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Településünk sikeresen pályázott 
a Településfásítási Program második 
ütemében. Az Agrárminisztérium ál-
tal kezdeményezett program keretében 
30 db amerikai hárs ültetésére került 
sor a vasútvonal melletti új út mentén. 
Az ültetésben Papp Zsolt György, az 
Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért 

Felelős Helyettes Államtitkára, Szabó-
né Karsai Mária polgármester asszony 
és a Nyírerdő Zrt. munkatársai is részt 
vettek.

A minisztérium teljes ültetési cso-
magot biztosított, amely a nagyméretű 
földlabdás sorfa mellett annak tárolását, 
nevelését, szállítását és az ültetéshez 
szükséges eszközöket (mint támasztó 
karó, mulcs és favédő rács) is tartal-
mazta. 

A tárca célja, hogy népszerűsítse a 
Vidékfejlesztési Program erdőtelepíté-

si támogatásait és javítsa a települések 
környezeti állapotát.

Köszönjük az Agrárminisztérium tá-
mogatását és az ültetésben részt vevő 
önkormányzati dolgozók munkáját!

Országfásítási Program Ebesen

 
 

 
Hirdetmény 

 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Egészségügyi, Szociális 
Bizottsága értesíti a lakosságot, hogy az ebesi lakcímmel rendelkező 65. év 
feletti nők és 65. év feletti férfiak részére pénzbeli és természetbeni 
(szaloncukor) támogatást nyújt. 
 
   - Nőtlen, hajadon, elvált, özvegy családi állapotúak részére 4.000 Ft/fő 
   - Házas családi állapotúak részére 3.000 Ft/fő  
 
A támogatás kifizetésére 2021. december 1-jétől december 23-ig kerül sor a 
Polgármesteri Hivatal pénztárában ügyfélfogadási időben  

- Hétfő   8–12 óráig 
- Szerda   8–12 óráig, 13–17.30 óráig 
- Csütörtök 13–16 óráig 
- Péntek 8–11 óráig 

 
A pénz felvételéhez a személyazonosító igazolvány és a lakcímkártya 
bemutatása szükséges. A támogatás személyesen, vagy meghatalmazással 
vehető fel. 

 
Minden kedves nyugdíjasunknak kívánunk 

boldog, békés karácsonyt és egészségben gazdag 
új esztendőt ! 

 
    Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és 
    Egészségügyi, Szociális Bizottsága 

Felhívás kitüntető 
díjakkal kapcsolatos 

javaslattételre
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 

2021. december 31-ig lehet javaslatot 
tenni Ebes Községi Önkormányzat elis-
merő címeire és kitüntetéseire, amelyek 
a következők: „Ebes Község Díszpol-
gára” cím „Pro Villa” (Ebes Községért) 
kitüntetés (arany, ezüst, bronz fokozat) 
„Ebes Ifjú Tálentuma” díj. Kérjük, hogy 
javaslataikat – a javasolt személyre 
vonatkozó rövid indokolással együtt 
– a polgármesteri hivatalba juttassák 
el (4211 Ebes, Széchenyi tér 1., vagy 
e-mail: ebesoffice@t-online.hu ).

A díjakra vonatkozó részletes sza-
bályozás megtalálható a www.ebes.hu 
honlapon az Önkormányzat/Rendeletek 
menüpontban. A vonatkozó rendeletek: 
1/2000. (I. 19.) Ör. sz. és az ezt módosító 
19/2012. (XI. 06.) Ör. számú rendeletek.

Ebes Községi Önkormányzat



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

Munkaterv szerint ülésezett a Képvise-
lő-testület 2021. november 17-én. A bi-
zottságokban folytatott alapos előkészítő 
munka után húsz napirendi pont megtár-
gyalására került sor. 

Döntés született a visszavásárlási jog 
kikötésével értékesített ingatlanok tárgyá-
ban. Az Önkormányzat minden évben át-
tekinti a korábban értékesített ipari ingat-
lanok szerződéseit, és egyeztetést folytat 
le azokkal a vevőkkel, akik tekintetében 
az adott évben lejár a visszavásárlási jog. 
Attól függően, hogy a beruházás megva-
lósult-e, a Testület dönt a visszavásárlá-
si jog meghosszabbításáról vagy annak 
esetleges érvényesítéséről. Idén ez három 
ingatlant érintett, a CAHS Kft. és a Gol-
den Média Kft. esetében a megvalósítás a 
célegyenesbe fordult, ezért nem indokolt 
a visszavásárlási jog meghosszabbítása, 
a Lombosföld Kft. esetben a pályáza-
ti rendszer sajátosságaiból adódóan (az 
érintett uniós pályázati időszakban 2023. 
június 30-i dátummal kell a pályázatokat 
megvalósítani) a visszavásárlási jog uniós 
pályázati ciklushoz igazításáról, tehát an-
nak meghosszabbításáról született döntés. 

Élénk érdeklődés övezi az ipari terü-
leten újonnan épített út melletti területet 
(Ady Endre és Alkotmány utca közötti 
rész), itt egy cca. 2500 négyzetméteres 
telek került értékesítési céllal nyilvános 
felhívás formájában meghirdetésre. 

Elfogadta a Testület a Széchenyi utca 
útépítéséhez szükséges előterjesztést, a 
részben pályázati forrásból megvalósu-
ló munkálatokhoz 35.419.995,-Ft önerőt 
biztosít az Önkormányzat, a megvalósítás 
2022 tavaszán veheti kezdetét. 

Előterjesztésre került a vasúttal párhu-
zamosan a régi MOL telep felé vezető 
járda tulajdoni helyzetéről szóló tájékoz-
tatás. A terület tulajdonosa a folyamat-
ban lévő beruházása kapcsán elvégzett 
földmérés során észlelte, hogy a telep 
mellett haladó járdarész jogilag a telep 

területéhez tartozik, erről tájékoztatta az 
Önkormányzatot. Az ipari parkba jelen-
leg is több útvonalon el lehet jutni, ezért 
a Testület a tájékoztatást tudomásul vette. 

Döntés született az Újsor utca út- és 
csapadékvíz-elvezetés építés tervezése 
tárgyában. Az Önkormányzat a hamaro-
san megjelenő TOP Plusz pályázat kere-
tében tervezi benyújtani az építésre vo-
natkozó pályázatot. 

Megtárgyalta a Testület a József Attila 
utca lakóinak kérelmét. Az utcában lakók 
azzal a kéréssel fordultak az Önkormány-
zathoz, hogy a vasúttal párhuzamos út 
bekötése révén megnövekedett forgalom 
ellensúlyozására kerüljön kihelyezésre 
forgalomlassító eszköz. A Testület a „fek-
vőrendőr” kihelyezését nem támogatta, 
de kezdeményezte a súly- és sebességkor-
látozás bevezetését az illetékes szakható-
sággal történő egyeztetést követően. 

Az előző ülés óta eltelt eseményeket 
összefoglaló polgármesteri beszámoló 
keretében Szabóné Karsai Mária polgár-
mester tájékoztatta a képviselőket arról, 
hogy a Szociális Munka napja alkalmá-
ból november 11-én köszöntötte az Ebesi 
Alapszolgáltatási Központ és Idősek Ott-
hona dolgozóit. 

A 2022. évi költségvetés előkészítő 
mozzanataként elkészült a jövő évi költ-
ségvetés koncepciója, amely a várható 
bevételek és kiadások főbb irányait, vala-
mint az önkormányzat pénzügyi mozgás-
terét vázolja.  

A képviselők megalkották az átmeneti 
gazdálkodásról szóló helyi rendeletet. Ez 
a jogszabály minden év végén elfogadás-
ra kerül, célja, hogy az új év kezdetétől a 
költségvetés jövő év februári elfogadásá-
ig megteremtse folyamatos gazdálkodás 
jogi kereteit. 

Elfogadta a Testület az igazgatási szü-
netről szóló jegyzői előterjesztést. Ennek 
értelmében december 27-től december 
31-ig a Hivatal zárva tart, a halaszthatat-

lan ügyeket (pl. anyakönyvezés) ügyeleti 
rendszerben biztosítják. 

Az erről szóló előterjesztés megtárgya-
lását követően a Képviselő-testület úgy 
döntött, hogy Ebes 2022. évben is csat-
lakozik a Járási Startmunka Programhoz. 

Elfogadásra került a 2022. évi belső el-
lenőrzési terv. A belső ellenőrzési felada-
tot ellátó külső szakértő a jövő év során 
valamennyi önkormányzati intézménynél 
vizsgálni fogja a gazdálkodási tevékeny-
ség végzésének szabályszerűségét. 

Módosításra került a személyes gon-
doskodást nyújtó szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló rendelet. A módosítás 
az étkeztetés elvitellel elnevezésű szol-
gáltatási elem szabályait érintette. 

Jóváhagyta a Testület az Önkormányzat 
és intézményei közötti adminisztrációs 
feladatmegosztásról szóló új szabályza-
tot, amely a kialakult gyakorlat alapul-
vételével rögzíti a feladat- és felelősségi 
köröket. 

Zárt ülés keretében a költségvetési tar-
talék felhasználásáról, első lakáshoz ju-
tók települési támogatásáról, továbbá az 
Önkormányzat által értékesítésre kijelölt 
építési telkekről született döntés. Az ér-
tékesítésre kijelölt telkek hirdetményei 
megtalálhatók a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőjén és az Önkormányzat honlap-
ján. 

Említésre méltó az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság által a Bursa Hunga-
rica ösztöndíj tárgyában hozott döntés. 
Hat pályázó közül öt felsőoktatásban ta-
nuló ebesi fiatalt részesített támogatásban 
az Önkormányzat havi öt, illetve hatezer 
forintos összeggel, amely kiegészül az 
illetékes minisztérium és a megyei önkor-
mányzat által megítélt támogatással.

A Képviselő-testület valamennyi dönté-
se nyilvánosa közzétételre kerül a www.
ebes.hu oldalon. 

Dr. Morvai Gábor
jegyző

Képviselő-testületi ülés 2021. november 17.

Ismét lehet Önkéntes Katonai Szolgálatra jelentkezni
Ismét Önkéntes Katonai Szolgálatra várja a jelentkezőket a Magyar Honvédség. Elsősorban azok érdeklődésére számí-
tanak, akik nem jutottak be idén főiskolára, egyetemre vagy a tanulmányaikat valamiért el kellett halasztaniuk. A jelent-
kezés rajtuk kívül is mindenki előtt nyitva áll, aki még nincs 65 éves, büntetlen előéletű, rendelkezik bejelentett magyar 
lakcímmel és legalább általános iskolai végzettséggel. Az alapképzés 2022. január 05-én indul.

Jelentkezni december közepéig továbbra is a toborzó irodákban vagy a Magyar Honvédség Központi Online Toborzó Irodájában 
lehet, az onlinetoborzo@mil.hu címen. Az irodák elérhetőségei megtalálhatóak a megújult www.iranyasereg.hu oldalon. 

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
3. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda

Cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 58/a Telefon: 52/314-200; 30/815-0998
E-mail: hajdu.toborzo@mil.hu

Nyitvatartás: hétfő–csütörtök: 08:00–15:30, péntek: 08:00–13:30
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Az idén 15 éves Magyar Református Szeretetszolgá-
lat éves szinten több tízezer rászoruló számára nyújt 
segítséget határon innen és túl, legyen szó akár segé-
lyezésről, szociális felzárkóztatásról vagy foglalkozta-
tásról. Ebesi, országos logisztikai központjukban tartós 

élelmiszereket, 
higiénés termé-
keket, játékokat, 
r u h a n e m ű k e t 
vagy bútorokat is 
örömmel fogad-
nak, csupán egy 
kérésük van: csak 

olyat adjunk, amit mi magunk is szívesen fogyaszta-
nánk/viselnénk! 

Az adományok hétköznap 9–12 óra között szemé-
lyesen átadhatóak. Bővebb információ: Farkas Szabi-
na 06-30/781-7953

Segítsünk a rászorulóknak!

Jó néhány év kihagyás után november 13-án ismét 
színházkedvelőkkel telt meg a művelődési ház nagy-
terme. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támoga-
tásával a Körúti Színház „A vén bakancsos és a fia, a 
huszár” című népi színművét tekinthették meg az ér-
deklődők.

Köszönjük mindenkinek a részvételt!

Színházi előadás

November 1-jén, hagyományainkhoz híven, ökume-
nikus megemlékezést tartottunk az Ebesi Köztemető-
ben. A rendezvény előtti percekben harangszó hívoga-
tott minden kedves érdeklődőt a közös emlékezésre, 
elcsendesedésre. Az eseményen együtt élhettük át a re-
mény és vigasztalás perceit.

Köszönet Bukáné Zakar Zsuzsanna nagytiszteletű 
lelkész asszony, Fekete András atya és Kálmán József 
atya részvételéért.

Ebesi Községgondnokság Kft.

Halottak és Mindenszentek napi 
megemlékezés

Kedves Ebesi Lakosok!
A napokban egy nehéz helyzetbe kerülő fiatal sorsáról 
értesültünk. Az egyetemi tanulmányait folytató lány 
ápolja beteg édesapját, látja el a mindennapi teendőket. A 
család csekély jövedelemmel rendelkezik, az édesanyja 
3 éve, a nagymama ebben az évben hunyt el. 

Amennyiben úgy érzi, hogy szeretné és módjában 
áll támogatni Őket, vegye fel szerkesztőségünkkel a 
kapcsolatot munkaidőben az alábbi telefonszámon: 06-
52-366-136

 „Együtt segíteni is könnyebb!” 
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A közelmúltban történt 
események kapcsán az Ebesi 
Polgárőr Egyesület nevében 
szeretnénk felhívni az Önök 
figyelmét néhány általunk fon-
tosnak tartott dologra.

Ismét elérkezett a novem-
ber hónap, a nyugdíjaknak és 
egyéb nyugdíjszerű járandósá-
gok kifizetési ideje és közeled-
nek az év végi ünnepek is. Eb-
ben a hónapban a postás újra 
több pénzzel csenget be Önök-
höz. Ez örömteli, de nagyon 
figyeljenek az ezáltal Önökre 
leselkedő veszélyekre is.

A postásokat – a korábbi 
évekhez hasonlóan – igyek-
szünk figyelemmel kísérni és 
gondoskodni arról, hogy min-
den nyugdíjasnak biztonságos 
körülmények között kifizetés-
re kerüljön a járandósága, de 
ezt követően a felelősség első-
sorban már az Önöké.  

Sajnálatos módon az elmúlt 
időszak országos tapasztalatai 
alapján egyre nagyobb a kísér-

tés arra, hogy ezt más emberek 
kihasználják, és különböző 
ürüggyel pénzt csalhatnak ki 
a jóhiszemű, idősödő lakosok-
tól.

Általában az a gyakorlat, 
hogy pénzváltás ürügyével, de 
bármi más okból is lakásukba 
bekérezkednek, vagy valami-
lyen termék vásárlására invi-
tálják Önöket.

Kérjük, hogy saját maguk és 
családtagjaik értékeinek érde-
kében, nagyon fontolják meg 
kiket engednek be az ottho-
nukba. Nagyon fontosnak tart-
juk, hogy ezekben az esetek-
ben mindenképpen legyenek 
gyanakvóak és körültekintő-
ek. Amennyiben valamelyik 
lakossági szolgáltatóra való 
hivatkozással akarnak pénzt 
befizettetni, vagy visszafi-
zetni, ragaszkodjanak hozzá, 
hogy az illető személy fedje 
fel a kilétét és igazolja a kép-

viseleti jogosultságát. A meg-
bízólevélen minden esetben 
ott van annak a szolgáltatónak 
a telefonszáma, akit a megbí-
zott képvisel. 

Gyanú esetén hívják fel a 
szolgáltató telefonszámát, és 
kérjenek információt a képvi-
selőről.

Nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy napközben is tartsák 
zárva a bejárati ajtókat, mert 
az úgynevezett „besurranó 
tolvajok” a kínálkozó alkal-
mat kihasználva néhány perc 
leforgása alatt meg tudják sza-
badítani Önöket az értékeik-

től. Ha egy mód van rá, csak 
annyi költőpénzt tartsanak a 
lakásban, ami a mindennapi 
kiadásokhoz feltétlenül szük-
séges, és azt sem egy helyen, 
mert a napvilágra került esetek 
is azt bizonyítják, hogy köny-
nyű prédái vagyunk az ilyen 
jogellenes cselekményekre 
szakosodott elkövetőknek. 
Tudomásul kell venni minden-
kinek, nagyon megváltoztak 
az elkövetők és az elkövetési 
módszerek is. Elsősorban ne-
künk kell megtenni mindent 
annak érdekében, hogy biz-
tonságos legyen az otthonunk, 
és ne lehessünk kárvallottjai 
ezeknek a nemkívánatos jelen-
ségeknek.

Ha mégis bármi probléma 
adódna, haladéktalanul jelez-
zék a hajdúszoboszlói Rendőr-
kapitányságnak a 107-es, vagy 
a 112-es általános segélyhívó 
számon.

Balogh László elnök
Ebesi Polgárőr Egyesület

Nem árt az óvatosság!

„1950-ben Budapestről jött egy férfi és egy Bíró Ibolya nevű 
nő nagy térképpel, melyen Ebes új településének tervei, utcái és 
a telkek jelölése volt látható. 1952. január 2-án délelőtt 10 órakor 
Oláh Imre elvtárs bejelentette, hogy a Belügyminisztérium 
a dolgozók kérésének helyt adva Ebes tanyaközpontnak és 
környékének Ebes ideiglenes néven való községgé alakulását 
engedélyezte” – olvashatjuk Haja István Ebesi Krónikájában.

Az itt élők jól tudják, hogy jövőre lesz 70 éves településünk, 
az azonban már kevésbé ismert tény, hogy az 1950 és 53 
között a Hortobágy és Nagykunság területén létrehozott 12 zárt 
kényszermunkatábor egyike Ebesen volt. Éppen 70 éve. Árkus, Borsós, Borzas-Mihályhalma, Ebes, Elep Er zsé bet-

tanya, Kócspuszta, Kónya, Kormópuszta, Lászlómajor, Lenin 
tanya, Tedej. 12 név, 12 hely a Hortobágyi Állami Gazdaság 
területén, 12 tábor helyszíne, a Magyar Gulág, ahová 1950–
53 között ártatlanul, ítélet nélkül hurcoltak el családokat 
kényszermunkatáborba.

A közel 2500 családra, több mint 10 000 ártatlanul elhurcolt 
emberre nemcsak a Széchényi Ferenc Tájmúzeum Ítélet nélkül 
– családok munkatáborokban című kiállításával emlékezünk, 
hanem tesszük ezt mai rendezvényünkkel is.” – hangzott el 
Eignerné Bartusz Andrea ügyvezető megnyitó beszédében.

A Magyar Gulág című kiállításmegnyitó után a Nemzeti 
Emlékezet Bizottságának kutatói – Bank Barbara, Szokolay 
Domokos és Dergán Ádám – közreműködésével kerekasztal 
beszélgetésen ismerhették meg a résztvevő általános- és 
középiskolások a korszak történéseit.

A rendezvényt Turek Miklós színművész „Pokolbéli világnéző 
Faludy Györggyel” című versszínház előadása zárta. 

70 éve kezdték meg az ebesi 
kényszermunkatáborba 

elhurcolni az első családokat
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Ebben az évben is megismerkedhettek ovisaink Márton legen-
dájával és egyéb libás történetekkel. Mindent megtudhattak a 
libákról, sok-sok libás játékot játszhattak, kipróbálhatták milyen 
libatollal, tintával írni.

Minden gyermekcsoportban más-más 
módon ismerkedhettek a gyermekek ez-
zel a jeles nappal, és a hozzá kapcsolódó 
hagyományokkal, szokásokkal. Válto-
zatos technikákkal készíthettek libákat, 
morzsolhattak kukoricát.

A hét során az étrendbe beépítve kóstolhattak a gyerekek li-
bazsíros kenyeret, ludaskását.

Márton napi libuskánk kis taligájával most is várta a lámpá-
sokat. Nagy örömünkre a lelkes családok 
által idén annyi lámpás készült, hogy nem 
fért el kis szekerében.

Hagyományőrző munkaközösség
Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde

Márton-hét az oviban

Óvodánk hagyományai közé tartozik, hogy ősz vége felé kö-
zeledve TÖK-KIÁLLÍTÁST rendezünk. Minden évben más-
más témában kérjük fel a családokat az otthoni alkotásra. Eddig 
valamennyi kiállításunkra nagy lelkesedéssel készítették el a 
gyerekek és szüleik a szebbnél szebb munkákat. Ebben az évben 
is megtartottuk ezt a hagyományunkat. Idén mesés Tök házikók 
készítésére kértük fel a kicsiket és nagyokat. Az elkészült alko-
tások ismét nagy örömet szereztek az óvoda minden tagjának és 
a hozzánk betérőknek.

Köszönjük szépen azoknak a lelkesedését, akik gyönyörűen 
elkészített Tök-házikóikkal színvonalassá tették az idei kiállí-
tásunkat.

Természetbarát munkaközösség

TÖK-FALVA mesés házikói Szeretet hete a Községi Könyvtárban
Karácsony alkalmából az utolsó 

nyitvatartási hetünkön, 2021. 
december 13–17. között ingyenes 

beiratkozással kedveskedünk a 
kölcsönzőknek!

Szeretettel várunk minden kedves 
olvasót a könyvtárban!

A futás szeretete
Ebesi részről érmes sikerek és egyéni 
csúcsok jellemezték az Oxigén kupa 
novemberi versenyét Debrecenben. 
A futóedzésre járó gyerekek szüleit is 
megérinti előbb, vagy utóbb a futás 
szeretete. Néhány év kitartó edzés után 
ők is kiváló versenyzőkké, példaké-
pekké válhatnak. Kerékgyártóné Katona Mária duplázott, ismét 
győzött 5 km-en, így magabiztosan vezeti a korcsoportos összetett 
versenyt. Mészáros Tamás és Szűcs Benett küzdelme is aranyér-
met ért. Nagy Anita, Mészáros Márta, Nyüvediné Mónika, Ke-
rékgyártó Péter, Kerékgyártó Bence, Lugosi Imre, Deák Zalán, 
Antal Zétény és Sós Barnabás is dobogóra állhattak. További 
pontszerzőink és kimagasló teljesítményt nyújtó atlétáink: Ke-
rékgyártó Fanni, Antal Csenge, Brindus Hanna, Kontár Zsófi, 
Egri Csenge, Nyüvedi Nándi, Szentesi Zsolt és Pupcsák Csaba. 

Sós Barnabás – ESBE 
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Versenyek, elért eredmények

2021. október 21-én került megrendezés-
re Hajdúszoboszlón a Pávai Vajna Ferenc 
Általános Iskolában a területi hangos ol-
vasási verseny, mely hangos, illetve értő 
olvasásból állt. Szűcs Nelli 2., Pásti-Kiss 
Szilvia 4., Tamássy-Hamza Zorka 4. he-
lyezést ért el, 3 tized ponttal maradt le a 
dobogóról. Felkészítő tanárok: Bálintné 
Bagdi Ibolya, Nagy Anita, Dzsudzsák 
Natália.

Jeges Gabriella 7.a osztályos tanuló már 
nyolc éve mazsorettezik, egy évvel ez-
előtt a Hajdúszoboszlói Főnix Látvány-
tánc és Mazsorett Sportegyesületnél 
kezdett táncolni. Edzője benevezte a 
Látványtáncok Európa Bajnokságának 
budapesti válogatójára, ahonnan tovább-
jutott a júniusi országos bajnokságra. 
Október végén került sor a nemzetközi 
versenyre, ahol közel 400 produkciót 
mutattak be szóló, duó, trió, csoport és 
formáció kategóriában a tehetséges tán-
cosok. Gabica egy átalakított Beethoven 
zenére táncolt és III. helyezést ért el. 

Az októberi vizsgaidőszakban 5 nyolca-
dikos tanulónk sikeres középfokú nyelv-
vizsgát tett! Molnár Maja szóbeli közép-
fokú vizsgája mellé, most megszerezte 
az írásbeli vizsgát is. Papp Luca, Szöllősi 
Lara és Piskó Péter komplex középfokú 
nyelvvizsgát szerzett. Tóth Gergő Tibor 

is sikeres komplex középfokú vizsgát 
tett, ő normál angol csoportban tanul. Az 
ő példája is mutatja, hogy szorgalom-
mal, kitartással, szülői támogatással és 
szaktanári segítséggel az angol nyelvet 
normál óraszámban tanuló ebesi diákok 
is szerezhetnek középfokú vizsgát. A di-
ákokat felkészítette: Csiháné Pálinkás 
Krisztina

Felsőtárkányi túra
Végre hosszú idő után ismét együtt tú-
rázhattunk a hegyekben. Mindenkinek 
hiányzott a pihenésnek ezen formája, hi-
szen egy népes csapat (72 fő!) gyűlt ösz-
sze, hogy „erdőfürdőzzön” az ezer szín-
ben ragyogó őszi Bükkben. Sok jelenlegi 
és egykori tanítvány jött el családostul, 
ami pozitív megerősítése annak, hogy jó, 
amit csinálunk. Az embereknek szüksége 
van erre a testi-lelki feltöltődésre. Évről 
évre mindig van utánpótlás túrázókból, 
most az 5. és a 6. évfolyamok voltak a 
legaktívabbak. Lehet, hogy nyáron vi-
szontlátjuk őket a vándortáborokban? 
Szervezők: Katona Erika, Kása Sándor. 

Házi labdarúgó bajnokság
Iskolánkban lezajlott a 7-8. osztályosok 
házi labdarúgó bajnoksága. A csapatok 
nagy küzdelmeket vívtak, csak a gólkü-
lönbség döntötte el az első három he-
lyezést. Az első helyen a 8.b, a második 
helyen a 7.b, míg a harmadik helyen a 8.a 
osztály végzett. A torna gólkirálya Szabó 
Dominik 8.b osztályos tanuló lett.

Pályázatok

2021. október 11. és 15. között került 
megrendezésre a spanyol virtuális 
programsorozat az Erasmus + pályá-
zat következő eseményeként. Ezen a hé-
ten a robotika egyik speciális ágával, a 
drónokkal és azok programozásával fog-
lalkoztak a bevont 8.a osztályos diákok 
(Szöllősi Lara, Molnár Maja, Beke Lilla, 
Árva Szabina, Dávid Tamás, Pál Roland 
és Piskó Péter). A program első napján 
betekinthettünk a spanyol iskola hétköz-
napjaiba, a nap végén a magyar csapat 
megnyerte a kvíz játékot. A szerdai nap 
a kreativitásról szólt, egy szállodai robot 
tervezése, piacra dobása és reklámozása 
volt a feladat, ahol a magyar gyerekek 
ismét bizonyítottak. A program záró nap-
jára egy „Drone Challenge” elnevezésű 
programmal kellett bizonyítani, hogy 
megtanulták a drónok programozását, 
irányítását, virtuális program segítsé-
gével egy szimulációban is helyt kellett 
állniuk. A magyar csapat végig lelkesen 
vett részt a programokban és új barátokat 
szereztek a partneriskolák diákjai közül. 
A szakmai munkában és a rendezvény le-
bonyolításában közreműködtek: Kissné 
Lantos Éva, Csiháné Pálinkás Krisztina 
és Kulcsárné Toroczkai Dóra.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy 
terveink szerint megrendezésre kerül a 
Karácsonyi koncert a település lakosai 
részére 2021. december 21-én (kedd) az 
aktuális járványügyi szabályok betartása 
mellett.

Iskolánk honlapján az ünnephez köze-
ledve részletes tájékoztatást nyújtunk.

A támogatók és az 1%-os felajánlá-
sok jóvoltából az Ebesi Gyermekekért 
Alapítvány már a negyedik interaktív 
felületet tudta két éven belül megvásá-
rolni a gyermekek nagy örömére és a 
pedagógusok munkájának megsegíté-
sére. A legújabb szerzemény dr. Rácsai 
Lajosné, Zsuzsa néni termében kapott 
helyet. Ezzel iskolánkban az interaktív 
felületek száma 12 darabra növekedett. 
Köszönjük a segítséget! A továbbiak-
ban is szívesen fogadunk minden fajta 
önkéntes hozzájárulást, amellyel bárki 
támogathatja, hogy az ebesi gyermekek 
minden lehetőséget megkapjanak a ta-
nulás, oktatás területén. További infor-
mációk: egya.net; Bankszámlaszámunk: 
59900036-11014234

Összeállította:
Szűcs Norbert intézményvezető

Kása Sándor intézményvezető-helyettes
Deák Csilla iskolai adminisztrátor

Iskolai színes hírek
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Lakossági hirdetésLakossági 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.

A rendelkezésre álló adatok alapján 2021. november 7-én 
15 óra körül a 4. sz. főút Ebest érintő szakaszán egy nő az 
úttest széléről történő elindulása során nem biztosított el-
sőbbséget az úttesten szabályosan közlekedő Renault típusú 
személygépkocsinak, amivel összeütközött.  A baleset során a 
vétlen jármű gyermekkorú utasa előreláthatólag 8 napon belül 
gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Nem a látási viszonyoknak megfelelően választotta meg 
járműve sebességét az a nő, aki 2021. november 10-én 6 óra 
45 perc körül okozott balesetet. A rendelkezésre álló adatok 
szerint a 4-es számú főúton haladt Ebes irányába, amikor a kö-
dös időjárási viszonyok miatt későn észlelte az előtte azonos 
irányba közlekedő tehergépkocsit, aminek hátulról nekiütkö-
zött. A baleset következtében a személygépkocsi jobb első 
ülésén utazó 68 év körüli nő előreláthatólag nyolc napon belül 
gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. 

Közúti baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás egy karcagi 
férfi ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint 2021. novem-
ber 10-én 6 óra 47 perckor közlekedett a 4-es számú főúton 
Ebes irányába, az általa vezetett járműszerelvénnyel. Haladá-
sa során nem a ködös idő okozta korlátozott látási viszonyok-
nak megfelelően választotta meg járműve sebességét, és az 
előtte, forgalmi okok miatt álló kocsisornak ütközött. A bal-
eset során a figyelmetlen sofőr járműszerelvényével összesen 
hat gépjárművet rongált meg. A járművekben utazók közül né-
gyen sérültek meg, közülük ketten súlyos, míg ketten könnyű 
sérüléseket szenvedtek.  

A baleset körülményeit a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitány-
ság büntetőeljárás keretében vizsgálja.

A balesetek elkerülése érdekében kérjük, hogy fogadják 
meg a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság hasznos ta-
nácsait:
•  Legfontosabb, hogy a járművezető mindig az időjárási-, 

látási- és útviszonyoknak megfelelően vezesse járművét. 
Csak olyan autóval induljon el, amelynek működnek a vi-
lágító és jelzőberendezései. A sérült, matt lámpatesteket 
cseréljék ki, a szennyezett lámpaburákat tisztítsák meg!

•  A világító és jelzőberendezéseket az előírásoknak megfe-
lelően kell használni.

•  Felhívom a figyelmet arra, hogy a menetfény használata 
korlátozott látási viszonyok között nem elegendő, és nem 
szabályos. Az ilyen közlekedési körülmények fennállása 
esetén fokozott baleseti kockázatot jelent, ha nincs megfe-
lelő módon kivilágítva járművünk.

•  Ha a látási viszonyok indokolják, kapcsolják be a köd-
fényszórót! A ködös szakaszról kiérve a ködlámpákat le 
kell kapcsolni, mert fényük zavaróan hat a többi közle-
kedőre.

•  Rosszabb látási viszonyok miatt nagyobb követési távol-
ságot tartva, lassabban kell vezetni, így csökkenthetik a 
balesetek bekövetkezésének kockázatát.

•  Ne csak láss, látszódj is! Az egyre korábbi sötétedésre 
tekintettel fontos, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok 
kiemelt figyelmet fordítsanak a láthatóságra. Különböző 
eszközök, fényvisszaverő mellény vagy ruházat viselésé-
vel többszörösére nő az észlelhetőség!

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság balesetmentes 
közlekedést kíván!

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. ftőrm. körzeti megbízott  06-70/430-1353 
Szabó Zsolt c. r. ftőrm. körzeti megbízott  06-30/382-6575 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510
vagy Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 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 szer-
dáján 16:00 és 17:00 óra között tartanak a Körzeti Megbí-
zotti Irodában az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt.

Karácsony Béla  
r. százados

Rendőrségi hírek

Mészáros Tamás és Ifj. Sós 
Barnabás is aranyérmesek 
lettek csapatban, az október 
24-én megrendezett Organica 
FX szupermaraton 85 km-es 
versenyén. Barnus a szakasz-
győzelem mellett, új rekordot 
is felállított. A verseny rajtja 
Nagyváradon volt, a cél pedig 
Debrecenben. A két város kö-
zötti táv legyőzésére 71 csapat 
és közel 300 futó nevezett.

Sós Barnabás 
Ebesi Sportbarátok Egyesület 

Aranycsapat Tájékoztatás
Felhívjuk kedves Látogatóink figyelmét, hogy 2021. novem-
ber 26-tól a Községi Könyvtár nyitvatartása a következőkép-
pen változik:
Hétfő: 8.00–12.00 12.30–16.00
Kedd: 9.00–12.00 12.30–17.00
Szerda: 8.00–12.00 12.30–18.00
Csütörtök: 9.00–12.00 12.30–17.00
Péntek: 8.00–12.00
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 Dr. Négyesi Anna 
természetgyógyász, reflexológus, fitoterapeuta 

Ajándéka legyen személyre szóló egészségmegőrző kényeztetés! 
Lepje meg szeretteit természetgyógyászati kezeléssel! 

 Vásároljon ajándékutalványt Karácsonyra! 
 

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 

VÉRADÁS
2021. december 7-én, kedden 15 órától 17.30 óráig 

VÉRADÁS lesz a Művelődési Házban. 
Egy véradással 3 ember élete menthető meg! 

Személyi igazolvány, lakcímkártya és 
TAJ-kártya bemutatása szükséges.

Az Ebesi Hírlap decemberi számának lapzárta 
időpontja: 2021. december 9., csütörtök.

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

Tájékoztató 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a zöldhul-
ladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő 
pont 2021. december 1-jétől szombati 
napokon 10.00–12.00 óráig tart nyitva. 

Ebes Községi Önkormányzat


