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A Civis-Clean Kft. üzemének ünnepélyes átadásra október 
1-jén került sor.

Juhász Jánosnak, a Civis-Clean Kft. ügyvezetőjének nagy 
álma vált valóra az üzem létrehozásával. Mint lapunknak 

elmondta, 2009-ben, néhány saját recept alapján készült 
tisztítószerrel indult egyszemélyes vállalkozása egy 18 m2-
es garázsban. A 
termékeket bér-
gyártásban állít-
tatta elő, melyek 
jó minőségű és 
megfizethető ter-
mékeket voltak, 
így a piacon egyre 
keresettebbek let-
tek. Kibővült az 
árukészlet higiéni-
ai papírárukkal. Az 
évek alatt a kis ga-
rázs kinőtte magát, 
egyre nagyobbra 
cserélődött, végül 
egy GINOP-os pá-
lyázat segítségével 
megépült Ebesen, 
az októberben ün-
nepélyes keretek 
között átadott 1200 m2-es csarnok beállványozott raktárral, 
saját gyártó gépsorral és kiszerelő egységgel, mellyel folyé-
kony és poralapú tisztítószereket tudnak előállítani. 

A 18 főt foglalkoztató gyár már több mint harmincféle sa-
ját márkás terméket készít és szolgálja ki teljeskörűen a ven-
déglátóegységeket, szállodákat, üzleteket, intézményeket, 
takarítócégeket. Az ügyvezető számára legfontosabb a part-
nerei és a vásárlók igényeinek figyelembevétele, csak olyan 
termékeket gyárt, amelyre kereslet van. A fejlesztésekkel 
továbbra sem állnak meg, legutóbb két új, közkedvelt illatú 
felmosószerrel jelentek meg a piacon.

Újabb gyár kezdte meg működését az Ebesi Ipari Parkban

Szabóné Karsai Mária polgármester asszony és Juhász János ügyvezető 
szalagátvágás közben

FELHÍVÁS BURSA HUNGARICA 
FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA

Ebes Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumával együttműködve 2022. évre kiírta a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályáza-
tot.

A cél a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult fiatalok 
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A pályázati 
kiírás letölthető a www.ebes.hu honlapról. A pályázatokat a 
Polgármesteri Hivatal Irodájában lehet benyújtani 2021. no-
vember 5-ig.

Szabóné Karsai Mária polgármester

Felhívás
A Belügyminisztérium ebben az évben is pályázatot írt 
ki az önkormányzatok számára a szociális támogatásként 
biztosítandó téli tüzelő kedvezményes beszerzésére. Az 
Önkormányzat a pályázat keretében 196 erdei köbméter 
tűzifa kiosztására nyert jogot. Az igénylés részletes felté-
teleit tartalmazó rendeletet a Képviselő-testület elfogadta, a 
kérelem 2021. december 6. napjáig nyújtható be a Polgár-
mesteri Hivatalban. A kérelem elérhető a Hivatalban és a  
www.ebes.hu oldalon is.

Dr. Morvai Gábor jegyző
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A szeptember 29-i ülésen 
hozott döntések

Az előző testületi ülés óta eltelt 
időszak eseményeinek összefoglalá-
sát követően a 2. és 3. napirendi pont 
keretében ismertetésre került a költ-
ségvetés első féléves teljesítéséről 
szóló beszámoló, valamint elfoga-
dásra került a költségvetési rendelet 
módosítása. A beszámolóból kiderült, 
hogy az Önkormányzat gazdálkodá-
sa kiegyensúlyozott, stabil. Az Ön-
kormányzat valamennyi kötelező és 
önként vállalt feladatának maradék-
talanul eleget tud tenni. A bevételek 
a tervezett mértéken felül teljesültek, 
a tervezett beruházások közül előre-
láthatólag a Szolgáltató Ház megva-
lósítása csúszik, ennek oka, hogy az 
erre kiírt közbeszerzés első körben 
eredménytelenül zárult.

A továbbiakban a Testület az Ön-
kormányzat számára felajánlott in-
gatlanokról szóló előterjesztést vi-
tatta meg, az Ebesi Mezőgazdasági 
Szövetkezet által felajánlott 54 m2-es 
– korábbi közműterületet – térítés-
mentesen veszi át a Község, a másik 
felajánlott ingatlanra (2,22 ha területű 
kivett major művelési ágú) tett vételi 
ajánlatot azonban a Szövetkezet nem 
fogadta el. 

Ezt követően megvitatták a képvi-
selők a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjrendszerhez való csatlako-
zás kérdését. Ebes idén is csatlakozott 
a pályázathoz, így továbbra is lehető-
vé válik a hátrányos helyzetű, szoci-
álisan rászoruló fiatalok felsőoktatás-
ban való részvételének támogatása. 
A képviselők egyidejűleg felkérték a 
jegyzőt a rendeletben található felté-
telrendszer felülvizsgálatára, hogy a 
jövőben minél többen részesülhesse-
nek az ösztöndíjban. 

Ismét tárgyalta a Testület a Kertész 
utca szennyvízberuházásának kérdé-
sét. A Képviselő-testület 2020-ban 
úgy döntött, hogy a beruházás meg-
kezdése előtt fel kell mérni, hogy 
az érintett ingatlanok tulajdonosai 
támogatják-e a megvalósítást, illet-
ve a megvalósítás esetén vállalják-e 
az ingatlanonként 500.000 Ft-ban 

meghatározott hozzájárulás befi-
zetését. A döntés értelmében a be-
ruházás megkezdéséhez legalább 
50%-os támogatottság szükséges. 
A 30 ingatlan tulajdonosai közül 14 
ingatlan tekintetében adták be az 
Önkormányzat által kiküldött szán-
déknyilatkozatot. Közülük 3 ingatlan 
tulajdonosai egyedileg meghatáro-
zott kikötések teljesítéséhez kötötték 
támogatásukat.  Mindezek alapján 
az Önkormányzat a beruházás elha-
lasztásáról döntött. A testületi dön-
tés értelmében a korábban benyúj-
tott szándéknyilatkozatok hatályukat 
vesztették. Az Önkormányzat kezde-
ményezésére a beruházás a víziköz-
mű-szolgáltató gördülő fejlesztési 
tervébe felvételre került.

Egy kérelem alapján döntött a Tes-
tület a 216/134. hrsz.-ú Ksp. (külön-
leges sportcélú terület) besorolású 
ingatlan egy részének hasznosításáról 
egy szabadidős tevékenységgel fog-
lalkozó vállalkozás megkeresése 
alapján. A hasznosítás feltételeit tar-
talmazó nyilvános hirdetményre vé-
gül nem érkezett be ajánlat. 

Ipari terület értékesítésével kapcso-
latos előterjesztés is szerepelt az ülés 
napirendjén. A II-es számú ipari parki 
út és az Alkotmány utca közötti terü-
let tömbfeltárásának részeként került 
meghirdetésre egy cca 2500 m2-es te-
rület.

Elfogadásra került az Óvoda mó-
dosított házirendje, a 2020/2021. 
nevelési évről szóló beszámolója, 
valamint két határozat Ebes község 
településrendezési eszközeinek (tele-
pülésszerkezeti terv, helyi építési sza-
bályzat és szabályozási terv) 2021. 
évi I. részbeni módosításával kapcso-
latban. 

Az október 20-i ülésen hozott 
döntések

A szeptember 29-i ülésen felvetett 
szempontok alapján módosításra ke-
rült a Bursa Hungarica Ösztöndíj el-

bírálási szempontjait tartalmazó helyi 
rendelet. A módosítás célja, hogy le-
hetőleg minél szélesebb kör számára 
váljék lehetővé az ösztöndíj igénylé-
se. 

Megalkotta a Képviselő-testület a 
Belügyminisztérium pályázatán el-
nyert szociális tűzifa (196 erdei köb-
méter) igénylésének és elbírálásának 
szabályait tartalmazó rendeletet (lásd 
bővebben az ezzel kapcsolatos hir-
detményt). A beadási határidő 2021. 
december 6. hétfő. 

A MÁV megkeresése alapján 
döntés született a vasút belterüle-
ti ingatlanainak gondozásában való 
együttműködésről. Amennyiben az 
Önkormányzat ajánlatát elfogadja az 
állami cég, a jövőben kb. 3100 m2 

nagyságú terület kaszálását és az ál-
lomás melletti parkoló és buszforduló 
parkgondozását – díjazás ellenében – 
az Önkormányzat fogja végezni. 

Döntés született egy 2000 m2-es 
ipari parki terület értékesítésre kije-
löléséről. 

A Képviselők Kecskeméti Mihály 
kőfaragó kérelmének helyt adva en-
gedélyezték a vállalkozó számára, 
hogy az Ebesi Köztemetőben 3 db 
urnasírboltot elkészítsen későbbi ér-
tékesítés céljából. 

Döntés született arról, hogy a fogá-
szati alapellátási tevékenységet vég-
ző Dental-Company Kft. a védőnők 
által korábban használt Rákóczi út 
16. szám alatti rendelőbe költözik át. 

Megvitatták a képviselők a „Helyi 
fejlesztések támogatása” című felhí-
vás keretében pályázat benyújtását, 
nyertesség esetén a Széchényi Ferenc 
Tájmúzeum és Községi Könyvtár 
Ady Endre utcai épületében való-
sulhatnak meg fejlesztések – 5%-os 
önerő vállalása mellett – 10,5 millió 
forint értékben. 

Zárt ülés keretében egy ingatlan 
megvásárlásának kérdését tárgyalták 
meg a képviselők. 

Dr. Morvai Gábor
jegyző

Szeptember 29-én és október 20-án is ülésezett a Képviselő-testület

Az Ebesi Hírlap novemberi számának lapzárta időpontja: 
2021. november 18., csütörtök.
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Nagy kihívás elé nézett 
erős csapatunk, akiket nem 
véletlenül a nagyobbak közül 
toboroztunk, hiszen mint a 
csiga vittük a hátunkon a há-
zunkat. Az 1. napon még csak 
pár kilométert kellett cipe-
kednünk, de a 3. napon meg-
tettünk közel 20 kilométert, 
sok emelkedővel, sok csalán-
nal és nagy hátizsákkal. De a 
fáradalmakat feledtette a jó 
csapatszellem. Mindenki azt 
leste, hol segíthet a másikon, 
akár erőn felül is. Ez is egyik 
formája az oly sokat emlege-
tett kooperatív technikának. 
A nomád életforma, a kénye-
lemről való lemondás csak a 
külső szemlélőnek furcsa, de 
aki megéli, nem is kívánhat 
ennél jobb kikapcsolódást. Itt 
bárki megérezheti milyen sa-
ját erőből boldogulni, eggyé 
válni (akár csak egy hétre is) 
a természettel. Csak egynek 

lenni a millió élőlény közül, 
aki fázik (főleg ha a feje alá 
teszi a plédet) és éhes. És 

mi lesz, ha elfogy az ivóvíz? 
Megélni az éjszakai vihart, 
látni a csillagos eget és a 
kekszet rágcsáló rókakölyköt 
a tábor közepén.

A sok látnivaló közül ta-
lán Bélapátfalva volt a leg-

emlékezetesebb. Az egykori 
kőbánya, (ami igazából egy 
tájseb, amit a természet már 

elkezdett begyógyítani) cso-
daszép és izgalmas élményt 
nyújtott. Ami pedig azon az 
estén még meglepetésként 
érte a csapatot, az a fáklyás 
séta a 800 éves különleges 
hangulatú apátsághoz. Oda-

bent a millió szentjánosbo-
gárként világító mécses és az 
orgonahangverseny minden 
képzeletet felülmúlt. Utol-
só szálláshelyünk közelében 
az erdészet szakemberei az 
erdőművelés rejtelmeibe 
vezettek be bennünket.  Az-
óta a Magnumot is másként 
nyaljuk, mivel tudjuk, hogy a 
jégkrém pálcikája bükkfából 
készül. 

A tábor során a gyerekek 
ráeszméltek arra, hogy a ki-
rándulók és a turisták között 
még fényévek vannak, és 
még lehet hova fejlődni.

A csapat jövőre a Bakony 
rejtekébe utazik, ami szintén 
izgalmasnak ígérkezik.

Ezúton szeretnénk meg-
köszönni az Ebesi Gyerme-
kekért Alapítványnak, hogy  
hozzájárult a pilisi és a bükki 
vándortábor költségeihez.

Katona Erika

Egy „valódi” vándortábor igaz története
Bükk 2021. augusztus 6–12. Felsőtárkány – Bélapátfalva – Szilvásvárad

Másfél hónap telt el az új bölcsődénk 
átadója óta. Ez idő alatt minden szep-
temberre jelentkező kisgyermek elfog-
lalhatta helyét saját kis csoportjában, a 
Pitypang csoportban vagy a Napraforgó 
csoportban.

Az mutatja, hogy mennyire fontos 
volt a településen élő családok számá-
ra a bölcsőde férőhelyeinek bővítése, 
hogy az intézmény teljes kihasználtság-
gal működik. Így jelenleg huszonnégy 
kisgyermeket tudunk fogadni. Amint a 
bent lévő gyermekek betöltik a máso-
dik életévüket ez a szám még két fővel 
emelkedik. A további hónapokra is fo-
lyamatosan nyújtják be a szülők a fel-
vételi szándékukat, melyek jelzik, hogy 
az igény folyamatos.

A dolgozók nagy odaadással végzik 
gondozó-nevelő munkájukat, szépítik 
a környezetüket, amellyel az évszak 
adottságaihoz és a gyermekek életkori 
sajátosságaihoz igazodva megteremtik 
az esztétikus környezetet. A kisgyer-
meknevelők és a szülők lelkesedésének 
köszönhető, hogy már megszervezésre 
került az első családi nap.

Azért, hogy ilyen szép és jól felsze-
relt bölcsődében fogadhatjuk a gyer-
mekeket – a beruházásban közremű-
ködőkön túl – köszönettel tartozunk a 
Keter Hungary Kft.-nek a sok játékért, 
használati tárgyért, amelyet felajánlott, 
az Ebes Fejlődéséért Alapítványnak a 2 

millió forintos támogatásért, amelyből 
a bölcsőde konyhai eszközeit, textíliá-
it és játékait szereztük be, és köszönet 
az Ebes Óvodásaiért és Bölcsődéseiért 
Alapítványnak a könyvkészlet beszer-
zéséért. 

Az intézmény dolgozói

A bölcsődében
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Óvodánk ebben az évben is csatlakozott 
az Autómentes nap kezdeményezéshez.

A programhoz kapcsolódóan a gyere-
kek egy rajzkiállításon mutathatták meg, 
hogy szerintük milyen lenne az élet autók 
nélkül.  

Az autómentes napon az időjárás kicsit 
megijesztett bennünket, de azért nem any-
nyira, hogy tízórai után ne gyűljünk össze 
az udvaron egy kis tornára. Sós Barnabás 
vezetésével átmozgattuk az izmainkat, 
majd készülődni kezdtünk a biciklitúrára 
és az aszfaltrajzra. Az eső még csepergett, 
amikor mindenre elszánt kis csapatunk 

elindult 26 gyerekkel, 7 óvó nénivel és 
a bennünket segítő Polgárőrökkel a nagy 
kalandra. Első úti célunk a bicikli út nagy 
pihenőhelye volt. Az addig vezető út is 
kalandosra sikerült, hiszen a falun átbi-
cikliző és a főúton a forgalmat leállítva 
áttekerő ovisok látványa nem volt min-
dennapi. Szerencsére az idő is jobbra 
fordult, így már kicsit könnyebben ment 
a kerékpározás. A pihenőnél természete-
sen előkerültek a hátizsákokban lapuló 
enni- és innivalók, hiszen az ember gye-
reke, mint azt tudjuk, a nagy úton mindig 
megéhezik. A visszafelé vezető utunkat 

megtoldottuk egy kis kitérő kalanddal a 
Nagyparkba. Túránk utolsó erőpróbáján 
eltekertünk a vasút mellett egészen a falu 
széléig. Amikor hazaérkeztünk az ovihoz, 
már szebbnél szebb rajzok díszítették a 
parkoló aszfaltját. Elfáradva, de tele él-
ményekkel vehette át minden kitartó bi-
ciklis ovisunk a nem mindennapi teljesít-
ményét jutalmazó emléklapot.

Köszönjük szépen a Polgárőröknek és 
Sós Barnabásnak, hogy segítségünkre 
voltak a programunk sikeres lebonyolítá-
sában.

Természetbarát munkaközösség

Óvodánkban ezt a Zöld jeles napot október 4-én a hagyomá-
nyainkhoz hűen kisállat simogatóval és bemutatóval köszöntöt-
tük.

Ellátogatott hozzánk a PE-
TI-LAND és néhány szülő el-
hozta a család kis állatkáját.

Nem volt nehéz feladat, hogy 
minden gyermek találjon magának kedvencet, hiszen az összes 
állatka nagyon aranyos és különleges volt.

Köszönjük szépen a szülőknek és Nagy Péternek, hogy se-
gítették a programunk megvalósítását és örömteli pillanatokat 
szereztek az óvoda, bölcsőde gyerekeinek és dolgozóinak!

Köszönjük az Alapítványunknak az anyagi hozzájárulást!
Természetbarát munkaközösség 

Állatok Világnapja

Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap

„Mesés” délelőtt az óvodában!
2021. október 01-jén a magyar népmese napja – névadónk 

Benedek Elek születésnapja – alkalmából különleges délelőttöt 
szerveztünk óvodásainknak és szüleiknek. 

Ezen a számunkra fontos napon különleges programokkal ké-
szültünk, hogy közösen, méltó módon ünnepeljük névadónkat. 
A délelőttöt a Hajdú Táncegyüttes táncosainak rövid műsora 
nyitotta. Ezt követően Meseország kapuján belépve 7 próbát 
állhattak ki a vállalkozó kedvűek. Alkalmuk nyílt felpróbálni 
Árgyélus királyfi „bocskorát”, láthatatlanná tevő köpenyét, sü-
vegét; kipróbálhatták milyen az, ha talicskán tolják az embert, 
építhettek palotát; kóstolhattak szóló szőlőt, mosolygó almát, 
csengő barackot; készíthettek bábot; legyőzhették a háromfejű 
sárkányt; részt vehettek agymozgató észpróbán; és rophatták a 
táncot, mint a mesebeliek a mesevégi lakodalmakban. És akinek 
mindez nem volt elég, a meglepetés ajándékért kitölthetett egy 
rövid feladatsort a népmesékről. 

Óvodánk alapítványának szervezésében könyvvásár is színe-
sítette a programot. Számos szép, értékes könyv között válogat-
va gyarapíthatták otthoni könyvtárukat az érdeklődők.

Tartalmas, mozgalmas időt töltöttek együtt a szülők gyerme-
keikkel, együtt játszva.

Hagyományőrző munkaközösség
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Ebes Községi Önkormányzat, az Ebe-
si Idős Emberekért Közalapítvány és az 
Ebesi Kulturális Közhasznú Nonprofit 
Kft. szervezésében, 2021. október 2-án 
ünnepeltük az Idősek Világnapját Ebe-
sen. A napsütéses októberi délutánon 
közel százan gyűltünk össze a Művelő-
dési Házban. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy az idei évben már korlátozások 
nélkül kerülhetett megrendezésre ez a 
szép ünnepség. 

A színvonalas műsort gyönyörű 
szavalatával Csontosné Posta Mária 
nyitotta meg, ezt követően, a települé-
sünkön élő 21 szépkorút (sajnos nem 
tudott mindenki jelen lenni) és a meg-
jelent időskorúakat Szabóné Karsai 
Mária polgármester asszony és Bodó 
Sándor foglalkoztatáspolitikáért fele-
lős államtitkár köszöntötte. A 2020-ban 
már beharangozott és sajnos a járvány 

miatt elhalasztott ünnepség meghívott 
előadói, Fodor Zsóka és Várkonyi 
András nevettették meg a közönséget 
„Keresem az Uramat” című műsoruk-
kal.

Ezúton is szeretettel köszöntjük Ebes 
Község Idős lakosait, jó egészséget, tar-

talmas, boldog éveket kívánunk mind-
annyiuknak! Külön köszöntjük tele-
pülésünk szépkorú lakosait. Kívánjuk, 
hogy szeretetben, jó egészségben telje-
nek idős napjaik!

Erdei Andrásné
az Alapítvány elnöke

A település idős lakosait köszöntöttük

1956 őszén a Szegedi Erdé-
szeti Technikum harmadéves 
tanulója voltam. Az akkori 
órarend szerint a hétfői nap 
mindig a gyakorlati foglalko-
zásé volt. Október 22-én, hét-
főn ezt a Tisza parton lévő Fű-
részüzemben töltöttük Gyar-
mati Bandi bácsi erdőmérnök 
tanárunk felügyeletével.

Feltűnt akkor számunkra 
egy eddig egészen szokat-
lan és sohasem látott dolog, 
mely szerint kb. 5-10-15 per-
ces szabálytalan időközökben 
szállítógépek repültek a város 
felett nagyjából északnyugat, 
délkelet irányában viszonylag 

igen alacsonyan, 200-250 m 
magasságban. A gépek tehát 
egyértelműen Románia felé 
repültek oda-vissza.

Mivel akkoriban már máso-
dik éve jártam a békéscsabai 
és az algyői reptérre vitorlázó 
kiképzésre, egy másik – re-
püléssel szintén kellően meg-
fertőződött osztálytársammal 
– Imre Gyulával meg tudtuk 
állapítani, hogy ezek LI-2-es 
és IL-14-es típusú szállítógé-
pek, farkukon jól látszott a ka-

tonai mivoltukra is utaló vörös 
csillag.

Másnap, 23-án este a Kla-
uzál téri Kossuth szobornál 
voltunk tüntetésen. 24-én reg-
gel pedig már arra ébredtünk, 
hogy Újszeged felől, a Tisza 
hídon át a szomszédos ország-
ból egész nap dübörögtek a 
„testvéri tankok”, ahogy sze-
gény József Attilától tanultuk.

Ilyen és sok más apró megfi-
gyelésből is nyilvánvaló tény, 
hogy az akkori szovjet politika 

és hadsereg érezte a forradal-
mi helyzetet és a maga módján 
készült is rá, köszönhetően 
többek között a közismert ki-
tűnő hírszerző szolgálatuknak 
is.

Az elkövetkező mozgalmas 
napok tüntetésein aztán szinte 
teljes létszámmal részt vettünk 
és a tölgyfaleveles, barna, kor-
dbársony diáksapkánk akkor 
mindig a fejünkön volt. Ezért 
igazgatónkat, Siska Ernőt át is 
toloncolták Sopronba lefokoz-
va kollégiumi nevelőtanárnak 
és még a nevét is megváltoz-
tatták Szőke Ernővé.

Domokos Gergely

1956 margójára…
Büszkén viseltük a diáksapkát!
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Kell-e imádkozni az el-

hunytakért? Keresztény hi-
tünk válasza egyértelműen 
igen, akár egyénileg, akár a 
közös szentmise során tesz-
szük. Nyilván nem azért, 
mert Istennek emlékeztetőre 
van szüksége, hogy ne felejt-
sen el irgalmas lenni.

Azért imádkozik az elhuny-
takért az ember, amiért bármi 
másért is teszi. Az Istennek 
elmondott kérések nem Is-
tennek, hanem az embernek 
válnak a javára. A halottakért 
végzett ima nagyban elősegí-
ti, hogy gyógyuljon az a sé-
rülés, amely az eltávozottak 
és az itt maradottak közötti 
kapcsolatban keletkezett. Va-
lakinek az elvesztését igen 
gyakran kíséri természetes 

módon a félbeszakítottság ér-
zése és ezzel együtt bizonyos 
fokú lelkiismeret-furdalás.

A keresztény azért imád-
kozik az elhunytjaiért, mert 
hisz a szentek közösségé-
ben, vagyis abban, hogy az 
e világból elköltözöttekkel is 
összekapcsolja a hit közössé-
ge. Ez a fajta kommunikáció 
azt jelenti: a halál nem aka-
dályozza meg, hogy egymás 
felé kinyújtsuk a kezünket. 
Sokszor ilyenkor, a halál után 
tisztul ki a kép, lesz a néző-
pont tágasabbá, következés-
képpen a kapcsolat egyér-
telműbbé, a bocsánatkérés 
valóságosabbá, a kiengeszte-
lődés vigasztalóvá válik.

A halottakért mondott ima 

ugyanakkor nem csupán vi-
gaszt nyújt a gyászolónak, 
hanem az elköltözött számá-
ra is erőt és bátorítást jelent. 
A földi világban is sokat je-
lent, ha valaki ott van mellet-
tünk, jelen van számunkra, 
kísér bennünket.

Az elhunytakért való imád-
ságra legszebben az Ószövet-
ség hív fel: „Szent és üdvös 
dolog a halottakért imádkoz-
ni hogy bűneiktől megsza-
badulhassanak.” (2 Makk 
12,46) Szent Cirill mondja: 
„Imádkozzunk a megholta-
kért, mert lelkük enyhülést 
talál abban!”

Imádságainkban különös 
értékkel bír, ha szentmisét 
mondatunk másokért, hiszen 

ezáltal annak a Krisztusnak 
kegyelmeibe ajánljuk sze-
retteinket, aki életét áldozta 
irántunk való szeretetből. 

Novemberben, minden mi-
sében gregorián szentmisét 
mutatunk be halottainkért a 
Szent Család templomban, 
Ebesen minden pénteken 
és vasárnap. A gregorián 
misesorozatban az elhunyta-
kért 30, egymást követő na-
pon mutatnak be szentmisét. 
A hagyomány szerint Isten 
irgalmas jósága Nagy Szent 
Gergely pápa (innen a greg-
oriánnév) közbenjárására ki-
hozza a tisztítótűzből azokat, 
akikért a szentmisesorozatot 
bemutatják.

József atya
Szent Család Plébánia

Miért imádkozunk a halottakért?

„Közel van az Úr a megtört szívűek-
hez,

és a sebzett lelkűeket megsegíti.” 
(Zsoltárok 34,19)

Kedves Testvéreim! 
Idén is megemlékezünk elhunyt szeret-
teinkről, gondolunk rájuk és felidézzük 
az elmúlt időket. Emlékezünk otthon, 
a temetőkben, de leginkább a szívünk-
ben, amelyet megviselt a gyász, a vesz-
teség. Arra biztatok mindenkit, hogy Is-
ten szent nevét segítségül hívva tegyük 
mindezt, az ő jelenlétében. 

Istenbe vetett hit által emlékezni 

mindig azt jelenti, hogy van remény-
ségünk és békességgel a szívünkben 
nézhetünk szembe az elmúlással, mert 
nekünk  vigasztaló Istenünk van, aki 
megindul erőtlenségeinket látva, meg-
segíti az elesettet. 

Közös emlékezésre, reménységgel 
teljes alkalomra hívogatunk 2021. no-
vember 7-én vasárnap ¾ 10 órára a 
Református Templomba, gyászolók 
vasárnapjára. 

Várjuk mindazokat, akik Isten jelen-
létében szeretnének emlékezni, akik 
vigaszt és békességet keresnek, szívük 
gyógyulását. Hisszük, hogy mindezek 

forrása Isten, aki megismerteti velünk 
az élet útját, és velünk van mindenkor, 
országába fogad kegyelemből, hit által. 

Legyen találkozásunk és vigasztalá-
sunk! Isten a mi őriző pásztorunk! 

Bukáné Zakar Zsuzsanna 
lelkipásztor 

„Uram, a nyomorultat, a gyöngét el ne 
hagyd, 

az árvát, elhagyottat, gyámolítsd te magad! 
A szegényt, ki remélve, csak reád néz az 

égre,
Úr Isten, el ne hagyd!” 

276. dicséret, 5. vers

Gyászolók vasárnapja a Református Templomban

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

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
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Ha lassan is, de kezd vissza-
térni az élet kulturális intéz-
ményeinkbe. A nyári táborok 
és az augusztusi falunap után 
szeptember 10-én „Erzsébet 
királyné emlékére” címmel 
nyílt meg első időszaki kiállí-
tásunk a múzeumba. A tárla-
ton a népszerű Sisi királyné-
hoz köthető korabeli és 
kultikus tárgyak – fotók, 
könyvek, képeslapok, legye-
zők – mellett a látogatók Sisi 
kedvencét, az Erzsébet karikát 
is megkóstolhatták. A meg-
nyitón a gyűjtemény tulajdo-
nosa, a hajdúszoboszlói Kor-
dásné Szász Melinda korhű 
ruhában Erzsébet királynét 
megszemélyesítve mutatta be 
annak életét, a versei és a kiál-
lított tárgyak segítségével. A 
kiállításhoz múzeumpedagó-
giai foglalkozás is kapcsoló-
dott, ahol a hortobágyi Petőfi 
Sándor általános iskola diák-
jai vettek részt.

Október 1-jén a Zene világ-
napjához kapcsolódóan egy 
komplex programsorozattal 
készültünk. Kora délután Biri-
nyi József népzenekutató, 
népzenész a Benedek Elek 
Óvoda ovisainak tartott inter-

aktív hangszerbemutatót, ahol 
a kecskedudától kezdve a te-
kerőlanton át számos hang-
szerrel ismerkedhettek meg a 
gyerekek, még rögtönzött ze-
nekart is alakítottak. 

Ezt követte délután a múze-
umban a Hangszervarázs 
című kiállításmegnyitó, ahol 
a püspökladányi Karacs Fe-
renc Múzeum és a Törő Gá-
bor Népdalkör közös kiállítá-
sát tekinthették meg az 
érdeklődők. A rendezvényen 
a Törő Gábor Népdalkör mel-
lett az Ebesi Piros Rózsa 
Népdalkör és a Kékibolya ci-
teraegyüttes hívta közös 
éneklésre, nótázásra a látoga-
tókat. Nagy örömünkre helyi 
lakosok is bemutatták hang-
szeres tudásukat, így Tóvizi-
né Ica néni harmonikán, Sző-
ke Zoltán pedig száj - 
har mo ni kán játszott. Kö- 

szönjük nekik a jó hangula-
tot! 

Október 22-én Erdélyi Márta 
és Soós Judit „A vers volt a 
kegyelem” című irodalmi mű-
sorával és a múzeum falán 
lévő emléktábla megkoszorú-
zásával emlékeztünk meg 
1956 hőseiről és áldozatairól. 
A rendezvény után Civil fó-
rumra hívtuk az intézmény- és 
egyesületi vezetőket, tagokat, 
ahol az együttműködés lehe-
tőségét, a jövőbeli terveket 
vitattuk meg.

Szeptember 27-október 1. kö-
zött a Népmese hetén vártuk a 
Könyvtárba az ovisokat és az 
iskolásokat, ahol játékos for-
mában ismerkedtek meg a 
gyerekek a magyar népmese-
kinccsel. 

Idén is csatlakozott könyvtá-
runk a Könyvtári Országos 
Napokhoz, így október 4-8. 
között kézműves foglakozá-
son és író-olvasó találkozón 
vehettek részt a gyerekek. 
Sohonyai Edit írónő humorral 
fűszerezve ismertette meg ve-
lük a kamaszkor szépségeit és 
nehézségeit.
A Művelődési házban október 
2-án az Időseket köszöntöt-
tük Fodor Zsóka és Várkonyi 
András „Keresem az uram!”-
című előadásával, október 16-
án pedig a VI. Sütifesztivál-
nak adtunk helyet.
Köszönjük mindenkinek, aki 
ellátogatott rendezvényeink-
re! További programjainkról a 
www.kulturaliskftebes. hu ol-
dalon, illetve intézményeink 
Facebook oldalain tájékozód-
hatnak.

Eignerné Bartusz Andrea 
ügyvezető

Kulturális újranyitás

A tavalyi év kihagyása után nagy vá-
rakozással néztünk október 16-a elé, hi-
szen ekkor tartotta Egyesületünk a VI. 
Torta- és süteményfesztivált.

Az 50-féle finomabbnál finomabb 
sütemények mellett kóstoló udvarral – 
házi szörpökkel, lekvárokkal, kaláccsal, 
a gyerekek kedvencével, a csoki szökő-
kúttal – vártuk a betérőket. 

Hihetetlen, de a nyitás után 45 perc-
cel szinte alig volt már miből válogat-
ni! Szóval örök igazság: Ki korán kel, 
süteményt lel! Reméljük, aki eljött jó 
szájízzel távozott, hiszen mi mind azon 
voltunk!

Az évek óta jól bejáratott rendezvény 

ellenére is még mindig kicsi a hajlandó-
ság a lakosokban, hogy megmutassák 
sütési tudományukat. Pedig itt nincs jó 
vagy rossz sütemény, árulkodtak erről 
most is az üres tálcák! 

A szokásos receptes füzet decemberre 
várható, így aki lemaradt, abból otthon 
karácsonyra elkészítheti bármelyik sütit!

Köszönjük tagjainknak a részvételt 
és a sütiket, Ebes Községi Önkormány-
zatnak az anyagi támogatást, a Sziget 
ABC-nek az ajándékutalványokat, a 
Kulturális Kft.-nek a megvalósításban 
nyújtott segítséget! Külön köszönjük 
Cserepes Ágnesnek és csapatának a 
„mentes” süteményeket, megmutatva, 
hogy az ételallergiában vagy táplálékin-
toleranciában szenvedők is élvezhetik a 
finomságokat!

Tóvizi Jenőné 
egyesületi vezető

Véget ért a Sütifesztivál ...
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A HEBE Kft. országos Olvasó és Böngész versenye rajzpályá-
zatot hirdetett Frakk 50. születésnapja alkalmából, melyen isko-
lánkból Szokolai Dóra 3. a 116 versenyzőből III. helyezést ért el! 
Felkészítő tanára: Kulcsárné Toroczkai Gabriella Dóra

Májusban 8 diákunk sikeres középfokú vizsgát tett angol nyelv-
ből. 8.a osztályból komplex középfokú vizsgát szerzett: Nagy Ben-
ce és Kassai Kristóf, felkészítőjük Trefán Gabriella Krisztina. 8. b 
osztályból komplex középfokú vizsgát szerzett: Szabó Rebeka és 
Makai Botond. Sikeres középfokú szóbeli vizsgát szerzett: Vajda 
Máté. A 7.a osztályos tanulók közül: Beke Lilla középfokú komp-
lex és Molnár Maja középfokú szóbeli vizsgát tett. Felkészítőjük: 
Csiháné Pálinkás Krisztina. 

2021. október 16-án Debrecenben az Ifjúsági Házban rendezték 
meg a VII. Kárpát-medencei Életmese Olvasóversenyt, melyen 
egy kötelező és egy szabadon választott szöveget kellett a verseny-
zőknek a zsűri előtt felolvasni. Iskolánkat Bagi Barbara és Lengyel 
Bence 4. osztályos tanulók képviselték, mindketten ARANY minő-
sítésben részesültek. Felkészítő tanáruk: Bálintné Bagdi Ibolya

A Szaft ’N Burger országos hamburgersütő verseny 2021 
őszén azzal a céllal debütált, hogy hosszú távon Debrecen váro-
sában minden évben összehozza a hamburger hazai szerelmeseit. 
A versenyen Junior kategóriában Zsiray Áron 2. helyezést ért el!

Az Európai Mobilitási Hét folyamán minden reggel Zebraszol-
gálatot vállaltak kis polgárőreink

Az egyik kiemelkedő esemény az Autómentes nap megszerve-
zése volt. 4. osztályosaink aszfalt rajzokat készítettek, és délután 
kerékpár ügyességi versenyen vehettek részt az iskola tanulói. A 
rendezvény iskolai lebonyolításában segítőnk volt az Ebesi Kultu-
rális Közhasznú Nonprofit Kft. és az Ebesi Polgárőr Egyesület. 
Zelizi Mária közlekedési szakreferens

Kiemelkedő siker a Mezei Futó Diákolimpia Megyei 
Döntőjében (Debrecen, 2021. 09. 29.)

Iskolánk 3 csapattal és 6 egyéni versenyzővel indult a versenyen. 
Az 1. és 2. korcsoportos fiú csapat első helyezést, a 2. korcso-
portos leány csapat második helyezést ért el. Az egyéni verseny-
ben a legkiemelkedőbb eredmények: 2. helyezés: Antal Zétény, 
Antal Csenge, Mészáros Márta; 1. hely: Tóth Amina, 3. hely: 
Egri Kincső 1. hely: I. kcs fiú csapata: Antal Zétény (1. A), Deák 
Zalán (1. B), Fábián Dávid (2. B), Kerékgyártó Péter (1. A); 1. 
hely: II. kcs fiú csapata: Kerékgyártó Bence (5 A), Kiss Zsombor 
(4. A), Schwarcz Vince (4. A), Sopronyi Dávid (4. B), Szuvák 
Bence (4. A); 2. hely: III. kcs leány csapata: Egri Csenge (5. B), 
Kerékgyártó Fanni (6. A), Magyar Maja (6. A), Tóth Amina (7. 
B) Egyéni versenyzőink voltak még: Brindus Hanna 2.B, Kontár 
Zsófia 4.B, Kontár Győző 5.B. Felkészítőjük: Sós Barnabás. Kí-
sérő tanárok: Fodor Barbara, Batta Katalin. Hálás köszönet Ebes 
Községi Önkormányzatnak és a szülőknek a gyerekek utaztatásá-
ért, támogatásáért!

Medve Matematikaverseny 
2021.09.25-én került megrendezésre a Medve Szabadtéri Ma-

tekverseny, melyen iskolánk 13 csapattal, 42 tanulóval vett részt. 
A legeredményesebb csapatunk tagjai: Földi Dávid, Herman 
Márton és Tóth Olivér, 8.b osztályos tanulók, akik III. helyezést 
értek el. Felkészítő tanárok: Balogh Éva, Dr. Lengyelné Bíró Ildikó, 
Csiha László.

Iskolánk 2021. szeptember 24-én ünnepelte az Európai Diák-
sport Napját. Bemelegítés után a gyerekek lefutották a megadott 
távot, majd futballmeccs, kosarazás, akadálypályák, kiütő játékok, 
fogócskák, kötetlen játék a játszótéren, pingpongozás, ugráló köte-
lezés következett. A tanulók jól teljesítették a futási távot, sikerült 
felhívni a figyelmüket a mindennapi mozgás fontosságára; és vi-
dám, aktív percekkel gazdagítani az életüket.

ÖKO EXPO
Iskolánk negyedikes és ötödikes tanulói élménydús napot tölthet-

tek el a II. ÖKO EXPO Kiállításon Hajdúnánás ökológiai mintagaz-
daságában, a Kendereskertben. Buday Péter séf bio zöldségekkel 
dúsított hamburgerét kóstolhattuk, a gyerekek népi játékokat pró-
bálhattak, bagoly bemutatón vehettek részt, lovas szekerezés köz-
ben a tanyán legelő állatokat nézhették meg, és kis ajándékot is 
vásárolhattak az ökogazdálkodók termékeiből. Köszönjük a meg-
hívást Kissné Gyarmati Ágnesnek, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgató Asszonyának!

Csak egy Földünk van! 
A Mozdulj a klímáért! akcióhéten osztályonként gyűjtöttük a 

zöld mérföldeket, melyeket a szervezők eljuttatják a politikusok-
nak. Minden környezetkímélőbb közlekedési módért járt egy-egy 
zöld mérföld. Ha egy nap valaki nem evett húst, vagy helyben ter-
melt élelmiszereket evett, akkor azért is kaphatott két zöld mérföl-
det. Október 7-én egy közös élőképet is készítettünk. A 3.a osztá-
lyos gyerekek Dzsudzsák Natália tanító nénivel egy verset is írtak 
ebből az alkalomból. Az akcióhét szervezője: Tóthné Leiter Júlia.

Könyvet a könyvtáraknak program
Ingyenesen hozzáférhető könyvekkel segítette az iskolai könyv-

tárak és a vidéki közkönyvtárak állományfejlesztő munkáját a 
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Iskolánk is részt vehetett ebben a 
programban, melynek keretén belül egy megadott listából választ-
hattunk 34 db könyvet. Mesékkel és ifjúsági regényekkel gyara-
podott iskolai könyvtárunk. Nyitvatartási időben (hétfőn, kedden 
az 5., 6. és 7. órában, szerdán, csütörtökön a 6. és 7. órában) ezek-
ből is kölcsönözhetnek az olvasó gyerekek. Tóthné Leiter Júlia 
könyvtáros tanár

Szakmai napunkon, hetedik osztályos tanulókkal tartott bemu-
tató óra keretében ismertettük meg az érdeklődőket néhány olyan 
módszerrel és feladattípussal, amit jól lehet hasznosítani a tudatos 
fogyasztóvá nevelés során is. Az előadásban résztvevő kollégák 
egy-egy témahetet mutattak be ebből a fogyasztói hónapból. Be-
mutatásra került a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Saferin-
ternet programjának néhány eleme, amely a tudatos és biztonságos 
internetezéshez, fogyasztói tudatossághoz ad hasznos tanácsokat. 
Bemutattuk a Gondold újra! hulladékból kreatív tárgyak az újra-
hasznosítás jegyében elnevezésű alkotói pályázatunkat is. A dél-
után jó hangulatú tapasztalat cserével zárult. Összeállította: Tóthné 
Leiter Júlia és Csiha László.

Makai Péter, a KETER Kft. gyárigazgatója, támogatva az 
Ebesi Gyermekekért Alapítvány kérelmét, műanyag evőeszközö-
ket biztosított az első osztályos gyerekek számára. A szülők ezen az 
évfolyamon is eldönthetik, milyen evőeszközt használjanak ebéd-
jükhöz a gyerekek. Az EGYA Kuratóriuma köszöni a gyerekek ne-
vében a támogatást!

2021. szeptember 29-én a D. E. Sporttudományi oktatóközpont-

Iskolai színes hírek
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Kemencés nap a múzeumban
Szeptember 24-én délután kemencés napot tartott az Ebe-

si Hagyományőrző Egyesület. Kicsit szomorkás idő fogadott 
bennünket, de mi annál nagyobb lelkesedéssel készültünk, sü-
rögtünk-forogtunk a kemence körül. Dagasztottak asszonyaink, 
már reggel 8 órától készültünk, hogy legyen elég választék a 
kemencés kalácsok között. Sült a sok finomság: túrós, lekváros, 
ökörszem, kakaós csiga, fahéjas, vízen kelt kifli, hagyományos, 
olajban sült lángos Apagyi Erzsike néni saját régi receptje alap-
ján. Délutánra kisütött a nap és kegyeibe fogadta a sok kóstoló 
látogatót. Köszönet a 155 főnek, aki részt vett a rendezvényen. 

Külön öröm, hogy az idősek mellett ott voltak a fiatalok, gye-
rekek, hiszen ez volt a célunk, bevonni őket a hagyományok ápo-
lásába, megismerésébe, amik csak úgy maradnak fent, ha művel-
jük őket. Reméljük, tetszett a kezdeményezésünk és máskor is 
jönnek hívásunkra. Köszönjük az ebesi Önkormányzat támoga-
tását, a múzeum segítségét, hiszen itt a falu kemencéje.

Tóvizi Jenőné egyesületi vezető

ban került sor a Mi a pálya? rendezvényre. Iskolánk két nyolca-
dikos osztálya látogatott el a Magyar Elektronikai Egyesület által 
szervezett kiállításra, ahol különösen a csőhegesztés, a kémiai 
bemutató, a 3D nyomtatás, a távirányítós tankok, autók és a VR 
szemüveg kipróbálása keltette fel az érdeklődésüket. A rendezvény 
rendkívül sikeres volt és segítette tanulóinkat az előttük álló szak-
ma- és iskolaválasztásban.

Értesítjük a szülőket, hogy az 1-4. osztályok számára november 
22-én, hétfőn, az 5-8. osztályok számára pedig november 24-én, 

szerdán tartunk fogadóórákat. Ezeken a napokon 15.30–18.00 
óra között várjuk a szülőket. Az aktuális járványügyi szabályok 
betartása kötelező!

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

Összeállította:
Szűcs Norbert intézményvezető, 

Kása Sándor intézményvezető-helyettes 
és Deák Csilla iskolai adminisztrátor

Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola Szülői Munkaközössége és az Ebesi Gyermekekért Alapítvány 

szeretettel meghívja Önt és kedves családját
 az iskola támogatására rendezett

SULI-BÁLRA
2021. november 20-án 19 órától 04 óráig az 

Arany Oroszlán és Panzióban  
(Ebes, Széchenyi tér 2.) 

Vendégvárás: 18.30 órától
A bál ünnepi műsorral kezdődik, amelyben az 
iskola művészeti tagozatos tanulói és tanárai 

lépnek fel.
Belépőjegy: 5.900.- Ft/fő, mely november 16-ig 

megvásárolható az iskolatitkárnál.  
Pártolójegy: 1.000.-Ft, 2.000.-Ft, 5.000.- Ft címletekben 

vásárolható az osztályfőnökökön keresztül. 
Tombola: 200.- Ft, fődíj egy háromnapos wellness hétvége!

Az idei rendezvény bevételéből a konditeremben sportpadló 
kialakítását, valamint minden osztály számára egy-egy 

sportszerekből álló ajándékcsomag vásárlását támogatjuk.
Köszönjük, hogy részvételükkel és felajánlásaikkal továbbra is 

az iskola segítői!

 Krivácsné Dóró Zsuzsa Csiha László
	 Szülői	Munkaközösség	elnöke	 EGYA	kuratóriumának	elnöke

Szűcs	Norbert
intézményvezető

A rendezvény a hatályos járványügyi rendelkezések 
betartásával kerül megrendezésre!

További	részletek: ebesarany.hu

Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ  
és Idősek Otthona

ÁLLÁST HIRDET 
szociális gondozó-ápolói munkakörben

Az állás betölthető: 2021. november 08-tól.

Feladata: házi segítségnyújtás keretében idősek 
gondozása, ápolása

A munkakörhöz szükséges szakképesítés: 
szociális gondozó és ápoló 

Jelentkezés, részletes felvilágosítás: 

Erdei Andrásné intézményvezetőnél

Telefonszám: 06/30 630-3079 
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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.

DOR I N A  NA I L S

Ebes Fő utca 23/E

Szeretettel várom minden kedves meglévő és új
vendégemet 

műköröm építésre, töltésre, gél lakkozásra 
valamint paraffinos kézápolásra. 

Időpontfoglalás: 
Szilágyi Dorina 06300197070 

 

 Dr. Négyesi Anna 
                     természetgyógyász, reflexológus, fitoterapeuta 

Őszi immunerősítő 
 talpreflexológiás kezeléssel 

 várom szeretettel vendégeimet! 
 

Szolgáltatásaim: 
 

 állapotfelmérés kezeléssel és terápiás terv készítéssel 
 talpreflexológiai kezelés 
 orvosi nyirokmasszázs 
 gyógyító köpölyözés 
 test- és fülgyertya 
 kinesio-tape ragasztás (kismamáknak is) 

 

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

Facebook: Dr. Négyesi Anna 

Oxigén 

Parádés ebesi sikerekkel kezdődött a debreceni Oxigén 
kupa első fordulója. 5 km-en Kerékgyártóné Katona Mária, 
1500 méteren Antal Zétény és 10 km-en Sós Barnabás győz-
tek korcsoportjukban. Ezüstérmeseink Kerékgyártó Péter, 
Kerékgyártó Bence, Mészáros Tamás és Lugosi Imre. Har-
madik helyezettek Mészáros Márta, Nyüvediné Mónika és 
Deák Zalán. További pontszerzőink: Egri Csenge, Kontár 
Zsófia, Antal Csenge, Brindus Hanna, Seprényi Milán, Nyü-
vedi Nándor és Pupcsák Csaba.

Sós Barnabás
Ebesi Sportbarátok Egyesület
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Anyagi kár keletkezett abban a balesetben, mely a 4. számú 
főútvonal ebesi szakaszán történt. Egy férfi közlekedett az általa 
vezetett tehergépjárművel Debrecen irányába 2021. szeptember 
30-án 7 óra körül. Haladása során elkerülte figyelmét az, hogy 
az előtte haladó személygépkocsi vezetője forgalmi okok miatt 
lassításba kezdett, és annak nekiütközött. 

A lakosság segítségét kérem egy lopás vétség elkövetése miatt 
indított nyomozással kapcsolatban. Ebes külterületén, a Furkó 
tanya közelében műszaki hiba miatt leállított, földműveléshez 
használt mezőgazdasági eszközről 2021.október 6-án 10 óra és 
október 8-án 9 óra közötti időben eltulajdonítottak egy munka-
hengert, valamint egy egyedileg gyártott alkatrészt. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy az ilyen, és a hasonló bűncse-
lekmények megelőzése érdekében sokat tehetnek a tulajdono-
sok azzal, hogy nem hagyják értéktárgyaikat őrizetlenül huza-
mosabb ideig. Gondoskodnak járművük és egyéb értékes gépeik 
mielőbbi biztonságos helyre történő szállításáról. 

Kérem, hogy akik a lopással kapcsolatban információval ren-
delkeznek, értesítsék a rendőrséget (segélyhívószám: 112) vagy 
a település körzeti megbízottjait vagy polgárőreit az alábbi tele-
fonszámokon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a be-
jelentő 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 hónap első hétfő-
jén 17:00 és 18:00 óra között tartanak a Körzeti Megbízotti 
Irodában az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt.

Karácsony Béla  r. százados

Rendőrségi hírek

Kiss Róbert Ironman lett

A nagyatádi versenyen sikeresen teljesítette a 3.8 km úszásból, 
180 km kerékpározásból és a 42 km futásból álló távot 14 óra 38 
perc alatt. Kitartó, emberfeletti teljesítményét sok lemondással 
és rengeteg edzéssel érte el. Felkészülését a család támogatása 
mellett Egri Ferenc is segítette. 

Sós Barnabás

Sebes ebesiek
11. alkalommal került sor az Ebesi Sportbarátok Egyesület 

által szervezett Sebes futóversenyünkre szeptember 26-án. A 
családias hangulatú versenyen összesen 110-en álltak rajthoz. 
A legtöbb sportoló Debrecenből, Hajdúböszörményből és Püs-
pökladányból érkezett. Atlétáink kiváló teljesítményt nyújtottak 
ezen a versenyen is. Aranyérmesek lettek Szűcs Eliána, Molnár 
Milán Tibor, Antal Zétény, Mészáros Márta, Kerékgyártó Bence 

és Kerékgyártó Fanni. Ezüstérmesek Molnár Maja, Szűcs Ná-
tán, Pupcsák Ábel, Egri Csenge, Varga Krisztina és Mészáros 
Tamás. Bronzérmet vehetett át Kollár Noémi, Huga Zoltán, Ke-
rékgyártó Péter, Kontár Zsófia, Nyüvedi Nándor, Egri Kincső 
és Nagy Anita. Kovács Dóra, Kovács Dániel, Antal Csenge, 
Sörlei Gréta, Varga Hanna, Deák Zalán, Fábián Dávid, Sepré-
nyi Milán, Csiki Bálint, Ulicska Milán, Szuvák Bence, Makai 
Dénes, Kontár Győző, Gál András, Pállfy Boglárka, Nyüvedi 
Máté, Tokaji János, Nyüvediné Mónika, Kerékgyártóné Katona 
Mária, Szentesi Zsolt, Kiss Róbert, Egri Ferenc, Lugosi Imre és 
Pupcsák Csaba ebesi versenyzőink teljesítményét is nagy taps-
sal köszöntötték lelkes szurkolóink.

Szeptember 11-én gyönyörű őszi napsütésben várta a Mát-
ra azokat a teljesítmény túrázókat, akik a 26 km-es Muzsla a 
36 km-es Hanák Kolos és az 55 km-es Mátrabérc teljesítését 
tűzték ki maguk elé. 20 ebesi természetjáró túrázónk és ver-
senyzőnk: Léránt Antónia, Mészáros Márta, Mészáros Tamás, 
Nagyné Deczki Irma, Pintyák Ildikó, Lajtainé Erzsébet, Katona 
Erika, Kovács Attila, Kása Sándor, Varga Sándor, Szoboszlai 
Boglárka, Pellei Szilvia, Nagy Dávid, Nagy Ferenc, Mészáros 
József és Mándoki Zsolt is sikeresen teljesítették a versenyt. 
Nagy Anita kategóriájában bronzérmes lett, míg a legtapasztal-
tabb versenyző Dobos Judit tanárnő volt. 

Sós Barnabás
Ebesi Sportbarátok Egyesület
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