28-november 11 között.
Szeptember 28-án információs napot tartottunk múzeumi
szakemberek részére, amelyen szóba kerültek a múzeumokat
érintő változások, valamint a veszélyhelyzet okozta kihívások.
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Októberben az oviba is beköszöntött az ősz.
Ez az időszak bővelkedik
néphagyományokhoz kapcsolódó és „zöld” jeles napokban
egyaránt, így eseményekben
gazdag hetek állnak mögöttünk.

Arany-minősítés az „Életmese”
online olvasóversenyen
2020 októberében rendezték
meg a Kárpát-medencei „Életmese” online olvasóversenyt.
Ezen a minősítő versenyen
iskolánkat Orosz Emma 4. a
osztályos tanuló képviselte.
Ebben a korcsoportban 64 versenyző vett részt. Emma nagyon szépen teljesített és arany
minősítést kapott. Felkészítő
tanára Bálintné Bagdi Ibolya
tanár néni volt.
Pályaorientációs
együttműködés a Hajdú-Bihar
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarával
Az elmúlt évek kiváló együttműködésének
eredményeként 8. osztályos tanulóink
kiemelt támogatást kapnak a
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részéről,
hogy az Orientify karrierajánló tesztjét ingyenesen tölthetik
ki elsőként a megyében!
2020-ban a rendezvények
és gyárlátogatások elmaradásával a pályaválasztás előtt
álló fiatalok számára kevesebb
lehetőség állt rendelkezésre,
ahhoz, hogy testközelből ismerhessék meg a különböző
szakmák és iskolatípusok kínálatát. 2020. az az év, amikor
a pályaorientáció, pályaválasztás, önmagunk megismerése is
az online térbe helyeződött.
A Kamara reagált a kihívásokra, és ezt az életre szóló

Ebesi Hírlap
Ősz az oviban
Az állatok világnapjára
rendhagyó módon virtuális
„Kisállat kiállítással” készültünk. A gyermekek által kedvenc állataikról készített alkotások a honlapunkra kerültek
fel.
Márton napjához (november 11.) kapcsolódva meg-

ismerkedtünk Szent Márton
legendájával és egyéb libás
történetekkel, mindent megtudhattunk a libákról, sok-sok
libás játékot játszottunk, ettünk libazsíros kenyeret, készítettünk Márton-napi lámpásokat.
Egy TÖK JÓ héten a gye-

Iskolai színes hírek
döntéshozatalt kívánja újszerű eszközzel megtámogatni,
ezért létrejött egy együttműködésünk az Orientify online
pálya-és karrierajánló teszttel,
amely azonnali visszaigazolást
kínál a gyerekek számára; testhezálló szakmákat és karrierutakat is ajánl. Adatbázisa folyamatosan frissül, tartalmazza a szakképzésben tanulható
szakmákat, és a felsőoktatásban induló szakokat is.
Ingyenes regisztrációt követően a bárki számára elérhető
az orientify.hu weboldalon. A
15–20 perces kérdéssorból álló
teszt kipróbálható, de előfizetés nélkül csak egy egyszerűsített eredmény megtekintésére
jogosít. A teljes karrierprofil
és a szakmaajánlások csak díjcsomag vásárlása után válnak
elérhetővé. Ennek költségét
most a Kamara átvállalja, így
az iskolánk számára díjmentes!
A járványhelyzet megszűnésével, az eredmények alapján
az osztályra szabott cég- és
üzemlátogatásokra
tervezik
vinni a gyerekeket, érdeklődésüknek, karrierprofiljuknak
megfelelő programot igyekszenek kínálni. Iskolánk most
elsőként a megyében, aki a
Kamara
finanszírozásában
csatlakozik a programhoz!
Köszönjük a lehetőséget!

A továbbtanulással kapcsolatos információkról iskolánk
honlapján lévő videóból tájékozódhatnak.
Tálas Enikő Zsuzsánna
pályaorientációért felelős
pedagógus
Egy magyar kőris az ebesi
iskolában
A tavasszal elmaradt Fenntarthatósági témahét október
elején került megrendezésre az
országban. Ennek keretében
az iskolák őshonos facsemetét
igényelhettek. Mi november
3-án kaptuk meg a kis fát, egy
magyar kőrist, amit a Tiszakürti arborétum szaporított és
nevelgetett, és a Hortobágyi
Nemzeti Park munkatársa
szállította ki iskolánkba. A
facsemetét a 8. a osztályosok,
Katona Erika tanárnénivel és
Kása Sándor igazgató helyettessel ültették el a kosárpálya
mellett. Az eseményről készült
képes beszámolót a honlapunkon lehet megtekinteni.
Tóthné Leiter Júlia
Készülődjünk idén is együtt
az ünnepekre, ezúttal online
térben!
Sok szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt az online
térben a Református Templomban tartandó Karácsonyi
Koncertünkre. A felvétel megtekintésének időpontjáról tájé-

rekek szüleikkel tököt faragtak – ezekből kiállítást készítettünk –, kóstoltunk sütőtök
krémlevest, tökmagot, változatos technikákkal mi magunk
is készítettünk tököket, és mesebeli tökökről szóló történeteket is megismertünk.
Természetbarát
és Hagyományőrző
Munkaközösség

kozódjanak az iskola honlapján, az ebestv.hu és az ebes.hu
oldalakon.
Köszönet a szülőknek
Köszönjük a szülőknek és a tanulóknak, hogy a járványügyi
helyzetben az iskola által hozott szabályokat maximálisan
betartják. Iskolánk fontosnak
tartja, hogy az előttünk álló
időszakban a szülők hiteles
forrásból értesítve, tájékoztatva legyenek a veszélyhelyzet
ideje alatt a bennünket érintő
legfontosabb adatokról. Ezért
az aktuális hétre napi bontásban megtekinthető a honlapunkon az igazolt koronavírus
fertőzött tanulók, a karanténba
került tanulók száma osztályonkénti bontásban is, valamint az igazolt koronavírus
fertőzött dolgozók és karanténba került dolgozók száma. Az
újság hasábjain is szeretnénk
felhívni a figyelmet, hogy az
INTÉZKEDÉSI TERV alapján a szülő köteles az iskolát
értesíteni az igazgato@aranyebes.sulinet.hu email címen,
ha a gyermekénél koronavírus
gyanú vagy igazolt koronavírus fertőzés van.
További híreink iskolánk
honlapján (ebesarany.hu) megtekinthetők.
Összeállította:
Szűcs Norbert
intézményvezető
Kása Sándor
intézményvezető-helyettes
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Az őszi időjárás beköszönte kihívás elé állítja a közlekedőket.
Az esős, párás időben az út- és látási viszonyok kedvezőtlenné
válhatnak, a járművezetők helyenként csúszós útszakaszokkal
találkozhatnak, amelyet sok esetben az úttestre lehulló falevelek
okoznak. Ebben az időszakban a balesetek megelőzése érdekében
fokozott óvatossággal kell közlekedni, alkalmazkodva a
megváltozott időjárási- és útviszonyokhoz.
Az őszi időszakban gyakrabban történnek úgynevezett
pályaelhagyásos balesetek, amelyek oka lehet egyrészt a
gépjárművek nem megfelelő műszaki állapota, másrészt pedig
a sebesség helytelen megválasztása, a figyelmetlenség vagy a
váratlan helyzetekben végrehajtott hirtelen kormánymozdulat.
A közlekedést sok esetben az úttestre lehulló falevelek is
nehezítik, amik miatt az út csúszóssá válhat.
Fontos kiemelni, hogy a KRESZ 44. és 45. § alapján
a gépjárművekbe beszerelt ködfényszórók kizárólag a
közlekedésben részt vevő járművek kivilágítására szolgálhatnak,
azokat álló járművön működtetni tilos. A ködfényszóró és köd
zárófény alkalmazásának indokoltsága nem kizárólag a fennálló
sűrű köd esetén lehetséges, mint ahogyan a KRESZ sem
ekképpen rendelkezik. Ködfényszóró alkalmazása korlátozott
látási viszonyokhoz fennállása esetén valósulhat meg, mely
felléphet akár sűrű hóesés, vagy a köznép nyelvén ismert
felhőszakadás esetén is. Abban az esetben, ha a látási viszonyok
indokolják, a ködfényszórót a járművezetők jogszerűen
használhatják, így eleget téve a látni és látszani elvnek, mely a
baleset-megelőzés egyik alappillére.
A ködfényszóró indokolatlan alkalmazása jelentős baleseti
kockázattal bír, mivel a ködfényszóró indokolatlan használata
elvakítja a szemközt közlekedő járművezetőt, így jön létre
az ún. vakon vezetés jelensége. A rendőrség ennek észlelése
esetén igyekszik intézkedés alá vonni, és szankcionálni ezen
járművezetőket. A szankciók mértékét itt is a szabálysértési
törvény alapján figyelmeztetésben, helyszíni bírságban (5-50
ezer) vagy szabálysértési feljelentésben meríti ki.
A balesetek megelőzése érdekében kérjük, fogadják meg
alábbi tanácsainkat!
…hogy mindenki hazaérjen!

Az ebesi futók ismét remekeltek a Rajkai-Kerékgyártó
emlékversenyen és az Oxigén
kupa második fordulójában.
A vírushelyzet fokozódása
miatt talán elmarad néhány
megmérettetés a jövőben,
de versenyzőink, mint szor-

• Indulás előtt ellenőrizzék a gumiabroncsok állapotát!
Időben gondoskodjanak a téli gumiabroncsok beszerzéséről,
felszereléséről!
• A párás szélvédő balesetveszélyes, ezért indulás előtt a párát
el kell távolítani.
• Ellenőrizzék a világító berendezések működését és
gondoskodjanak a lámpabúrák tisztán-tartásáról!
• Töltsék fel az ablaktisztító tartályt téli szélvédőmosó
folyadékkal, és ellenőrizzék az ablaktörlő gumik állapotát!
• Fokozott óvatossággal közelítsék meg a gyalogosátkelőhelyeket, mert a gyalogosok – időjárástól függően –
esernyővel, kapucnival közlekednek, ami akadályozza őket
a szabad kilátásban!
• Egyre később világosodik, és korábban sötétedik.
Szürkületben, sötétedéskor lakott területen kívül is
számítsanak a munkába, iskolába, illetve onnan induló,
gyalogosan vagy kerékpárral közlekedők megjelenésére!
Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját
és amennyiben jogsértő eseményt észlelnek, értesítsék a
rendőrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti
megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon.
A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait
zártan – kezeli:
Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok 06-30/3826565
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Kiss Zsolt r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Szabó Zsolt c. r. ftőrm. 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 minden hétfőn 16:00 és
17:00 óra közötti időben tartanak a Széchenyi tér 1. szám alatt.
Karácsony Béla r. százados

Szorgos méhek
gos méhek, egyéni edzéssel
dolgoznak tovább heti 3-4
alkalommal, hogy fejlődésük töretlen maradjon és a
befektetett munkájuk ne ves�szen kárba. A megyei versenyek rajt előtti pillanataiban,
ahogy felmérik az erőviszonyokat és végig pásztázzák
a versenyzők egymást, kissé
riadtan sokszor hallani a debreceni és böszörményi futók
szájából: „Itt vannak az ebesiek!” A versenyszervezők is
elismerően, régi ismerősként
szólítják futóinkat a dobogóra. Tiszteletet és tekintélyt
kovácsolt össze ez a maroknyi csapat az elmúlt években.
Tóth Amina a legjobb korcso-

portjában, futósebességével a
felnőtt mezőnyben is dobogóra állhatna 11 évesen, szinte
repül a levegőben. Mészáros
Tamás 3 évtizednyi sikeres
futball karrier és 5 év kitartó atlétika után, korcsoportja
legeredményesebb versenyzője, 45 évesen is újabb és
újabb csúcsokat dönt meg.
A Lugosi házaspár (Imre és
Erzsike) 65 év felett is mindig dobogósok, ahogy a legkisebb korcsoportban Antal
Csenge, vagy a felnőtt hölgyeknél Nagy Anita. Az utánpótlás is biztató és sportsikereik kapujában vannak Antal
Zétény, Kerékgyártó Péter,
Szűcs Benett, Kerékgyártó

Bence, Nyüvedi Nándor, Mészáros Márta, Egri Kincső,
Kerékgyártó Fanni és Nyüvedi Máté. Példaképeik lehetnek azok az ebesi megyei
és országos bajnokok, csapatok, magyar válogatott futók,
akik innen indultak, a sportpálya körül. Természetesen
sokan vannak még, akik az
egészségükért futnak és nem
a helyezésekért. Azonban a
futás szeretete által okozott
„mellékhatás” senkinél sem
maradhat el. Egészségesebbek, izmosabbak, csinosabbak, kitartóbbak, szívósabbak
és nyugodtabbak lehetünk
általa. Pozitív hatásait az élet
minden területén érezhetjük.
Sós Barnabás
Ebesi Sportbarátok Egyesület

www.ebes.hu
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Zakar János
és felesége

Kovács Juliánna

2020. november 14-én

ünnepelték 50. házassági
évfordulójukat.
Ezúton is jó egészséget és sok boldogságot
kívánnak gyermekei.

Szépkorú
köszöntése

Erdős Sándorné, született:
Papp Erzsébet Bartók Béla
u. 26. alatti lakost 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Szabóné Karsai
Mária Polgármester Asszony
és dr. Morvai Gábor jegyző.
Jó egészséget és további békés, boldog éveket kívánunk!
Ebes Községi Önkormányzat

Az Ebesi Hírlap decemberi számának lapzárta
időpontja 2020. december 10., csütörtök.
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