
A Megyeházán ünnepélyes keretek között került átadás-
ra a nyertes TOP Plusz pályázatok támogatói tanúsítvá-
nya.

Önkormányzatunk 261.223.937 forint összegben tá-
mogatást nyert az óvoda bővítésére, további 100 millió 
forint összegben pedig a sportház és a művelődési ház 
energetikai fejlesztése valósulhat meg. Terveink szerint 
2023 szeptemberében birtokba vehetik a gyerekek és az 

Óvoda dolgozói a két új csoportszobát magába foglaló 
épületszárnyat. 

Ebben a hónapban újabb pályázatot nyújtottunk be a 
TOP Plusz Belterületi úthálózat fejlesztése kiírás kereté-
ben közel 200 millió forint összegben. Amennyiben pá-
lyázatunk sikeres lesz, az Újsor utca építése és csapadék-
víz elvezetés kialakítása valósulhat meg. 

A Magyar Falu program keretében benyújtott pályá-
zataink is támoga-
tásra kerültek 56,9 
millió forint ösz-
szegben. Így hama-
rosan elkezdődhet 
a ravatalozó és lift 
felújítása, a járda-
építés és útfelújítás 
a Gázláng utcában, 
valamint kommuná-
lis eszközök beszer-
zése. 

Április elején el-
kezdődött a Széche-
nyi utca útépítése 
és csapadékvíz el-
vezetés kiépítése is, 

mely várhatóan június hónapban elkészül.
Szabóné Karsai Mária polgármester

Bodó Sándor államtitkár, országgyűlési képviselő úr-
tól és Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár úrtól 
elismerő oklevelet vehettek át azok a civil szervezetek, 
intézmények, akik a pandémia idején is nagyban hoz-
zájárultak a nemzeti kulturális örökségünk megőrzésé-
hez és gyarapításához.

Ily módon elismerésben részesült az Ebes Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Kft., az Ebesi Idős Emberekért 
Közalapítvány és az Ebesi Hagyományőrző Egyesület. 
Gratulálunk!

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapjaEbes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Ebesi HírlapHírlap
XXI. évf. 4. szám • 2022. április

Államtitkári elismerő 
oklevelet vettek át ebesi 

szervezetek

Eignerné Bartusz Andrea, az Ebes Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Erdei 

Andrásné, az Ebesi Idős Emberekért Közalapítvány 
elnöke és Tóvizi Jenőné, az Ebesi Hagyományőrző 

Egyesület elnöke az elismerő oklevelekkel

A fejlődés folytatódik

Szabóné Karsai Mária polgármester asszony átveszi a 
támogatások megítéléséről szóló Tanúsítványt Pajna 
Zoltántól, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnökétől
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A márciusi ülésen hozott döntések:

A Képviselő-testület nyílt versenytárgyalási eljárás keretében 
értékesítésre hirdette meg a 722/44. és 722/45. hrsz.-ú, együtte-
sen 12,2 ha területű ipari parki ingatlanokat. 

Elfogadásra került az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzé-
si terve, valamint döntés született a Civil Támogatási Alap I. 
fordulójára beérkezett pályázatokról. Nyolc szervezet részesült 
összesen 3,4 millió forintos támogatásban, mely összeget terve-
zett programjaik megvalósítására, illetve működésükre fordít-
hatnak.

Elfogadta a Testület a Q-Solutions Kft. szerződésmódosítási 
kérelmét. A korábban ipari területet vásárolt vállalkozás a várt-
nál alacsonyabb összegű pályázati forrásban részesült, így 100 
négyzetméterrel kisebb épületet tud megépíteni az eredetileg 
vállalthoz képest. 

Elfogadásra kerültek a Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskola átszervezésének véleményezéséről szóló határozatok. Az 
Önkormányzat támogatta az iskola ebesi telephelyén új művé-
szeti ágak (képző és iparművészeti ág – azon belül új népművé-
szet műfaj, valamint zeneművészeti ág – azon belül új tansza-
kok: népi vonós és tekerő, népi vokális, népi kamarazene, népi 
zeneismeret) indítását és a maximális felvehető létszám 120-ról 
200-ra növelését. 

Támogatták a képviselők a SpaceBuzz Alapítvány szerve-
zésében megvalósuló programot: az ebesi iskolás gyerekek az 
Önkormányzat által biztosított egyenpólóban vehetnek részt az 
országos rendezvényen.

Elfogadásra került a térítési díjak szolgáltatási önköltségének 
megállapításáról szóló előterjesztés. A térítési díjak jogszabály 
alapján június 30-ig nem emelhetőek, de az alapanyagok és 
egyéb költségek emelkedése miatt a szolgáltatási önköltség – 
ezzel az Önkormányzat által viselt teher – jelentősen megemel-
kedett. 

Döntés született a Kertész utca szennyvízelvezetésének meg-
valósítására irányuló kérelemről. A beruházás korábban már na-
pirenden volt, akkor az ingatlantulajdonosok legalább felének 
támogatása hiányában a Képviselő-testület halasztásról, vala-
mint a Gördülő Fejlesztési Tervbe történő felvételéről döntött. 
A Képviselők e korábbi döntést fenntartva előirányozták a meg-
valósítás 2023. évi költségvetés készítésekor történő ismételt 
felülvizsgálatát. 

Elfogadásra került a Magvető utca lakosainak kérelme. A tu-
lajdonosok vállalták az aszfaltos út megépítésének költségét, 
amennyiben az Önkormányzat biztosítja a szükséges terveket. 

Zárt ülés keretében első lakáshoz jutók települési támogatásá-
ról döntöttek a képviselők. 

Az áprilisi ülés döntései: 

Első napirendi pont keretében dr. Gali Sándor r. ezredes, 
kapitányságvezető ismertette Ebes 2021. évi közbiztonsági 
helyzetéről szóló beszámolóját. A tavalyi évben a települési 
közbiztonság az évek óta tartó pozitív trendek szerint alakult, 
a bűncselekmények száma továbbra is alacsony, a lakosság biz-
tonságérzete jónak mondható. Kiemelte a közlekedési jellegű 
problémákat, amelyek egy része a 4-es számú főúthoz köthe-
tő, valamint az illegális hulladéklerakást, amellyel szemben 
fokozott fellépésre számíthatnak az elkövetők. Balogh László, 
az Ebesi Polgárőr Egyesület elnökének beszámolójából kide-
rült, hogy az ellenszolgáltatás nélküli önkéntes munkát végző 

polgárőrök a hagyományos közterületi járőrszolgálatok (347 
esetben, több mint 2600 óra szolgálat) mellett nagy hangsúlyt 
fektetettek az idősek támogatására, valamint speciális szolgá-
latokkal segítették a postai kézbesítők biztonságát, a helyi és 
környékbeli rendezvények lebonyolítását. Kovács László köz-
terület-felügyelő beszámolójában a lakossággal fenntartott jó 
kapcsolatot, a közterületi kamerák hatékonyságát és továbbiak 
telepítésének szükségességét, valamint az előtte szólókhoz csat-
lakozva a Rendőrséggel és a Polgárőrséggel kialakított együtt-
működés fontosságát emelte ki. 

A Testület döntést hozott a 1061/19. hrsz.-ú utca (Liszt Ferenc 
utcával párhuzamos új utca) elnevezéséről: Ebes legújabb utcá-
jának neve: Orgona utca.

Elfogadásra került két rendeletmódosítás: a településkép vé-
delméről szóló helyi rendeletben változtak a településképi beje-
lentés és kötelezés szabályai, a szociális ellátások és a szociális 
igazgatás helyi szabályairól szóló helyi rendeletben az első la-
káshoz jutók települési támogatására vonatkozó feltételek vál-
toztak. 

Tárgyalta a Testület a Rákóczi út és a 137/16 és a 0126/1. 
helyrajzi számú közlekedési és közműterületek közötti útkap-
csolat átépítéséről szóló előterjesztést. A korábban itt található 
földút martaszfaltos burkolatot kapott, és a tejház (Rákóczi u. 
49.) előtti útkapcsolat is kiigazításra került. Egy helyi lakos 
panaszbejelentése alapján indult eljárásban a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. (MK Zrt.) megvizsgálta az útkapcsolatot és arra 
a következtetésre jutott, hogy az szabálytalan, ezért meg kell 
szüntetni, vagy a teljes csomópontot át kell terveztetni és az 
engedélyes tervek alapján át kell építeni. Az Önkormányzat 
álláspontja szerint a szóban forgó területen hosszú ideje kiala-
kult földút található, amely mind a vasútállomás megközelí-
tését, mind a vasútra merőleges utcák lakóinak közlekedését 
jelentősen segíti, továbbá a mezőgazdasági gépek számára is 
fontos útvonal, hiszen lehetővé teszi a településközpont elke-
rülését. Az ügyben az Önkormányzat a Közlekedési Hatóság-
hoz fordul. 

A fogászati alapellátó Dental-Company Kft. kérelme alapján 
az Önkormányzat klímaberendezést szerel be a Rákóczi út 16. 
szám alatti fogászati rendelőbe. 

Sírkőkészítő vállalkozó kérelmére a Képviselő-testület enge-
délyezte 3 db urnasírhely elkészítését. 

Az Arany Oroszlán Zrt. ügyében két döntés született: az Ön-
kormányzat 10 millió forint tagi kölcsönt nyújt a szükségessé 
vált elektromos karbantartási és felújítási munkálatokra, továb-
bá vételi ajánlatot tesz a Zrt. részvényeinek közel 9%-ával ren-
delkező kisrészvényeseknek a tulajdonrészük megvásárlására. 

Megtárgyalta a Testület annak az ebesi lakosnak a kérelmét, 
aki egy általa vásárolt ingatlan közműbekötése miatt szükséges 
útfelbontáshoz kért tulajdonosi hozzájárulást. Az Önkormány-
zat – a hosszú évek óta alkalmazott következetes gyakorlatának 
megfelelően – azzal a feltétellel adta meg a hozzájárulást, hogy 
az új utcákban a burkolat felbontásával járó közműbekötés csak 
az új burkolat elkészültét követő öt év elteltével engedélyezhe-
tő. 

Döntés született az Önkormányzat által értékesített építési tel-
keket érintő közműkiváltásról, valamint a márciusi döntés alap-
ján értékesítésre meghirdetett 722/44. és 722/45. hrsz.-ú ipari 
parki ingatlanok hirdetményének módosításáról is. 

Dr. Morvai Gábor
jegyző

Március 23-án és április 20-án ülésezett a Képviselő-testület
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A Nemzeti Művelődési Intézet tá-
mogatásával novemberben indult 
Mézeskalács készítő szakkör az Ebe-
si Művelődési Házban. A húsz alka-
lom április 13-án zárult nyitott mű-
hellyel egybekötött kiállítással, ahol 
az írókázásból kaptak ízelítőt az ér-
deklődők. A foglalkozások alatt ösz-

szekovácsolódott kis csapat útjai nem 
válnak el, hiszen nyáron Lakitelekre 
terveznek szakmai kirándulást, az 
ősz folyamán pedig újabb kézműves 
mesterségekkel, technikákkal szeret-
nénk megismerkedni! 

Köszönjük a szakkör tagoknak, lá-
togatóknak a részvételt, a Nemzeti 
Művelődési Intézetnek az alkotáshoz 
nyújtott támogatást!

Eignerné Bartusz Andrea

Kiállítással zárult az aSzakkör 

 

 

“Egy hét, amely rólunk, a településeinkről, közösségeinkről, értékeinkről szól!” 

2022. május 23 – 29. 
 

Programjaink 

 

 

Ments meg egy könyvet! 
 
 

Fogadj örökbe egy könyvet a 
könyvtárban külön kihelyezett 

könyvekből és vidd haza 
ingyen! 

 
 
 
 
 
 

Időpont: 
2022. május 23 – 26. 

 

Életem legmeghatározóbb 
helyszíne! 

 
Van olyan hely, ami számodra a 

legkülönlegesebb? 
Miért? 

Írd meg néhány sorban, és 
csatolj mellé képet! 

A történeteket megosztjuk a 
könyvtár Facebook oldalán. 

 
 
 

Beküldési határidő: 
2022. május 26. 

Leadható személyesen a 
könyvtárban, vagy az 

ebesolvaso@gmail.com 
e- mail címen. 

 

Óvjuk 
környezetünket! 

 
Gyere el, ha téged is érdekel, 
hogy mit tehetnél környezeted 
védelméért, beszélgessünk róla 

és a program zárásaként 
ültessünk együtt fát! 

 
 
 
 
 

Időpont/helyszín: 
2022. május 23. 

14:00-15:00 
Községi Könyvtár 

 

Községi gyermeknap! 
 
 

13:00 Kalap Jakab 
15:00 Kincskeresés Lóri 

Kalózkapitánnyal 
Kreatív sarok 

Játék csere-bere 
…és még sok minden más 

 
 

 
 

Időpont/helyszín: 
2022. május 29. 

13:00-17:00 
Művelődési Ház 

Mindenkit szeretettel várunk! 
Információ:+36 52/366-136 



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 HírlapHírlap44

Március 18-án került sor a 6 
fordulós Oxigén kupa ünne-
pélyes eredményhirdetésére 
Debrecenben. Atlétáink évek 
óta szép sikereket érnek el 
ezeken a versenyeken és is-

mét bebizonyosodott, hogy 
ebesiek nélkül nincs sikeres 
megyei futóélet. A kimagas-
ló eredmények mögött cél-
irányos edzések, jó csapat-
szellem, rengeteg munka és 
kitartás állnak. Korosztályos 
összetett győzteseink: Mészá-
ros Márta, Kerékgyártóné 
Katona Mária, Kerékgyártó 
Bence, Szűcs Benett, Ifj. Sós 

Barnabás és Mészáros Ta-
más. Ezüstérmesek Nyüve-
diné Mónika és Kerékgyár-
tó Péter. Bronzérmes lett 
Kerékgyártó Fanni, Antal 
Zétény és Lugosi Imre. A 

legeredményesebb ebesi fu-
tónk Katona Mária volt, aki 
maximális teljesítménnyel, 6 
fordulóból 6 győzelemmel lett 
megyei bajnok. A szervezők 
pedig Ifj. Sós Barnabást vá-
lasztották 2020-2021 és 2022 
legeredményesebb igazolt 
versenyzőjének. 

Sós Barnabás-
Ebesi Sportbarátok

A Nagyerdő bajnokai

Szegő Zoltán szülő, a debrece-
ni E-byte Kft. tulajdonosa négy 
asztali számítógépet adomá-
nyozott az Ebesi Gyermekekért 
Alapítványon keresztül mint-
egy 180.000 Ft értékben. Az el-
avult PC-k lecserélése nyomán 
megújult az irodai géppark és 
hatékonyabban dolgozhatnak 
pedagógusaink.

Köszönet a nagylelkű adományért!
Ön is segítheti iskolánk tanulási környezetének fejlesztését:

59900036-11014234

Új számítógépek az iskolának

 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
felejthetetlen halottunk:  
 

id. TÓTH JÓZSEF 
 

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

A gyászoló család 

TOBORZÓ
Lány vagy, vagy Fiú és érdekel a labda-

rúgás, szeretsz a szabad levegőn mozogni, 
jó csapatjátékos vagy, szereted a kihíváso-

kat és szeretsz utazni is, akkor labdarúgó szakosztályunk nagy 
szeretettel várja jelentkezésedet a Bozsik Programban részt 
vevő csapatainkba, U7, U9, U11, U13-U16-os korosztályban. 

Jelentkezni lehet az ebesisportbaratokegyesulet@gmail.com 
e-mail címen vagy a +36-70-256-1770-es számon.

Méhnyakszűrés
Lakossági méhnyakszűrés lesz 2022. 05. 20-án, pénteken 

9 órától a Védőnői tanácsadóban (Ebes, Kossuth u. 12.)
Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél munkaidő-

ben az 52/366-821 telefonszámon.
Védőnők

KÖSZÖNET
Az Ebesi Katolikus Templomért Alapítvány hálásan köszöni az 
eddigi támogatásokat Mindenkinek, aki a tervezett KERESZT 
állítására pénzt adományozott.
A hiányzó összeg még: 300.000 Ft.
Várjuk további segítségüket, szeretettel! 
Támogatni az alábbi számlán lehet: OTP 11738084-20020299 
(csekket is tudunk adni)
Az adó 1%-át is szívesen fogadjuk: adószám: 18551563-1-09
Elérhetőségeink kérés esetén: Tel.: 06-30-3945-575
E-mail: anniokvath@gmail.com 
Segítségüket köszönve:

Dr. Okváthné Kertész Anna 
az alapítvány elnöke
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Április 23-án került sor az Ebesi Polgárőr Egyesület ál-
tal szervezett szemétszedő akcióra. Végre az időjárás is 
kegyeibe fogadott bennünket, és az immár 14. éve ha-
gyománnyá vált környezetvédelmi programunkat meg 
tudtuk valósítani. Nagy örömünkre, 50 fő részvételével 
sikerült a legfertőzöttebb területeket is felszámolni vagy 
gyéríteni. Lelkes önkénteseink az illegális lerakóhelyek-
ről közel 15 m3 szemetet gyűjtöttek össze, többnyire 
Ebes külterületeiről. A szemétlerakók és az eldobált hul-
ladék mennyiségének csökkentése legtöbbször szélma-
lomharc. Évről évre újra képződnek. A vadkamerák ki-
helyezése mellett, fontos lenne a felelőtlenül szemetelők 
figyelmét felhívni a környezeti veszélyre, és törvénysértő 
cselekedetüket jelenteni a hivatalnak és hatóságoknak. 
Köszönet a civil szervezetek képviselőinek és minden 
lelkes környezetvédőnek, akik munkájukkal segítették 
akciónkat, szorgalmukkal, lelkesedésükkel példát mutat-
tak. Köszönet az Ebesi Aranyfácán Vadásztársaságnak, 
akik terepjárójukkal közel 10 m3 autógumitól, építési 

hulladékoktól, használt bútoroktól és a háztartásokból 
kikerülő, feleslegessé vált lomtól szabadították meg a ha-
tárt és a természetet. Köszönet az Önkormányzatnak és a 
Községgondnokság Kft.-nek a szervezésben nyújtott se-
gítségükért, valamint a Cívis Clean Kft.-nek a műanyag 
zsákokért. 

Sós Barnabás – Balogh László szervezők
Ebesi Polgárőr Egyesület

Az Ebesi Hírlap májusi számának 
lapzárta időpontja:  

2022. május 19., csütörtök.

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

Kulturált ember nem szemetel, a többieknek TILOS!

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

A Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara küldöttgyű-
lése 2022. május 20-ára 
(péntek) tűzte ki a kama-

rai választás időpontját. A kamarai tagok 
országosan, ezen a napon adhatják le sza-
vazataikat reggel 6 óra és este 19 óra kö-
zött a megyei küldöttek neveit tartalmazó 
listára a lakóhelyük/székhelyük alapján 
meghatározott szavazókörben. 

Az ebesi lakóhellyel/székhellyel rendel-

kező kamarai tagok a Hajdúszoboszlói 
Falugazdász Irodában (Hajdúszoboszló, 
Hősök tere 3.) adhatják le szavazataikat. 

Szavazni természetes személy esetén 
csak személyesen, míg gazdálkodó szer-
vezet esetén csak törvényes képviselő 
útján, a személyazonosság igazolását 
követően lehet. Természetes személy ese-
tén személyazonosságot igazoló okmány 
(érvényes személyi igazolvány, útlevél 
vagy vezetői engedély) és lakcímkártya, 

gazdálkodó szervezet esetén aláírási cím-
példány és cégkivonat szükséges. 

A kamarai választással kapcsolatos 
részletek megtekinthetőek a Kamara por-
tálján (www.nak.hu) a „Kamarai válasz-
tás 2022” menüpont alatt, valamint Ebes 
település falugazdászánál (Ábrahámné 
Kun Anita Zsanett; telefon: 06 70 393 
3960) érdeklődhetnek a kamara tagjai. 

Tegye le voksát, mert közösen erő va-
gyunk!

Felhívás a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai részére
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Egy csodálatos ünnepség résztvevői 
lehettek az Idősek Otthona lakói és az 
Idősek Klubja klubtagjai 2022. 04. 11-
én, a Magyar Költészet Napján. Cson-
tosné Marika szívhez szóló szavalatát 
követően, az otthon lakói és a klubtagok 
készültek kedvenc költőik szép versei-

vel. A színvonalas irodalmi-zenés műsort 
Erdélyi Márta Sesztina Jenő-díjas vers-
mondó és Soós Judit énekes-előadómű-
vész szolgáltatták, mely magával ragadta 
a közönséget. A délelőtt emlékezetes ma-
rad mind a résztvevők, mind az előadók 
számára. 

A program létrejöttét az Ebesi Kulturá-
lis Közhasznú Nonprofit Kft. és az Ebesi 
Idős Emberekért Alapítvány támogatta.

Erdei Andrásné
intézményvezető

Ebesi Alapszolgáltatási Központ és 
Idősek Otthona

Április 11. – A Magyar Költészet Napja

A Gondosóra program egy orszá-
gos jelzőrendszerre épülő szolgáltatás, 
melynek bevezetését és működtetését 
a Slachta Margit Nemzeti Szociálpo-
litikai Intézet és a Szociálpolitikai In-
novációs Közhasznú Nonprofit Kft. 
koordinálja. Feladata, hogy a saját 
otthonukban élő idős emberek egy egy-
szerű eszköz segítségével kapcsolatba 
léphessenek az általuk előre megjelölt 
kontaktszeméllyel, aki baj esetén köz-
vetlen és gyors támogatást, illetve meg-
oldást nyújthat a problémájukra.

A program az emberi élet minőségét, 
védelmét és biztonságát hivatott szolgál-
ni a kontaktszemélyek (családtag, szom-
széd, vagy barát, vagy akár opcionálisan 
szociális gondozó) bevonásával. Része 

a korszerű segélyhívó eszköz, amelyhez 
egy országos lefedettségű távfelügyeleti 
és diszpécser szolgáltatás kapcsolódik. 
Az így kialakuló bizalmi kör egy új típu-
sú, jóléti szolgáltatási rendszert hoz létre. 
A program részeként megvalósuló szol-
gáltatás és a jelzőeszköz ingyenes, és Ma-
gyarország minden településén hozzáfér-
hető a hét minden napján és órájában. A 
Magyarország kormánya által biztosított 
program a 65 év feletti, otthonában élő, 
magyar állampolgárok biztonságát és 
szeretteinkről való gondoskodást biztosít-
ja a közvetlen környezet bevonásával úgy, 
hogy a formális szociális ellátórendszert 
(háziorvosok, szakszolgálatok, családse-
gítők, önkormányzatok stb.) nem szüksé-
ges igénybe venni. A program elsődleges 
célja az otthoni és önálló életvitel meg-
hosszabbítása.

A Gondosóra program részeként meg-
valósuló szolgáltatás és a jelzőeszköz 
ingyenes, és Magyarország minden tele-
pülésén hozzáférhető a hét minden napján 
és órájában. (forrás: www.gondosora.hu) 
Igénylése az interneten keresztül gyors és 
egyszerű, a regisztráció során az igénylő 
és a vész esetén értesítendő kontaktsze-
mély (hozzátartozó) adatait és elérhetősé-
geit kell megadni.

Bátorítjuk az Ebesen élő időseket és 
hozzátartozóikat, hogy járjanak utána en-
nek a lehetőségnek, és éljenek vele! Az 
eszköz használata jól kiegészítheti az idős 
szeretteinkről való gondoskodást azokban 
az időszakokban, amikor személyes je-
lenlétünkkel nem lehetünk mellettük.

Erdei Andrásné intézményvezető
Ebesi Alapszolgáltatási Központ és 

Idősek Otthona

2022. ápr. 9-én reggel egy elszánt ebe-
si csapat nekivágott a Mátrának, hogy 
teljesítse a Muzsla 26,1 km-es távját. 
A csöppet sem tavaszi időben megküz-
döttek a zuhogó esővel, sárral, viharos 
széllel és jégesővel, de mindannyian 
szintidőn belül értek a Szurdokpüspöki-
ben lévő célba. A 80 női versenyző közül 
Nagy Anita (fotónkon) lett a győztes, 
aki 4 óra 18 perc alatt teljesítette a távot. 
Legeredményesebb férfi versenyzőnk, 
Mészáros Tamás pedig végig segítette, 
kísérte, motiválta Anitát a győzelem felé. 
Nagyné Deczki Irma 10-szeres teljesítő 
volt a teljesítmény túrán, Dobos Judit 
pedig a legidősebb-legtapasztaltabb ver-
senyző. A távot teljesítők között voltak 

még Mészáros Márta, Pintyák Ildikó, 
Katona Erika és Szoboszlai Botond.

Ebesi Sportbarátok Egyesület

Muzsla

Gondosóra Program az idősek biztonságáért

Megérkezett az első igényelt Gondosóra 
egyik kedves klubtagunk számára
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Nevezési felhívás  
a „Tiszta, virágos lakóház 2022.” programra

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy  
Ebes Községi Önkormányzat  

ez évben is meghirdeti a
„Tiszta, virágos lakóház” programot.

A bizottság előre meghatározott pontrendszer alapján fogja 
értékelni a legszebb lakóházakat és kerteket. 

Az értékelés és díjazás két megújult kategóriában történik:
1. Családi ház modern jellegű kerttel,  

2. Családi ház hagyományos, vidékies jellegű kerttel 
Különdíj: „Környezettudatos kert”

Külön díjazzuk a környezettudatos szemléletű kertgondozást  
(pl: komposztáló, csapadékvíz gyűjtő stb.) 

Mindkét kategóriában az  
I. helyezett: 40.000 Ft,  
II. helyezett: 30.000 Ft,  
III. helyezett 20.000 Ft,  

Különdíj: 30.000 Ft-os vásárlási utalványban részesül.
Valamennyi pályázó, résztvevő emléktáblát kap, aki eléri  
az egységes pontozási rendszerben a maximálisan adható  

pontok 70%-át. A díjak és emléktáblák átadására az  
augusztus 20-i községi ünnepségen kerül sor.
A nevezési lapokat 2022. május 20. napjáig  

a Polgármesteri Hivatal folyosóján elhelyezett  
„Tiszta, virágos lakóház 2022.” dobozba kérjük bedobni.

Minden résztvevőnek sok sikert kívánunk!
Szabóné Karsai Mária polgármester
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Nevezési lap 

 

Tiszta, virágos lakóház 
 

      2022. 
 
 
Tulajdonos neve:.………………………………………………….………... 
 
Lakóház címe:…………………………………………………………..…... 

Tulajdonos/nevező telefonszáma: …………….............................................. 

 

 
       Családi ház modern jellegű kerttel 

 
        
       Családi ház hagyományos, vidékies jellegű kerttel 

 
 
 
 

 
Kérjük, hogy az Önök lakóházára legjobban illő megnevezést ikszeljék be. 
 
A nevezési lapokat 2022. május 20. napjáig az Ebesi Polgármesteri Hivatal 
(Ebes, Széchenyi tér 1. sz.) folyosóján elhelyezett dobozba kérjük bedobni. 
         
        Ebes Községi Önkormányzat 
 
Hozzájárulok, hogy díj elnyerése esetén az Önkormányzat a nevemet és 
címemet nyilvánosságra hozza. 
         
 
 
Ebes, 2022. ……………………. 
 
 
 

  …………………………………………. 
          nevező aláírása 
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Sikeres vizsgák  

a Shiro-Ken Karatéban! 

Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület Karate szakosztályá-
ban ismét eljött a bizonyítás ideje. A Fehérököl harcművészetet űző 
ebesi karatékák közül most hárman: Koós Árpád 9 kyu, Vígh-Pá-
kozdi Zalán (9 kyu) és Szuvák Bence 10 Kyu vállalták, hogy szá-
mot adnak tudásukról. Ahogy az lenni szokott, a vizsgázókat elkí-
sérték a barátok, családtagok, hogy jelenlétükkel biztassák őket. 
Már a megmérettetés elején, az erőnléti résznél érezni lehetett, 
hogy nem lesz könnyű dolga a három vizsgázónak. Aztán a karate, 
önvédelmi és az esés-dobás technikák bemutatása következett. A 
blokk végére testhez tapadó ruhában álltak a karatékák az elméleti 
kérdések megválaszolásához. A vizsgát a 6 danos Kaszás Lajos shi-
han vezette, akinek az 1 danos Kovács József senpai volt a segítője.
Sikeres vizsgát tettek: Szuvák Bence (9 Kyu), Koós Árpád (8 kyu), 
Vígh-Pákozdi Zalán (8 kyu).

Ha érdekel a karate rejtett világa, szeretnél olyan tech-
nikákat tanulni, amivel megvédheted magad az utcán, 
fejlesztenéd állóképességedet, elmélyülnél önmagad 
megismerésében, szeretnél családias hangulatú edzése-

ken részt venni, akkor egyesületünk csak rád vár! 
Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület karate szakosztálya 
tagfelvételt hirdet! Jelentkezni lehet az edzések alkalmával. Az 
edzések helye: Ebesi Művelődési Ház nagyterme, időpontjai: hétfő 
és szerda 17.30-tól 19.30 óráig. Az edzéseket shihan Kaszás Lajos 
hat danos mester tartja.

Kovács József ESBE

A Víz Világnapját köszöntöttük
Ezt a jeles napot a cso-

portok és néhány lelkes 
óvodás által készített „Víz 
alatti csodák” kiállítá-
sunkkal és az elmaradha-
tatlan „Öltözzünk kékbe!” 
felhívásunkkal köszöntöt-
tük.

A hozzánk érkezők egy 
különleges vízesésben 
gyönyörködhettek, mely 
a mai napig nem minden-
napi látványt és élményt 
nyújt kicsiknek és na-
gyoknak!

Benedek Elek Óvoda 
és Bölcsőde Természet-
barát munkaközösség

 

 

KEDVES EBESI LAKOSOK! 
 

Nagy örömünkre 

az elmúlt évben átutalt személyi jövedelemadó  

1% felajánlás 810 961 Ft bevételt jelentett az alapítványunk 
számára.  

Köszönjük, ha ebben az évben is támogat 
minket az adója 1% -val. 

 

Adószámunk: 18979079-1-09 
Továbbra is köszönettel fogadjuk az érkező támogatásokat  

a kis óvodások és bölcsődések nevében!  

Nyuszik az oviban

A Húsvéthoz közeledve óvodánkban, a gyerekek nagy örömé-
re nyuszi simogatót szerveztünk. 

A „nyuszis” programunk sikeréhez a gyönyörű napsütéses idő 
is hozzájárult. 

Köszönjük szépen Kiss Józsi bácsinak és Czeglédi Gábor 
szülőnek, hogy elhozták hozzánk az általuk nevelt nyulakat és 
ezzel is színesebbé tették óvodásaink és bölcsődéseink húsvéti 
készülődését.

Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde
Természetbarát munkaközösség
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A Kerekes Kft. gépjármű mosójába keresünk  
új kollégát. 

 

Főbb feladatok:  
 személy és tehergépjárművek mosása, 

tisztítása. 
 

Juttatások:  
 versenyképes bér, egyéb juttatások 
 munkaruha, védőfelszerelések biztosítása, 
 korszerű munkakörnyezet, 
 professzionális gépek, 
 stabil, hosszú távú munkalehetőség. 

 

Elvárások:  
 "B" kategóriás jogosítvány 
 alkalmazkodó képesség, csapatszellem. 

 

Jelentkezni: 
 kerekesmhv@gmail.com címen,  

vagy a 30/638-8949 telefonszámon lehet. 
 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk! 
 

 

                          Dr. Négyesi Anna 
                              természetgyógyász, reflexológus, fitoterapeuta 

                                  Szeretettel várom egészségét megőrizni és 
                                   gyógyulni vágyó vendégeimet! 

 

Szolgáltatásaim: 
 

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

 

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

 

 

Elromlott a szivattyúja, vagy 
vásárolni szeretne?  

 
 

SZIVATTYÚ SZERVIZ 
Hivatalos márka kereskedő és szerviz 

SZATMÁRI TIBOR 
4211 Ebes, Ifjúság u. 7. sz. 

tel.:   06-30/9067-806 
 
 

      Vállalom:  
 szivattyúk javítását, 
 szivattyúk forgalmazását 

 
 

Nyitva tartás: 
 

Hétfő – péntek: 8.00 – 18.00 
Szombat:           8.00 – 12.00 

Vasárnap:                Zárva 
 

 

 
 

Kedves Sportolónk, Barátunk, 
Támogatónk, Segítőnk! 

Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület 2010 
óta közhasznú szervezetként működik, ezért idén le-
hetősége nyílik a személyi jövedelemadó 1%-át az 
egyesület javára felajánlani. 

Az egyesület tevékenysége és célja, hogy minden 
sportolni vágyó ebesinek megteremtse a lehetőséget 
az egészséges életmód és testedzés lehetőségére, vala-
mint színvonalas sportrendezvényeket szervezzen és 
helyi-, megyei-, országos versenyekre készítse fel a 
versenyszellemű sportolókat. 
Amennyiben támogatni szeretné az Ebesi Sportbará-
tok Közhasznú Egyesületünket, a rendelkező nyilat-

kozatot a honlapunkról töltheti le. 
Adószámunk: 18998021-1-09 

Köszönettel és tisztelettel:
ESBE elnöksége

 

LOGOPÉDIA 
 

Keressen bizalommal, ha gyermeke beszédfejlődése 
megkésett, hibás, vagy fejlesztésre szorul! 

 
Szolgáltatások:  
 beszédhibák javítása 
 megkésett beszédfejlődés terápia 
 iskolaelőkészítő, fejlesztő foglalkozások 
 diszlexia prevenció 
 beszédészlelés, beszédértés fejlesztése 
 tanuláshoz szükséges részképességek fejlesztése 

 
Ingyenes állapotfelmérés, és egyéni fejlesztési terv készítése. 

 

Ulicskáné Kovács Katalin   Cím:    Ebes, Fő utca 32. 

gyógypedagógus-logopédus   Tel.:    06 30 260 1617 
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A bajnok 

Ifj. Sós Barnabás nyerte a Vivicittát, az ország legnagyobb 
utcai félmaratoni futóversenyét Budapesten, ahol 72 ország-
ból, több mint 10.000 versenyző állt rajthoz a futófesztiválon. 

Barnus elsősorban a rekortán pályaversenyekről ismert. A 800 
és 1500 méteres távokon országos bajnok és magyar, valamint 
európa bajnoki válogatott atlétánk először indult utcai futóver-
senyen és egyből 21 km-en próbálkozott. Négy kilométer után 
ellépett a többiektől és már csak a szembeszél volt az ellenfele. 
Végül vetélytársak nélkül, lazán, 3 perc előnnyel győzött és 1 
óra 10 perc alatt ért célba. 

Ebesi Sportbarátok Egyesület

Diákolimpiai futósikerek
A mezeifutó megyei sikerek után iskolánk 2 csapata és két egyé-
ni versenyzőnk is kijutott az országos döntőre Gödöllőre, ahol 
Hajdú Bihar-megyét is képviselték. A Tóth Amina, Egri Csenge, 
Kerékgyártó Fanni és Magyar Maja Martina lány csapatunk, va-

lamint a Kerékgyártó Bence, Nyüvedi Nándor, Schwarcz Vince 
és Sopronyi Dávid fiú csapatunk is az előkelő középmezőnyben 
végeztek. Mészáros Márta volt a legeredményesebb verseny-
zőnk, akinek az egyéni 17. helye igazán figyelemre méltó a 238 
fős mezőnyben. Tóth Amina pedig a 20. lett. Egri Kincső, több-
szörös diákolimpiai résztvevőnk utolsó általános iskolai szerep-
lése is emlékezetes marad számunkra, hisz az 1 évvel idősebbek 
között is a mezőny első harmadában végzett. Köszönet az Ön-
kormányzatnak, hogy segítette a gyerekek utaztatását a verseny-
re, valamint Kovács Lászlónak a szállításért.

Anyagi kárral járó közlekedési baleset helyszínén intézked-
tek a rendőrök 2022. április 1-jén a délutáni órákban. A ren-
delkezésre álló adatok szerint 13 óra 30 perc körül egy férfi 
közlekedett az általa vezetett Citroen típusú személygépko-
csival Ebes külterületén, a 4-es főúton Debrecen irányából 
Ebes irányába. A jármű vezetője nem jól választotta meg a 
követési távolságot és az előtte, forgalmi okok miatt lassító 
Opel típusú személygépkocsinak ütközött. A baleset során 
személyi sérülés nem történt, csak anyagi kár keletkezett.

Nem történt személyi sérülés abban a balesetben, mely 
2022. április 7-én 13 óra 20 perckor történt a 4805-ös szá-
mú úton. Egy férfi közlekedett az általa vezetett Volkswagen 
típusú személygépkocsival Debrecen irányából Hajdúszovát 
irányába. Haladása során a sofőr nem az útviszonyoknak 
megfelelően választotta meg járműve sebességét, és az eső 
miatt nedvessé vált úttesten egy útkanyarulatban megcsú-
szott, majd az út melletti árokba csapódott. 

Egy férfi közlekedett az általa vezetett Ford típusú sze-
mélygépkocsival 2022. április 9-én 13 óra körül a 4 sz. főút-
vonalon Ebes irányából Debrecen irányába. Haladása során 
későn észlelte az előtte forgalmi okok miatt várakozó Mer-
cedes típusú személygépkocsit, melynek nekiütközött. A bal-
eset során anyagi kár keletkezett.

A balesetekkel kapcsolatban felhívom a figyelmet a kö-
rültekintő közlekedésre. Járművünk vezetése során fokozott 
figyelemmel kísérjük az előttünk közlekedő másik járművet, 
hogy a haladásunk során kialakuló szituációkra megfelelő 
időben tudjunk reagálni. Ne kerülje el figyelmünket az sem, 
ha az útviszonyok megváltoznak. Esőzések idején a látási 
viszonyok csökkennek, az úttest nedvessé válik. Ilyen ese-
tekben mindig csökkentsük a gépkocsi haladási sebességét, 
felkészülve ezáltal is az esetlegesen bekövetkező balesetve-
szélyes helyzetre, hogy mindenki hazaérjen.

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 
hétfőjén 17:00 és 18:00 óra között tartanak a Körzeti Meg-
bízotti Irodában az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt.

Karácsony Béla r. százados

Rendőrségi hírek

Szeretnél egy nagy múltú, magyar élelmiszer-kereskedelmi vál-
lalat, a FORRÁS ÁRUHÁZ KFT.-nél dolgozni? Ha profin szol-
gálod ki a vásárlókat, az árufeltöltésben is jeleskedsz, és ma-
gabiztosan használod a pénztárgépet, akkor nálunk a helyed!

Jelentkezz az ebesi áruházunk bővülő csapatába

Eladó – Árufeltöltőnek!
Küldd el nekünk az önéletrajzodat a toborzas@kerekeskft.hu email 
címre. Az e-mail tárgymezőjébe írd be, hogy Eladó-Árufeltöltő.
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