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Az ebesi Benedek Elek Óvoda és 
Bölcsőde új épületének átadására 2021. 
augusztus 28-án került sor. Az átadó 
ünnepségen, az óvodások műsorát kö-
vetően, Szabóné Karsai Mária polgár-
mester asszony köszöntötte a jelenlévő-
ket, köszönetet mondott a beruházásban 
résztvevőknek. Beszédében elmondta, 
hogy a létesítmény átadásával nem csak 
egy új, korszerű, a mai kor igényeinek 
megfelelő épülettel gazdagodott Ebes, 
de a bölcsőde tovább erősítheti a község 
népességváltozásának növekvő tendenci-
áját is. 

Ebesen folyamatosan növekszik a la-
kosság száma és ezen belül a bölcsődés 
korúak száma is. 

Ismertette, hogy az önkormányzat 
2019-ben a Terület- és Településfejleszté-
si Operatív Program pályázati felhívására 
sikeresen pályázott, így száz százalékos 
támogatási intenzitás mellett új bölcső-
dei férőhelyek kialakítására kerülhetett 
sor. Az épület nettó hasznos alapterüle-
te 408 m2, mely tartalmaz 2 csoportszo-
bát, átadó, öltöztető, fürösztő helyiséget, 
melegítő-tálaló konyhát, vezetői irodát, 
gondozónői szobát, öltöző és játéktároló 
helyiséget. Továbbá játszóudvar és par-
kolók is kerültek kialakításra. A projekt 
keretében 12 kW napelem kiépítése és 

több mint tízmillió forint értékű eszköz-
beszerzés valósult meg. Az intézmény 24 
kisgyermekes családnak könnyíti meg az 
életét a gyermekek biztonságos elhelye-
zésével.

Bodó Sándor foglalkoztatáspoli-
tikáért felelős államtitkár kifejtette, 
hogy összefogásban van az erő és ami 
Ebesen most megvalósult, az mindany-
nyiunk érdekét szolgálja. Itt a jövőt úgy 
építik, hogy a családoknak komforto-
sabbá teszik az életét, ami mindennek 
az alapja. Fontos, hogy a családok jól 
érezzék magukat, azok is, akik évtize-
dek óta itt élnek és akik most költöztek 
ide vagy éppen tervezik azt, hogy itt élik 
le életüket. Egy családot úgy lehet egy 
helyhez kötni, hogy a gyermekeik szá-
mára olyan minőségi ellátást biztosíta-
nak, amivel mindenki elégedett, hiszen 
egy bölcsődének életformát alakító ha-
tása is van.

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei 
Közgyűlés Elnöke hangsúlyozta, meny-
nyire nemes cél valósult meg Ebesen a 
bölcsőde megépítésével. Elmondta, egy 
település, egy megye, egy ország nem is 
tűzhet ki más célokat, mint olyan körül-
ményeket teremteni, ahol a gyermekek 
fejlődésének minden lehetősége biz-
tosítva van. Jelenleg 27 bölcsőde épül 

Hajdú-Bihar megyében, melyek közül 
elsőként Ebesnek sikerült megvalósíta-
ni a célt. A 2014-2020-as európai uniós 
forrásokból mindösszesen 1,4 milliárd 
forintra pályázott sikeresen Ebes, mely-
hez gratulált mindenkinek, akik ebben a 
munkában részt vettek.

Tóth Ilona intézményvezető kiemel-
te, örömteli esemény ez számukra, mivel 
sok család várta már, hogy bölcsődébe 
kerülhessen gyermeke. Erre azoknak ad-
ható lehetőség, akik nem tudják megol-
dani gyermekük napközbeni felügyeletét. 
Ennek több oka is lehet, de legjellemzőbb 
a szülők munkába állása.

Ebesre, mint a dinamikusan fejlődő 
településekre általában jellemző, hogy 
mindkét szülő dolgozik, így fontos szá-
mukra, hogy emellett is biztonságban 
tudhassák gyermekeiket. A bölcsőde 
megadja ezt a biztonságot. Szakemberek 
foglalkoznak a gyermekekkel, akik segí-

tik a másodlagos szocializációt számukra. 
Törekszenek arra, hogy az értelmi, érzel-
mi fejlődés, a szocializáció, az egészséges 
életmód megalapozása egyéni igényeket 
figyelembe véve történhessen.

Az ünnepség zárásaként Bukáné Zakar 
Zsuzsanna nagytiszteletű lelkészasszony 
Isten áldását kérte az intézményre, a 
gyermekekre és a bölcsődei dolgozókra.

Birtokba vették az apróságok a bölcsődét

Fotó: Jakab Attila

Fotó: Jakab Attila

Fotó: Jakab Attila

FELHÍVÁS BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA
Ebes Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2022. évre kiírja a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
A cél a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. 
A pályázati kiírás október hónapban elérhető lesz a www.ebes.hu honlapon. A pályázatokat a Polgármesteri 
Hivatal Irodájában lehet benyújtani 2021. november 5-ig.

Szabóné Karsai Mária polgármester



w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

Ebesi Ebesi HírlapHírlap22

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy az 
Ebesi Hírlap megjelenésével egy időben, 
szelektív gyűjtést segítő matricák kerül-
nek a postaládákba (szelektív hulladék-
gyűjtő edényt igényeltek esetében). 

Kérjük, hogy a kapott matricát helyezzék 
az elkülönített hulladékgyűjtő edény 
fedelére és a matrica tájékoztatása alapján 
végezzék a szelektív gyűjtést.

Együttműködésüket köszönjük!

Ebesi Községgondnokság Kft.

Halottak és Mindenszentek 
napi megemlékezés

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

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

Szeretettel hívunk és várunk minden 
kedves érdeklődőt az Ebesi Közteme-
tőben 2021. november 1-jén 11:00 
órától tartandó ökumenikus megemlékezésre. (Református, gö-
rög és római katolikus). Tájékoztatjuk a kedves hozzátartozókat 
és látogatókat, hogy 2021. október 30-tól 2021. november 1-ig 
az ünnepre való tekintettel a temető 8:00-20:00 tart nyitva.

Ebesi Községgondnokság Kft.

Temetői járatok
Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy a korábbi évek 
gyakorlatához hasonlóan ez évben is, november 1-jén, 
pénteken Mindenszentek napja és Halottak napja 
alkalmából a helyközi autóbuszok térítésmentesen 
szállítják a debreceni és a hajdúszoboszlói köztemetőbe 
utazókat. A szállítás költségét Ebes Községi Önkormányzat 
finanszírozza.
–  Debrecenbe 08.00-kor, 09.00-kor, 12.00-kor és 14.30 

órakor indulnak buszok, míg visszafelé 10.00-kor, 
11.00-kor, 13.30-kor, és 17.00 órakor indulnak a járatok. 

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

A buszok a Gyógyszertár előtti buszmegállóból indulnak. 
Ebes Községi Önkormányzat

A munkaterv szerint meg-
tartott ülés keretében döntés 
született az Arany Oroszán 
szükségessé vált karbantar-
tási munkáinak tagi kölcsön 
formájában történő támoga-
tásáról. 

Módosult négy szociális 
tárgyú helyi rendelet. A mó-
dosítást részben az új bölcsőde 
miatti intézményi átszervezés, 
részben az időszakos jogsza-
bályi felülvizsgálat indokolta. 

Elfogadásra került a 722/22. 
hrsz.-ú ipari parki út kialakítá-
sáról szóló előterjesztés, ezzel 
újabb ipari parki területek érté-
kesítése válik lehetővé.

Tárgyalta a Testület az óvo-
da bővítésének kérdését: az 

elmúlt évek demográfiai adatai 
alapján rövid távon újabb két 
óvodai csoport építése szük-
séges ahhoz, hogy a növekvő 
igényeket az Intézmény ki tud-
ja szolgálni. A döntés értelmé-
ben kezdetét veheti a bővítés 
tervezése. 

Döntöttek a képviselők a 
Védőnői Szolgálat áthelyezé-
séről: a mini bölcsőde meg-
szűnésével – a szükséges bel-
sőépítészeti módosításokat 
követően – az Egészségházban 
dolgozhatnak tovább a védő-
nők. A költözéssel egyidejűleg 
a védőnők által jelenleg hasz-
nált Rákóczi utcai rendelő-
be teszi majd át működését a 
fogászati alapellátást végző 

Dental-Company Kft. 
A képviselők idén is támo-

gatták a Belügyminisztérium 
által meghirdetett szociális 
tűzifa programhoz történő 
csatlakozást, Ebes 280 erdei 
köbméter tüzelőre pályázik, 
amelyhez a település 1,5 mil-
lió forintos önerőt biztosít. Az 
igényléssel kapcsolatos részle-
tes információk a pályázatról 
szóló döntést követően közzé-
tételre kerülnek az Ebesi Hír-
lapban. 

A testületi ülés keretében 
megtartott közmeghallgatá-
son nem érkezett a helyi kö-
zügyeket érintő kérdés a kép-
viselőkhöz. Az egyéb módon 
eljuttatott kérdéseket, megke-

reséseket a képviselők rend-
szeresen tolmácsolják és meg-
vitatják a testületi üléseken.

Zárt ülés keretében építési 
telkek értékesítéséről született 
döntés, a hirdetmények közzé-
tételre kerültek. 

Szintén zárt ülés keretében 
döntöttek a képviselők arról, 
hogy a Megye Napja alkal-
mából kiosztásra kerülő, a 
Megyei Önkormányzat által 
alapított „Az Év Civil Szerve-
zete” díjra az Ebesi Polgárőr 
Egyesületet jelölik. 

Valamennyi döntés és az 
ülés jegyzőkönyve elérhető a 
www.ebes.hu oldalon. 

Dr. Morvai Gábor
jegyző

Ülésezett a Képviselő-testület augusztus 25-én

Elkülönített 
hulladékgyűjtést 
támogató matrica
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Ebesi Ebesi HírlapHírlap 33
Motoros találkozó

Ezúttal új helyszínen, az ebesi Nagyparkban került megrende-
zésre 2021. augusztus 21-én a III. ZTECH motoros találkozó 
Szőke Zoltán helyi lakos szervezésében. A motoros találkozó 
célja elsősorban az internetes közösség személyes találkozása, 
a tapasztalatok cseréje és a segédmotorozás népszerűsítése. A 

találkozóra Balatonról, Budapestről, Egercsehiből, Gyuláról és 
Szarvasról is érkeztek résztvevők, ami egy 50 köbcentis motor-
ral igazán nagy erőpróba. A motorosok körbe gurulták közsé-
günket, a főtéren való közös fagyizást követően, a Nagyparkban 
a Szőke család közreműködésével bográcsban főtt slambuccal 
és élőzenével folyt tovább töretlen hangulatban a találkozó. Kö-
szönjük a helyi, befogadó, támogató segítséget.

Szőke Zoltán szervező
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Az Országos Polgárőr Szö-
vetség az eddigiek során min-
den évben kiemelt figyelmet 
fordított és fordít 2021/22-es 
tanévben is a tanévkezdés biz-
tonságára.

Az Országos Polgárőr Szö-
vetség a 2021. évet a „Baleset-
megelőzés évének” nyilvání-
totta, ezért a 2021/22-es tanév 
időszaka alatt a polgárőrök 
önállóan és a rendőrséggel 
szoros együttműködésben, el-
sősorban közlekedésbiztonsá-
gi feladatokat vállaltak.

Az Ebesi Polgárőr Egye-
sület közel 15 éve vette fel a 
kapcsolatot az Ebesi Arany 
János Magyar-Angol Két Ta-

nítási Nyelvű Általános Iskola 
fenntartóival, és a rendőrség-
gel egyeztetve közös szolgála-
tokat szervez az iskolánk kör-
nyékére bűnmegelőzési, köz-
lekedésbiztonsági és baleset-
megelőzési célból. Iskolánk 
teljes mértékben támogatja és 
segíti ezt a példaértékű együtt-
működést.

A polgárőrség gyermek- és 
ifjúságvédelemi feladatainak 
egyik legfontosabb területe az 
”Egy Iskola – egy polgárőr” 
program folytatása és az is-
kolakezdéskor szervezett Zeb-
raszolgálat.

Az előző félév – többnyire 
távoktatási – időszaka után, is-
kolai oktatás kezdődött 2021. 
szeptember 1-jétől. Fokozott 
figyelemre volt szükség isko-
lánk környékén is a reggeli 
forgalomirányításra, a gya-
logátkelőhelyek biztonságos 
használatának segítésére.

Közös szolgálatokat szer-
veztünk az Ebesi Polgárőr 
Egyesület és iskolánk kis 

polgárőreinek aktív közremű-
ködésével. A kis polgárőrök 
segítséget nyújtottak kisebb 
társaiknak a biztonságos átha-
ladásban, a felnőtt polgárőrök 
szükség esetén forgalmat irá-
nyítottak, felhívták a figyelmet 
a biztonságos parkolásra.

Nagyon örültünk, hogy ez 
az akció is hozzájárult ah-
hoz, hogy településünkön az 
idei tanévkezdéskor sem tör-
tént gyermekbaleset. Biztató, 
hogy a szülők döntő többsége 

készségesen együttműködött 
velünk ebben az akcióban, és 
a gyermekek biztonságáért 
végzett társadalmi munkánkat 
nem tekintették akadályozta-
tásnak, támogatták munkán-
kat.

Az iskolakezdési akciónk 
jelmondata:

Kicsik és nagyok vigyázzunk 
egymásra!

Zelízi Mária titkár
Ebesi Polgárőr Egyesület

Polgárőrök az iskolakezdés biztonságáért

Szépkorú köszöntése
Bán Elemér Gyulánét (született: Szakál Blanka, 1931. 09. 

03.), az Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthonának lakó-
ját 90. születésnapja al-
kalmából Ebes Községi 
Önkormányzat nevében 
Szabóné Karsai Mária 
polgármester asszony és 
dr. Morvai Gábor jegy-
ző úr köszöntötte.

Jó egészséget és to-
vábbi boldog éveket kí-
vánunk!
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Ebesi Ebesi HírlapHírlap 55
A Pilisben barangoltunk

Már negyedik éve rójuk a kilométereket az erdei vándortá-
borokban. Szerte az országban egyre többen és többen kapcso-
lódnak be ebbe a régi-új aktív pihenési formába. Idén nyáron 
31 gyerek vállalkozott arra, hogy bejárja a Pilisi Parkerdő Zrt. 
által kijelölt útvonalakat. Közel 100 km-t tettünk meg egy hét 
alatt. Ehhez a teljesítményhez a diákjainknak sokszor ki kellett 
lépniük a komfortzónájukból, de az erős kis csapat – hála a fel-
nőtt kísérők támogatásának – nap mint nap kiállta a próbákat. 
Megéltünk esőt, vihart, kánikulát. Voltunk szomjasak, sárosak, 
izzadtak, kimerültek, de nem adtuk fel. A gyerekeink nagy ki-
tartásról tettek tanúbizonyságot. Egy hét alatt részévé váltak a 
természetnek, megtanultak olyan dolgokat, amiket az iskolapad-
ban nem lehet elsajátítani. A Prédikálószéken a Dunakanyar lát-
képe lenyűgöző, de a free wifi némelyeknek többet ért. Viseg-

rádon felemelő érzés volt látni a Palotajátékok királyi menetét. 
A vízbiológiai foglalkozás pedig maga a természet csodája. Az 
egyhetes ottalvós táboroknak a közösségépítő ereje felbecsülhe-
tetlen. A napi nehézségek leküzdése jól összekovácsolta a csa-
patot. Remélem, a felejthetetlen élmények arra ösztönzik a gye-
rekeket, hogy még többet kiránduljanak, sportoljanak, és erre 
biztassák barátaikat, családtagjaikat is. Nem sorolom fel a heti 
programot, hiszen aki ott volt, az úgysem felejti (galacsinhajtó 
bogarak munka közben, szentjánosbogarak, a vízisikló levedlett 
bőre…), aki pedig szeretné tudni, utánanézhet az erdeivandor.
hu honlapon. 

A Nagy-Villám csúcsán álló kilátóban olvashattuk Dr. Zsit-
vay Tibor alábbi szavait. Ezeket szeretném megosztani min-
denkivel, mert az 1920-as évek úttörő gondolatai még ma is 
aktuálisak!

„A turistaság a tömegek sportja, amely nem ismer ver-
senyt és nem takar üzletet. Gyakorlását nem korlátozza az 
évszakok váltakozása, sem az életkor haladása. Tüdőt és 
lelket tisztít. Visszavet a Természethez, az örök megújhodás 
forrásához. Felemel a sár, a por, a gyárak füstje, a hétköz-
napi gondok fölé. Nagy távolságokon repül végig a turista 
tekintete és lelke, mint dalos madár; száll a magasságokba, 
hódolatra a csodálatosan szép és harmonikus Örök alkotója 
elé! 

A turista jobb, a turista emberibb ember, mint a többi. 
Aki pedig a turistaság brigádjaiba újoncokat toboroz, em-

bertársainak jótevője, mert felfedi előttük a testi-lelki meg-
újhodásnak antheusi titkát!...”

Katona Erika
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Ebesi Ebesi HírlapHírlap66
Tábori élményeink

Július 19 és 25 között 29 tanuló vett részt a 
„Sport és dal” napközis táborban, melynek 
címe is mutatja, hogy kétféle témakör köré 
szerveződtek a programok: a mozgás és a zene 
köré. A mai mozgásszegény életmód miatt, a 
vírus okozta korlátozások miatt a gyerekek 
aktivitása az előző két tanévben leszűkült, így 
most nagy szükség van a sportos tevékeny-
ségekre. A gyerekek alapvetően is inkább az 
aktív vagy produktív programokat kedvelik, 
így egy sportos programokkal gazdagított hét 
nem csak hasznos, de élvezetes is a számukra. 
A zene pedig a lelküket gazdagítja, és jókedv-
re deríti Őket. A legelső napon egy érdekes 
kvízt játszottunk Amerikával kapcsolatban, 
ismereteket nyújtva az amerikai dalok hátte-
réről, világáról. Három angol szövegű dalt, és 
egy magyar népdalt tanultak meg a gyerekek, 
amelyek a jó hangulatról igyekeztek gondos-
kodni. A diákok hűtőmágnest és ritmus hang-
szert készíthettek. Fodor Enikő Liza, iskolánk 
egykori tanulójának elektromos gitárkoncert-
je pedig igazi felüdülést jelentett a program-
jaink között. A gyerekek labdás és küzdő já-
tékokat játszottak, sokat fociztak; volt kutyás 
foglalkozás, lövészet és élménydús haditorna 
bemutató, és nerf csatátra is sor került a tor-
nateremben. Tanulóink ismerkedhettek a küz-
dőművészetek világával (esés technika, Thai 
Chi, Tae Bo). Az együtt töltött öt napot két fa-
gyizás édesítette. Egy kis biciklis kirándulás 
során ellátogattunk a hajdúszoboszlói Skate 
Parkba. Csütörtökön busszal utaztunk Debre-
cenbe, ahol a tankerület jóvoltából eljutottunk 
a Kerekerdő Élményparkba. Majd a debreceni 
Kerekestelepi Strandon lubickoltunk, úszkál-
tunk. A négy pedagógus, aki gondoskodott a 
programokról: Kása Sándor, Fodor Barbara, 
Batta Katalin és Dr. Lengyelné Biró Ildikó. 
Köszönjük mindenkinek a segítségét, aki 
munkájával hozzájárult a tábor lebonyolítá-
sához!

Sikeres Erzsébet pályázatnak köszönhető-
en 36 nyolcadikos tanulónk vehetett részt a 
nyári szünet utolsó hetében a központi felvé-
telire felkészítő táborunkban. Hétfőn ki-
használtuk a strandidőt és egy vidám napot 
töltöttünk a nádudvari strandon. Kedden a 
gyerekek az előző évi felvételi feladatokat ol-
dották meg magyarból és matematikából, 
majd csoportonként javítottuk a feladatlapo-
kat, később Pető László sportlövő olimpikon 
tartott bemutatót. Délután egyszerű textilfes-
tési technikával egyedi pólók készültek. 
Szerda délelőtt forgószínpad szerűen foglal-
kozásokon vettek részt a gyerekek, ebéd után 
konyhatündérré változtak az iskola tankony-
hájában, ahol nagyon finom sütik készültek. 
Csütörtök délelőtt Hajdúszoboszlóra bicikliz-
tünk, ahol nagy élményt nyújtott a Szabadidő 
Park a 160 méteres kerékpár pályával. Dél-
után számítógépen Paint programon külön-
böző rajzokat készítettek, amelyeket kinyom-
tattunk és színezés után hűtőmágnesek 
készültek belőle. A péntek délelőtt feladatok 

megoldásával telt, ebéd után számháború in-
dult a fiúk és a lányok között. Az esős idő mi-
att az iskola falai között zajlott a nagy csata, 
melyet mindenki nagyon élvezett. A tábor 
zárásaként átsétáltunk a Hajnalka fagyizóba, 
ahol fagyi, süti, jégkása közül választhattunk. 
A tábor szervezői: Balogh Éva, Németi Já-
nosné, Orjákné Kurczina Zsuzsanna, Subáné 
Kiss Gyöngyi. 

2021. augusztus 18-án és 19-én nagy lel-
kesedéssel és izgalmas várakozással gyü-
lekeztek leendő elsős tanulóink és szüleik 
az iskola ebédlőjében, a Veréb táborban. 
Sokan először lépték át az iskola kapuját és 
tették meg az első lépéseket szüleik féltő irá-
nyításával az iskola falai között. A leendő 1. 
osztályban tanító tanítóink és a művészeti 
tagozat tanárai nagy szeretettel és érdeklő-
dő kíváncsisággal fordultak a kis gyermekek 
felé. A tábor programjában számtalan iskolai 
tevékenységet mutattunk meg, sok iskola 
helyiséget fedezhettek fel a leendő 1. osztá-
lyosok. Váltogatták egymást a magyar, ma-
tematika, angol, testnevelés foglalkozások. 
Ízelítőt kaphattak az iskolánkban folyó mű-
vészeti oktatásból, láthattak hangszereket, 
énekeltek, rajz foglalkozáson emléktárgyat 
készítettek, dráma és néptánc foglalkozáson 
jó hangulatban játszhattak. Köszönöm lelkes 
munkáját a Veréb táborban segítő munkatár-
saknak: Galgóczi Éva, Varga Fruzsina, Par-
laginé Tolnai Hajnalka, Kulcsárné Toroczkai 
Dóra, Tamássy Zoltán, Kiss Mónika Beáta, 
Batta Katalin, Bérczes Mihály, Komócsinné 
Sós Judit, Bálintné Bagdi Ibolya, Makainé 
Rácz Borbála, Szabó Zsolt tanítóknak és Ka-
racs Judit, Kádárné Domán Gyöngyi peda-
gógiai asszisztensnek. Zelizi Mária munka-
közösség vezető

Köszönjük az Erzsébet táborokban aktí-
van részt vevő pedagógusok munkáját! 

Robotika, természettudományi és nyel-
vi tábor: Komócsinné Soós Judit, Parlaginé 
Tolnai Hajnalka, Subáné Kiss Gyöngyi, Ta-
mássy Zoltán, Karacs Judit, Kissné Lantos 
Éva, Kulcsárné Toroczkai Gabriella Dóra, 
Petőné Kiss Judit, Varga Fruzsina. Sport 

és tánc tábor: Batta Katalin, Dr. Lengyel-
né Biró Ildikó, Parlaginé Tolnai Hajnalka, 
Varga Fruzsina, Dr. Rácsai Lajos Imréné, 
Szabó Zsolt, Szűcs Norbert, Zakar Csilla. Ne 
maradj le! tábor: Bálintné Bagdi Ibolya, 
Dzsudzsák Natália, Fodor Barbara Melin-
da, Szabó Zsolt. Hagyományőrző tábor: 
Kádárné Domán Gyöngyi, Makainé Rácz 
Borbála, Trefán Gabriella Krisztina, Tálas 
Enikő, Tóthné Leiter Júlia. Sport és dal tá-
bor: Batta Katalin, Fodor Barbara Melin-
da, Dr. Lengyelné Biró Ildikó, Kása Sándor. 
Kreatív mese tábor: Dzsudzsák Natália, 
Galgóczi Éva, Kulcsárné Toroczkai Gabriel-
la Dóra, Zelizi Mária. Felvételizz sikeresen! 
tábor: Balogh Éva, Németi Jánosné, Orjákné 
Kurczina Zsuzsanna, Subáné Kiss Gyöngyi. 
Hittantábor? Király! tábor: Csiháné Pá-
linkás Krisztina, Csiha László, Petőné Kiss 
Judit.

Köszönetet szeretnénk mondani Kissné 
Lantos Éva intézményvezető-helyettes asz-
szonynak a sikeres pályázatért és a tábor szer-
vezésében nyújtott segítségéért.

Versenyek, elért eredmények
2021. augusztus 22-én Berettyóújfaluban a 
Bihari Lövészklub által megrendezett lövész-
versenyen nem csak a felnőttek álltak lőállás-
ba éles lőfegyverekkel, hanem az iskolásko-
rúak is légfegyverekkel. Pető László, az 
Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Taní-
tási Nyelvű Általános Iskola képviseletében 
két versenyszámban állhatott dobogóra. Te-
kebábu lövészetben 1., míg a 20 lövéses 
pontlövészetben 2. helyezést ért el.

Felhívás művészeti térítési díjak 
befizetésére

Felhívjuk a művészeti oktatásban résztve-
vő tanulóink figyelmét, hogy a tanszakok 
térítési díjainak befizetési határideje 2021. 
október 15. napja. A térítési díjakról és a 
befizetési időpontokról a honlapunkról 
(ebesarany.hu) tájékozódhatnak.
További híreink iskolánk honlapján (ebe-
sarany.hu) megtekinthetők. 
Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával 
támogassa továbbra is az Ebesi Gyerme-
kekért Alapítvány munkáját. Adószám: 
18544718-1-09 

Összeállította: 
Szűcs Norbert intézményvezető 

Kása Sándor intézményvezető-helyettes
Deák Csilla iskolai adminisztrátor

Iskolai színes hírek
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A közlekedésben is beköszöntött az ősz
Hajnalban hideg, nappal meleg van; fokozott figyelmet 

kérünk a megye közútjain közlekedőktől!
Bár a nappali hőmérséklet még a nyári hónapokat idézi, de 

az éjszakák már hűvösek, és reggel, a gyakran 10 °C fok alá 
süllyedő hőmérséklet, valamint a lehulló falevelek előre jelzik 
az ősz beköszöntét.

A hideg őszi reggelek gyakori velejárója a köd, amely leg-
gyakrabban az alacsonyabban fekvő helyeken, a dombok kör-
nyékén fordul elő. Ködben a járművek körvonalai elmosódnak, 
a valóságosnál távolabbinak látszanak, ezért a közlekedő jármű-
vek távolságát sokan túl-, sebességét viszont alul becsülik. Ha 
ködben vezetnek, lassítsanak és hagyjanak kellő követési távol-
ságot az Önök előtt haladó jármű mögött, hogy ha kell, bármikor 
biztonságosan meg tudjanak állni!

Sokan nem tudják, de a lehullott levelek is csúszósakká vál-
hatnak. Fontos, hogy a lehullott falevelekkel borított útszaka-
szokon mindig óvatosan haladjanak át!

A reggelente tapasztalható hideg, párás levegő miatt bepárá-
sodott szélvédőt, visszapillantó tükröt elindulás előtt tisztítsák 
meg.

Ősszel a látási viszonyok gyakran rosszak, korán sötétedik, 
hosszabb ideig kell használni a gépjármű világítóberendezéseit 
- ezért is nagyon fontos, hogy azok megfelelően működjenek. A 
gépjárműveket ajánlatos alaposan átnézni, megvizsgálva min-
den biztonsági berendezést és tartozékot. Az őszi közlekedés 
fontos kelléke lehet a jól működő világítás, ablaktörlő, a megfe-
lelő ablakmosó folyadék és a páramentesítő.

Az ősz és a megváltozott időjárási viszonyok tehát más veze-
tési stílust igényelnek. Kérjük a járművezetőket, hogy lassab-
ban, körültekintőbben közlekedjenek! Lakott területen kívül 
és belül egyaránt vigyázzanak az úttest mellett haladó, gyalo-
gos-átkelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén közlekedő 
gyalogosokra.

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság balesetmentes közle-
kedést kíván!

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 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 Te vé keny-
ség irányítási 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

Rendőrségi hírek
Szép hajrá 

Véget ért és igazán emléke-
zetes marad számunkra a Hajrá 
futás jótékonysági futóverseny 
sorozat. Az egyéni és csapatsike-
rek mellett Szűcs Benett 7 éves 
atlétánk vehette át a legered-
ményesebb versenyzőnek járó 
díjat, miután minden futamát 
megnyerte. Az ebesi futók tel-
jesítményének is köszönhetően, 
pénzadománnyal támogatta az 
Ebes Óvodásaiért és Bölcsődé-
seiért Alapítványt a Hajrá futás 
egyesület. Egyéni és összetett 
érmeseink: Tóth Amina, Mészá-
ros Márta, Kerékgyártó Fanni, 
Szűcs Benett, Kerékgyártó Bence, Antal Zétény, Nyüvedi Nándor 
és Kerékgyártó Péter. További pontszerzőink: Kontár Zsófia, Antal 
Csenge, Szűcs Nátán és Kontár Győző. A Nyíradonyban rendezett 
„Mozgásban az erő” futóversenyen a Nyüvedi család: Mónika, Sán-
dor és Nándor is dobogós helyezést értek el. Gratulálunk!

Sós Barnabás Ebesi Sportbarátok Egyesület

Hármas ebesi siker: Kerékgyártó 
Péter, Szűcs Benett és Antal Zétény

Köszönet az adó 1%-os felajánlásokért
Kedves Szülők, Támogatók!

Örömmel tudatjuk, hogy beérkezett az ez évi személyi jövedelem-
adó 1%-ának felajánlása, melynek összege 713.350 Ft, amit 149 
lelkes támogatónk ajánlott fel. Az elmúlt években a felajánlásokból 
3 db interaktív táblát tudtunk vásárolni az oktatás megsegítésére. 
Kérjük, továbbra is támogassa adója 1%-ával az Ebesi Gyermeke-
kért Alapítványt! Adószámunk: 18544718-1-09
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden kedves partnerünk-
nek és segítőnknek! Akik továbbra is támogatni szeretnék az  Ebesi 
Gyermekekért Alapítványt, kérjük felajánlásaikat fizessék a követ-
kező számlaszámára:

Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet 59900036-11014234
Előre is köszönjük!

az Alapítvány kuratóriuma

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendel-
lenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy 
a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott 
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is 
kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384  

E-mail: info@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Sérelmek a pszichiátrián – ingyenes jogsegélyszolgálat
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése so-
rán? Ne hagyja annyiban! Tegyünk valamit, hogy másokkal 
ugyanez már ne történhessen meg! Vegye fel velünk a kapcso-
latot!

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány  
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384  
E-mail: panasz@cchr.hu  

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Az Ebesi Hírlap októberi számának lapzárta 
időpontja: 2021. október 21., csütörtök.

Harmati 
AutósiskolaOKÉV: 09-0287-04

www.harmatiautosiskola.hu

Személygépkocsi vezetői tanfolyamot 
indítunk Ebesen a Művelődési Házban

2021. szeptember 28-án kedden 17 órakor

20 éven aluliaknak 25.000 Ft állami támogatás!
E-learning (online) képzésre folyamatosan lehet 

jelentkezni.

Érdeklődni:
Harmati László iskolavezetőnél

tel.: 06-20-988-95-96
e-mail: harmatilaszloo@gmail.com

 
Daniella Ipari Park Kft. 

ebesi telephelyére munkatársat keres 
Könyvelő munkakörbe 

 

FŐBB FELADATOK: 
 Bejövő számlák formai és tartalmi ellenőrzése, kontírozása, könyvelése 
 Bank, pénztár (HUF / deviza /valuta), vegyes tételek könyvelése 
 ÁFA és egyéb bevallások teljes körű elkészítése és benyújtása 
 Éves beszámolók elkészítése 
 Területet érintő szabályzatok elkészítése, aktualizálása 
 Adóhatóságok előtti teljes körű képviselet 
 Külső partnerekkel, hatóságokkal, könyvvizsgálóval való 

kapcsolattartás. 
 Folyószámlák egyeztetése 
 HR feladatok ellátása, bérszámfejtés és bevallások elkészítése 
 Különféle adminisztrációs feladatok ellátása 

AMIT ELVÁRUNK: 
 szakirányú végzettség és mérlegképes könyvelő képesítés 
 minimum 2 éves szakmai tapasztalat 
 Microsoft Office magas szintű ismerete 
 jó csapatmunka, precíz munkavégzés 

 

az állás betöltéséhez előnyt jelent ELŐNYKÉNT ÉRTÉKELJÜK: 
 bér és tb. ügyintézői képesítés, gyakorlat, ebesi vagy környékbeli lakcím 

 

AMIT KÍNÁLUNK: 
 stabil vállalati háttér, biztos, hosszútávú munkalehetőség 
 minőségi munkakörnyezet és munkafeltételek 
 szakmai fejlődési lehetőség 
 versenyképes fizetés 

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Ebes 
 

MUNKAIDŐ: Munkanapokon 8.00 órától 16:30 óráig 
 

JELENTKEZÉS MÓDJA: 
Ha szakmai tapasztalatával szeretné csapatunkat erősíteni a jelzett 
elvárásoknak eleget téve, kérjük küldje el fényképes önéletrajzát 

bérigényével kiegészítve a megadott e-mail címre: 
krisztina.komonyi@daniellaiparipark.hu. 

 

Lakossági hirdetés
Földmérés, telekmegosztás, Fundamenta, lakáshitel, felújítási 
hitel. Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energiatanúsítvány készí-
tése. 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.

Megbízott felelős szerkesztő: Kovácsné Kovács Judit – 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

Dr. Négyesi Anna vagyok, or-
vos-természetgyógyász. Álla-
milag elismert bizonyítványt 
szereztem reflexoló giából és 
fitoterápiából. 2018-ban nyi-
tottam meg Ebesen természet-
gyógyász rendelőmet.
Várom szeretettel mindazo-
kat, akik nyitottak az egész-

ségtudatosság felé és szeretnének tenni egészségükért, 
gyógyulásukért! 
Személyre szabott, holisztikus szemléletű kezelések-
kel támogatom a hozzám fordulókat:

 Életmód- és fitoterápiás tanácsadás
 Talpreflexológia
 Orvosi nyirokmasszázs
 Köpölyözés
 Kinezio-szalag ragasztás
 Fül- és testgyertyázás

Bejelentkezés időpont-egyeztetéssel:

+36-20-946-7-946

szilencio@gmail.com Dr. Négyesi Anna

Ebes, Bocskai u. 2. (a fogászati rendelő emeletén)


