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Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Szent István Napi Sokadalom
Szent István királyunk emléknapján országszerte megemlékezünk a magyar állam alapításáról különféle rendezvények keretében. Nem volt ez másként Ebesen sem idén
augusztus 20.-án, ahol a hagyományokhoz híven ismét megrendezésre került a népszerű Szent István Napi Sokadalom.
Az érdeklődőket színes szabadtéri programok várták,
melynek a napsütéses idő is kedvezett. A lakosság apraja-nagyja részt vett az eseményeken, mindenki talált kedvének, korosztályának megfelelő programot, a zenei műfaj
tekintetében is mindenki megtalálta a kedvére valót. Volt főzőverseny, sportverseny, ugrálóvár, jurta játszóház, íjászat,
vásárral egybekötött zenés-táncos rendezvény. A színes műsorokban gazdag napot ünnepi tűzijáték és utcabál zárta.
A XIX. Ebesi Étekkészítő verseny eredményei:
Különlegességek: 1. Négy Évszak Kulturális Egyesület
(Hajdúszovát) cukkinis lepcsánka, 2. Szemenyei Dalma –
vindaloo, 3. Simon Attila – vaddisznós lepcsánka.
Levesek: holtversenyben: 1. Morzsi csapat (Morvai és
Zsiros család) – honfoglaló leves és Szabó Gábor – borjúragu leves. 2. Anton család – tárkonyos csirkeragu leves, 3.
Négy Évszak Kulturális Egyesület (Hajdúszovát) – galambleves.
Pörköltek: 1. Ebesi Polgárőr Egyesület – marhalábszár
pörkölt lepcsánka ágyon, 2. Ebesi Hagyományőrző Egyesület – vörösboros marhapörkölt.
Egytálételek: 1. M&M (Tóth Ádám és csapata) – slambuc, 2. Vétek Kornélia – babgulyás, 3. Szemenyei Tünde
– lencsegulyás.
2021. év Étekkészítő Mestere az Ebesi Polgárőr Egyesület
marhalábszár pörköltjével.

Rendkívüli testületi ülés volt
július 21-én
A Képviselő-testület munkatervében nem szerepelt júliusi ülés, de egy iparterület értékesítése kapcsán rendkívüli
ülés összehívása vált szükségessé. A 625/60. helyrajzi
számú területet még június
végén hirdette meg az Önkormányzat értékesítésre. Az
ajánlattevő a vételárat részben csereingatlanok felajánlásával kívánta kiegyenlíteni.
A képviselők a beszámítási
érték meghatározása céljából

gyűltek össze. A meghozott
döntés alapján az ajánlattevő által kért értéknél alacsonyabb, az értékesíteni kívánt
ingatlannal azonos (6000 Ft +
ÁFA/m2) értéken kerültek beszámításra a szintén az ipari
parkban található csereingatlanok. Az értékesítési eljárás
eredményeként az Ebesi Hírlap lapzártájának napján került sor szerződéskötésre.
Dr. Morvai Gábor
jegyző

Fotók: Számadó Zsolt

A Tiszta, virágos lakóház 2021. mozgalom helyezettjei:
Családi ház modern jellegű kerttel kategóriában: 1. Juhász
János, Cseke Ibolya Szent I. u. 15., 2. Dankai György és
felesége Szent I. u. 45., 3. Tátrai Péter Rigó u. 13.
Családi ház hagyományos jellegű kerttel kategóriában:
1. Nagy Antalné Ifjúság u. 6., 2. Szabóné Bodnár Kinga
Szent I. u. 31., 3. Kiss Sándor Ifjúság u. 26.
Környezettudatos kert különdíja: Szemenyei Antal Ifjúság u. 37.
Ezúton szeretnénk megköszönni a KETER Hungary Kft.nek a főzőverseny díjazásában nyújtott segítségét, illetve az
ebesi Coop ABC ünnepi dekorációhoz nyújtott támogatását.

MEGHÍVÓ

Ebes Községi Önkormányzat
tisztelettel meghívja a lakosságot
2021. augusztus 28-án, szombaton 9.00 órától
az ebesi Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde új épületének
ünnepélyes átadására.
Helyszín: Ebes, Ady Endre u. 9-11.
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Európai Mobilitási Hét szeptember 16-22.
Dátum
szeptember 16.
csütörtök
szeptember 17.
péntek
szeptember 18.
szombat
szeptember 19.
vasárnap
szeptember 20.
hétfő

Időpont
7.00-8.00

Helyszín
Fő utca, zebra

Esemény
Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel

7.00-8.00

Fő utca, zebra

Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel

15.00-tól

MúzeumTemplomdomb

Határnéző tekergélés- Kerékpártúra a Templomdombig

7.00-8.00

Fő utca, zebra
Iskola

szeptember 21.
kedd

7.00-8.00
10.00

Fő utca, zebra
Polgármesteri Hivatal
parkolója - Hajdúszoboszló
Fő utca, zebra
Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Ady-Béke-Kossuth utca
Ady-Béke-Kossuth utcák parkolóiban forgalomkorlátozások, gyermek aszfaltrajzok
Óvoda
Mobilitási hét rajzpályázat és kiállítás az óvodában
Óvodások kerékpártúrája
Óvoda
Szemétszedés
Nagypark
Mobilitás-Gyerek futóverseny
Salak futókör

18.00-19.00 Művelődési ház

www.ebes.hu

szeptember 22. szerda 7.00-8.00
Autómentes nap
6.00-19.00
8.00-16.00
9.00-11.00
16.0018.00-

Zumba nyílt nap a Művelődési házban
Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Közlekedésbiztonsági tájékoztató az iskolában
Kerékpáros ügyességi verseny
Polgárőr zebraszolgálat iskolás gyerekekkel
Szomszédolás-kerékpártúra Hajdúszoboszlóra

Szervező: Sós Barnabás, Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ebesi Polgárőr Egyesület, Benedek Elek Óvoda és
Bölcsőde, Általános iskola, ESBE, Rendőrség
Támogató: Ebes Községi Önkormányzat

VI. Torta- és süteményfesztivál

Várjuk mindazok jelentkezését, akiknek lapul a fiókban egy
jól bevált családi receptje, és elég kedvet érez ahhoz, hogy
sütési tudományát bemutassa az ebesi nagyközönség előtt.
Ideje: 2021. október 16. 14 óra
Helye: Művelődési ház, Ebes Kossuth utca 32.
A versenyre bárki nevezhet az alábbi feltételekkel:
• nevezni a nevezési lap kitöltésével, a benevezett süti receptleírásával és leadásával lehet
• nevezni legkésőbb 2021. október 8-ig lehet a Községi
Könyvtárban
• egy versenyző több kategóriában is benevezhet, de süteményenként külön- külön kitöltött nevezési lappal
• a versenybe egy adag / tepsi süteménnyel vagy a tortáknál
egy egész tortával kell nevezni
• a sütiket frissen kell elkészíteni, a kész süti nem tartalmazhat nyers tojást
• a versenyeztetett sütiket a fesztivál napján – 2021. október
16-án, szombaton 10.00 és 12.00 óra között névvel ellátott
tálcán – kell leadni a rendezvény helyszínén, a Művelődési
házban
Nevezési kategóriák
• Sós sütemények (pogácsák, sós falatkák, borkorcsolyák…)
• Édes sütemények (linzerek, muffinok, aprósütemények…)
• Szeletelt sütemények (krémesek, zserbók, szeletesek ...)
• Torták, torta különlegességek
• Hagyományos sütemények (kelt tészták, lepények, kalácsok…)
• Reform sütemények (diabetikus, paleo…)
Várunk minden sütni imádót és süti imádót!
Nevezz, süss és nyerj!
INFORMÁCIÓ: 52/366-136, 52/366-227

Tájékoztatás

Felhívjuk kedves Látogatóink figyelmét, hogy
2021. szeptember 6-tól (hétfő)
a Széchényi Ferenc Tájmúzeum és a Községi Könyvtár
nyitvatartása a következőképpen módosul:
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
Ebédidő:
12.00 – 12.30
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Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi, Szociális
Bizottsága értesíti a lakosságot, hogy
az ebesi állandó lakcímmel rendelkező,
nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató diákok részére 4.000.Ft beiskolázási települési támogatást
nyújt.
Beiskolázási települési támogatásban
részesülhet:
a) a nappali tagozaton tanulmányokat
folytató kiskorú, vagy
b) az a nappali tagozaton középfokú
tanulmányokat folytató nagykorú,
legfeljebb 23. életévének betöltéséig,
vagy
c) az a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú legfeljebb 25. életévének betöltéséig,
aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és a családjában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének (28.500 Ft) négyszeresét.
A támogatás igényléséhez szükséges
formanyomtatványt a Polgármesteri
Hivatal szociális irodájában és az ügyfélportán lehet igényelni.
A kérelem benyújtására 2021. szeptember 1-jétől október 29-ig van lehetőség.
Ebes Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete Egészségügyi,
Szociális Bizottsága

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet beosztott tűzoltói és gépjárművezetői beosztások betöltésére.
Segíteni akarsz bajba jutott embertársaidon? Bátor és elhivatott vagy? Akkor nálunk a helyed!

JELENTKEZZ TŰZOLTÓNAK,

ha elmúltál 18 éves, rendelkezel középfokú végzettséggel, büntetlen előéletű, magyar állampolgár vagy!
További feltételek:
Amit még kínálunk: CAFETÉRIA, LAKHATÁSI, SZOCIÁLIS
– állandó belföldi lakóhely;
ÉS UTAZÁSI TÁMOGATÁS
– egészségi, pszichikai, és fizikai alkalmasság, valamint kifogásta- Gyere el az alábbi időpontok egyikén és tájékozódj személyesen a
lan életvitel;
felvételi eljárás menetéről:
– alapvető jogok törvény szerinti korlátozásának elfogadása.
– 2021. szeptember 06-án (hétfő) 1500 óra
– 2021. szeptember 08-án (szerda) 900 óra
Előnyt jelent:
– 2021. szeptember 10-én (péntek) 900 óra
– „C” típusú gépjárművezetői engedély
A feltételeknek megfelelő jelentkezővel felnőttképzési szerződést – 2021. szeptember 14-én (kedd) 1500 óra
kötünk a 2022 februárjában kezdődő 5 hónapos, bentlakásos tűzol- – 2021. szeptember 16-án (csütörtök) 1500 óra
tóképző tanfolyam elvégzésére. A tanfolyamot sikeresen elvégzők a
megyében működő tűzoltóparancsnokságokhoz, katasztrófavédel- Tájékoztató helyszínei:
4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.
mi őrsökhöz kerülnek kinevezésre, ahol gépjárművezetői és beoszDebreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
tott tűzoltói (tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos) feladato4080 Hajdúnánás, Bocskai út 25.
kat fognak ellátni. A beosztással járó illetmény és egyéb juttatások
Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
megállapítása a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állo4150 Püspökladány, Kossuth út 10.
mányának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és
Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
végrehajtási rendeletei alapján történik.
Önéletrajzodat, kérdéseidet a hajdu.human@katved.gov.hu email címre várjuk!
Magyarország szolgálatában a biztonságért!

www.ebes.hu

Hirdetmény
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Nagyhegyesen táboroztak az ebesi Ifjúsági Polgárőrök
2021. augusztus 6–8. között
Nagyhegyes település adott
helyet a V. Járási Ifjú Polgárőr
Tábornak. Nádudvarról, Nagyhegyesről és Ebesről érkező
ifjú polgárőrök és kísérőik, közel 50 fővel vettek részt a tábor
programjaiban.
Nagy örömünkre szolgál,
hogy immár ötödik éve folyamatosan működik ez a tanulásra és kikapcsolódásra egyaránt
alkalmas tábor, melynek megálmodója, kezdeményezője az
Ebesi Polgárőr Egyesület elnöke, Balogh László.
A színes szakmai tartalommal teli, elméleti és ügyességi
programokat a speciális mentők, és polgárőreink tevékeny
részvételével valósították meg
ismét a rendezők. Szükségesek
az ilyen szakmai ismeretekkel
is megtöltött találkozók, melynek Nagyhegyes ismét kiváló
házigazdája volt.
Fontos cél, hogy az ifjú
polgárőrök
megismerhessék
a rendező település értékeit,
ezért több helyszínen is zajlottak események. A pihenésre,

kikapcsolódásra is jutott idő,
mint pl. Geocaching, különböző sportprogramok, DISCO a
helyi Művelődési Központban,
kolbászsütés, tábortűz, izgalmas éjszakai bátorságpróba a

nyek hangzottak el. Az ebesi
Nagy Marci, a tőle megszokott
módon, kicsit bővebben nyilatkozott arról, hogy milyennek
találta az ifjú polgárőr tábort:
„Számomra a tábor nagyon

Kráter-tónál, mindezeket az
utolsó napon balmazújvárosi
gyógyfürdőzés tette teljessé. A
hazautazás napján Engelhardt
Dóri tevékeny közreműködésével megkérdeztem a táborozó
gyerekek véleményét a tábor
szervezéséről, a programokról, valamint az elhelyezésről.
A kérdésekre válaszolóktól a
„legjobb”, szuper tábor, „új
barát, új élmény”, „jók voltak
a programok” pozitív vélemé-

kellemes volt. A programok
érdekfeszítőek voltak. Kedvencem volt a Geocaching, mikor
az összetett játékos feladat
teljesítése miatt körbe kellett
menni a községen, így megismerhettük Nagyhegyes nevezetességeit, és közben jó sokat
kellett gyalogolnunk. Nagyon
tetszett az önkéntes mentők
és katasztrófavédők látványos
bemutatója is, melynek során megismerhettük azokat az

életmentő
tevékenységeket,
amelyeket az egyesület felkészült szakemberei a speciális
felszereléseikkel, és a kiválóan
idomított szolgálati kutyák segítségével végeznek. Nagyon
hálásak lehetünk nekik!”
Bízunk benne, hogy az ebesi iskola ifjú polgárőrei élményekkel tele, tapasztalatokkal
és tudással felvértezve, új barátságok emlékével utaztak
haza. Szeretnénk megköszönni Zelízi Marika és Zsigmond
Mónika tanító néniknek, hogy
szabad idejükben ismét vállalták a tábor szervezését és az
ebesi ifjú polgárőrök kísérését,
felügyeletét. Köszönet illeti
Erdődiné Szabó Edit és Pajzos István polgárőreinket is,
akik a gyerekek felügyeletében
és utaztatásában is segítséget
nyújtottak.
Az VI. Járási Ifjúsági Tábor
rendezője jövőre ismét Ebes
település lesz, ahová várjuk
az egész iskolai évben aktív
kispolgárőrök jelentkezését.
Balogh László
Ebesi Polgárőr Egyesület
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Élményekkel gazdagodtunk

lyája is. Gombnyomásra indultak a vonatok, ringatóztak a hajók
a mini Dunán és Balatonon. Harangjátékkal, énekkel, zenékkel
tették még érdekesebbé a makettek látványát. Ezt követően a
szarvasi Arborétum kiépített sétányain, a 82 hektáron elterülő,
1600 féle növénykülönlegességeket csodáltuk meg. Az ízletes
és kiadós ebéd elfogyasztása után Sétahajókázáson vettünk részt
a Holt-Körösön. Megismertük a part mentén álló Bolza kastély történetét, elhajóztunk a különleges Vízi színház mellett,
megcsodáltuk a vízpart mentén sorakozó 200 éves tölgyest, és
megtudtuk, hogy a szarvasi Szélmalom emlékmű a történelmi
Magyarország földrajzi középpontját jelképezi. A hajózást követően utunk utolsó állomására a Sárarany Szalmaportára látogattunk el, melyet a Maczkó család álmodott és valósított meg.
Régi idők hangulatát idéző kiállításukon a magyar népművészet
és népi iparművészet általuk készített alkotásait csodáltuk meg,
szétnéztünk a fűszer- és gyógynövénykertjükben és végezetül
jó házigazdaként kenyérlángossal kínáltak minket. A nap végén
mindannyian kellemesen feltöltődve ültünk buszra és számtalan
élménnyel indultunk haza.
Köszönjük a fenntartónknak, Ebes Községi Önkormányzatnak
a támogatását kirándulásunk megvalósulásához.
Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde dolgozói

Éremeső

Felhívás!

Időpont:

2021. szeptember 26. vasárnap 9 óra

Helyszín:

Ebes Művelődési Ház, Kossuth u. 32-34.

Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület az Ebes Községi
Önkormányzattal együtt, 2021. szeptember 26-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 közlekedő buszjáratok a Hunyadi utcán közlekednek, kihagyva a
Kossuth utcai (gyógyszertár, illetve iskola előtti) megállókat. A
Kossuth-Bocskai-Vérvölgy-Rózsa utcákon nagyon körültekintően, fokozott figyelemmel közlekedjenek a versenyzők miatt,
folyamatos haladásukat biztosítva. Köszönjük megértésüket!
Ebes Községi Önkormányzat

A júliusi eredményeket is sikerült túlszárnyalnia futóinknak augusztusban, a Hajrá futás debreceni futóverseny sorozat utolsó
előtti állomásán. Mondhatni kibérelték a dobogót az ebesi gyerekek és a legeredményesebb csapat volt ismét. 14 versenyzőnkből 5 arany, 4 ezüst, egy bronz és négy negyedik hely volt a
mérlegünk. Korosztályos győzteseink Tóth Amina, Mészáros
Márta, Szűcs Benett, Kerékgyártó Bence és Mészáros Tamás. Ezüstérmeseink Kontár Zsófia, Kerékgyártó Fanni, Antal Zétény és Nyüvedi Nándor. Bronzérmes lett Kerékgyártó
Péter. Negyedik helyen végeztek Szűcs Eliána, Antal Csenge,
Szűcs Nátán és Kontár Győző.
Sós Barnabás
Ebesi Sportbarátok Egyesület

www.ebes.hu

A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde dolgozóival 2021.
július 2.-án egy kellemes és tartalmas napot töltöttünk el Szarvason. Az utunk első állomása a Mini Magyarország Interaktív
Makett parkja volt, ahol gyermeki kíváncsisággal fedeztük fel
hazánk, Erdély, Felvidék, Kárpátalja és Őrvidék építészeti csodáit, melyeket körbe ölel az ország leghosszabb vasútmodell pá-
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Az idén 6 héten keresztül 397 tanulói
jelentkezéssel veszünk részt az Erzsébet
Napközi Táborokban. Az első héten 103
tanuló vett részt a Robotika táborban, ahol
a gyerekek természettudományos, nyelviés kézműves foglalkozások mellett játékos
sportvetélkedőkön, haditorna bemutatón,
sportlövészeten vehettek részt. Megismerkedtek Kirával, a terápiás kutyával, számháborúztak a Nagyparkban, játékos próbákat
álltak ki, kincset kerestek és felfrissültek a
nyári kánikulában a földesi strandon. A tábor
jó hangulatáról és a programokról Subáné
Kiss Gyöngyi, Petőné Kiss Judit, Varga Fruzsina, Komócsinné Soós Judit, Kulcsárné Toroczkai Dóra, Balogh Éva, Parlaginé Tolnai
Hajnalka, Karacs Judit, Tamássy Zoltán és
Kissné Lantos Éva gondoskodtak.
Az Erzsébet Sport és Tánc Napközi Táborban: 75 gyereknek 8 pedagógus részvételével, különböző sportok kipróbálására és
egy komplett tánc tanulására volt lehetőségük. Táborvezető: Varga Fruzsina.
Július első hetében került megszervezésre 38 gyermek részvételével a „Ne maradj
le” tábor, melynek fő célja az anyanyelvi
készségek szinten tartása a népmeséken keresztül. A zömében alsó tagozatos gyerekek
állatokról szóló meséket dolgoztak fel: olvasás-szövegértés, mesefüzet szerkesztés,
drámajáték, akadályverseny, számítógépes
feladatok és kvíz segítségével. Táborvezetőink: Fodor Barbara, Dzsudzsák Natália,
Bálintné Bagdi Ibolya és Szabó Zsolt. Az
Erzsébet Hagyományőrző Napközis Táborban július 12 és 16 között 49 tanuló vett
részt. A tábor programjában elsősorban a
magyar néphagyományok ápolása, megismertetése volt a szervező tanár nénik célja,
de a mai kor technikáját is felhasználták a
színes programok során. Ezen a héten hagyományőrző kvíz, dekupázsolás, néptánc, népi
játékok tanulása, haditorna, „parasztolimpia”, agyagedény-készítés, vízipisztolyozás,
pogácsaszaggatás, fagyizás szerepelt a programok között. Táborvezetők: Tóthné Leiter
Júlia, Tálas Enikő, Makainé Rácz Borbála,
Kádárné Domán Gyöngyi, Trefán Gabriella
és Arany Edina. Július utolsó hetében 42 tanuló vett részt Kreatív Mesetáborunkban.
Hétfőn és kedden forgószínpadszerűen, csoportokban dolgoztak diákjaink. Szerda délelőtt biciklire pattant a kis csapat, a túra végén
a nagyparkban számháborúztunk, délután
pedig egy hatalmas vízicsatát rendeztünk
az iskola udvarán. Csütörtökön a Községi
Könyvtárban foglalkozáson vettek részt tanulóink, a délutáni nagy melegben pedig
jólesett mindenkinek egy hűsítő fagyi a Hajnalka fagyizóban. Pénteken ellátogattunk a
debreceni Állatkertbe, ahol zoopedagógus
vezetésével érdekes dolgokat tudtunk meg
az állatkert lakóiról. A Berettyóújfalui Tankerületnek köszönhetően pedig a Kerekerdőben egy felejthetetlen, élménydús délutánon
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Nyári táborok
vehettünk részt. Az izgalmas programokról
Dzsudzsák Natália, Galgóczi Éva, Kulcsárné
Toroczkai Dóra és Zelízi Mária gondoskodott.
Köszönjük Kissné Lantos Éva intézményvezető-helyettes sok szervezőmunkáját az Erzsébet táborokért!
A nagy meleg ellenére sikeresen zárult az
első Csodaszarvas napközis tábor – mely a
hagyományőrzés köré épült20 első osztályos
kisdiák részvételével. A tábort Nagy Anita és
Fodor Barbara elsős osztályfőnökök vezették. Június utolsó hetében igazán vidám, különböző életkorú táborlakókkal valósult meg
a „Kicsi nékem ez a ház…” elnevezésű hagyományőrző programokra épülő Csodaszarvas napközis tábor. A heti programban
igyekeztünk megmutatni a gyerekeknek, hogyan fér meg a régi és az új világ egymás
mellett. A programok mellett mindannyian
dicsérték az ellátást is, hisz nem szenvedtünk
hiányt semmiben, melyet mindkét tábor esetében a Családi Kajatanya dolgozóinak köszönhetünk. Táborvezetők: Kissné Lantos
Éva és Subáné Kiss Gyöngyi
Az 5. évfolyam 20 tanulója egy csodálatos
hetet töltött a Zalakaros Fortuna Hotelben. A

Csodaszarvas bentlakásos táborban ezernyi érdekes programon vettek részt: sétáltak
a Zalakarosi Termáltó és Ökopart ösvényein,
volt rovarvilág bemutató, részt vettek hagyományőrző, pályaválasztási és érzékenyítő
előadásokon, eveztek a tapolcai tavas barlangban, megnézték a Tihanyi Apátsági
templomot. Badacsonyban a vulkanizmusról
hallottak új információkat, a nagy meleg elől
többször menekültek a víz hűsítő hullámai
közé, Zalakaros, Keszthely és Badacsony

strandjain. A táborhelyen, szabadidőben,
csapatépítő játékokkal, zenés-táncos mulatsággal, számháborúval múlattuk az időt. A
táborok a Berettyóújfalui Tankerületi Központ EFOP 3.3.5-as Csodaszarvas pályázatából valósultak meg. Táborvezetők: Tálas
Enikő és Katona Erika. Köszönjük elballagott nyolcadikosaink és volt tanítványaink
segítségét és munkáját a közösségi szolgálat
keretein belül!
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara szervezésének jóvoltából a két
hetedik osztály részt vehetett különböző

debreceni középiskolák pályaorientációs
táborában. Több iskola és üzem életébe
tekinthettek be, megtudhattuk, hogy milyen
képzések folynak az egyes iskolákban. Köszönjük a programot és az ajándékokat is, az
Iparkamarának a szervezést, Tálas Enikő pályaválasztási felelősünknek a lehetőséget és
a közvetítést!
Idén a napközis Erzsébet táborok mellett
51 diákkal és 5 kísérővel a Balatonra is eljutottunk, így augusztus 1-től 6-ig 5 feledhetetlen napot Zánkán tölthettünk. A szervezők
mindent megtettek annak érdekében, hogy
a gyerekeknek ne legyen esélye unatkozni.
Minden nap számtalan változatos, jobbnál
jobb program várt ránk. Hétfőn interaktív
fizikai-kémiai kísérleteket tartalmazó óra,
majd a Haditechnikai park meglátogatása
után végre csobbanhattunk a Balaton vizében.
Kedden a gyerekek Robin Hoodokká váltak,
délután zsonglőrökké, a merészebbek pedig
igazi akrobatákká váltak a levegőbe emelkedő karikán. Az öt nap alatt volt érzékenyítő
program, színjátszás, digitális foglalkozás,
robotika, színházi előadás, koncertek, éjszakai akadályversenyek. Természetesen a
Balaton és a part is szórakozási lehetőségek
sokaságát kínálta. A Szélkirálynő katamarán
vitorlázást és sétahajózást mindenki imádta.
Nagyon gyorsan elröppent az idő, és túlzás
nélkül állítható, hogy mindenkinek nagyon
tartalmas és élvezetes volt a Zánkán eltöltött
öt nap. Köszönet tanárainknak, akik segítették a felejthetetlen élmények „begyűjtését”!
Kísérőink: Szűcs Norbert, Kissné Lantos
Éva, Nagy Anita, Subáné Kiss Gyöngyi, Varga Fruzsina.
További híreink iskolánk honlapján
(ebesarany.hu) megtekinthetők.
Összeállította:
Szűcs Norbert intézményvezető
Kása Sándor intézményvezető-helyettes
Deák Csilla iskolai adminisztrátor
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Az áldozattá válás elkerülése érdekében fogadják meg
a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság alábbi tanácsait!
A csalók folyamatosan keresik a módját annak, hogy pénzt
kereshessenek áldozataik megkárosításával. Előfordul, hogy
bank vagy pénzintézet alkalmazottjaként mutatkoznak be
telefonon. Ebben az esetben a telefonhívás a banki ügyfélszolgálati hívószámhoz nagyon hasonló számról érkezik. Az
elkövető illedelmesen bemutatkozik, majd valódi banki ügyintézőnek kiadva magát áldozata bizalmába férkőzve arról
tájékoztatja a sértettet, hogy „gyanús ” pénzügyi műveletek
történtek annak bankszámláján. A csaló a beszélgetés során
egy olyan alkalmazás telepítésére kéri áldozatát, melynek letöltésével és az SMS-ben kapott azonosító megadásával az
elkövető teljes egészében hozzáfér a sértett mobiltelefonjához. A hívás során a csaló azt kéri, hogy áldozata lépjen be az
internetbankjába, ezzel lehetővé válik számára, hogy hozzáférhető legyen részére áldozata teljes banki profilja.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bankok nem kérnek
ügyfeleiktől sem telefonon, sem e-mail útján bizalmas
banki azonosító adatokat és jelszavakat!
Ne adják meg ismeretleneknek se banki, se személyes
adataikat!
Mit tegyünk, hogy elkerüljük az áldozattá válást?
– Kezeljük óvatosan a kéretlen telefonhívásokat!
– Jegyezzük fel a hívó telefonszámát, és mondjuk meg neki,
hogy visszahívjuk!
– Annak az ellenőrzésére, hogy az illető valóban az, akinek
mondja magát, keressük meg a szervezet telefonszámát (a
weboldalukon vagy online kereséssel), és keressük meg
őket közvetlenül!

– Az ellenőrzéshez ne használjuk a hívó által megadott telefonszámot! (a szám hamis lehet, vagy kifejezetten a csaláshoz is létrehozhatták).
– A csalók az interneten könnyen megszerezhetik az alapvető információkat rólunk vagy a vállalatunkról (például a
közösségimédia-profilok felhasználásával). Nem bízhatunk
meg a hívóban csak azért, mert ismeri ezeket az adatokat.
– Soha ne adjuk meg a betéti vagy hitelkártyánk PIN-kódját,
vagy az online banki jelszavakat!
Amennyiben hasonló hívást kap, illetve ha efféle hívás
során adatait átadta, haladéktalanul jelezze az esetet az
érintett pénzintézetnek, ha kára keletkezett, tegyen bejelentést a 112-es hívószámon, vagy személyesen a rendőrségen!
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 06-30/382-6565
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott
06-30/382-6584
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott
06-70/430-1354
Kiss Zsolt János r. tőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Szabó Zsolt c. 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
+36-30/621-6976
Segítségüket köszönjük! A körzeti megbízottak fogadóórát
minden hétfőn 17:00 és 18:00 óra közötti időben a Körzeti
Megbízotti Irodában az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt
tartanak.
Karácsony Béla
r. százados

Véradás

MEGHÍVÓ!

Rendőrségi hírek

2021. 09. 22-én, szerdán
15.00 órától 17.30 óráig
véradás lesz
a Művelődési Házban.
Személyi igazolvány, lakcímkártya,
TAJ-kártya szükséges.
Védőnők

Az augusztus 20-i ünnepi
futóverseny végeredménye

1. helyezettek: Szűcs Eliána, Antal Zétény, Szűcs Benett, Antal
Csenge, Mészáros Márta, Kontár Győző, Kerékgyártó Bence,
Tóth Amina, Egri Kincső, Nyüvedi Máté, Lugosi Imre, Kontár Balázs, Sós Anna, Egri Ferenc.
2. helyezettek: Szűcs Nátán, Kerékgyártó Péter, Brindus Hanna, Kontár Zsófia, Nyüvedi Nándor, Kerékgyártó Fanni, Pálffy Boglárka, Kovács Dóra, Nagy Márton és Kovács Dániel..

Lakossági hirdetés
Földmérés, telekmegosztás, Fundamenta, lakáshitel, felújítási
hitel. Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energiatanúsítvány készítése. Adorjánné Vali Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
az Ebesi Református Egyházközség és a Református
Egyház Ébredési Missziója által
2021. augusztus 28-án 17 órakor kezdődő
szabadtéri rendezvényére.
A rendezvény helyszíne: Ebes, Széchenyi tér
PROGRAM:
Megnyitó beszéd – Pásztor István programvezető
(Nyíregyháza)
Ének-zene – Fiatal előadók részéről
Előadás – Hol van egy biztos pont a változó világban?
Kalmár János lelkész
Ének – Bódi Éva színművész
Két fiatal bizonyságtétele
Ének-zene – Fiatal előadók részéről
Evangélizáció – Zimányi József lelkész
Ének-zene – Fiatal előadók részéről
Rendezvény bezárása – Pásztor István
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár a szervező bizottság!
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OKÉV: 09-0287-04

Harmati
Autósiskola

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

91. születésnapja alkalmából
szeretettel köszöntjük drága
édesanyánkat

özv.Horváth Sándorné-t

Újból elindítjuk a tantermi képzést!
Személygépkocsi vezetői tanfolyam
Ebesen a Művelődési Házban

2021. augusztus 31-én kedden 18 órakor.
A járványügyi szabályok szerint a megbeszélésre védettségi
igazolvány és a személyi igazolvány bemutatása szükséges.

E-learning (online) képzésre folyamatosan
lehet jelentkezni.
20 éven aluliaknak 25.000 Ft állami támogatás!
Érdeklődni:
Harmati László iskolavezetőnél
tel.: 06-20-988-95-96
e-mail: harmatilaszloo@gmail.com

www.harmatiautosiskola.hu

Lányai, vejei, unokái, dédunokái
és ükunokái

Egész életeden át keményen
dolgozva, szerényen éltél.
Nekünk nem haltál meg,
csak előre mentél.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk

GELLÉRT ZOLTÁN

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek
és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
A gyászoló család

Az Ebesi Hírlap szeptemberi számának lapzárta
időpontja: 2021. szeptember 16., csütörtök.

