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Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Önkormányzati fejlesztések
Széchenyi utca út- és csapadékvíz
elvezetés építése
A Képviselő-testület által elfogadott
gazdasági programnak megfelelően ebben az évben is szilárd burkolatot kapott
egy újabb utca, elkészült a Széchenyi
utca út- és csapadékvíz elvezetésének
építése. A beruházás keretében 5,0 m
széles egyoldali lejtésű út került kialakításra, a lejtési oldalon földmedrű árok
biztosítja a csapadékvíz elszikkasztását.
Óvoda bővítése
Az út- és vízelvezetés építésének bekerülési költsége bruttó 54.873.893 Ft,
Korábban már tájékoztattuk olvamelyből 20 millió forint pályázati támo- sóinkat arról, hogy önkormányzatunk
gatás.
261.223.937 forint összegben támogatást nyert az óvoda bővítésére. Jelenleg
a közbeszerzési eljárás van folyamatban. A nyertes kivitelező kiválasztása és
a szerződéskötést követően elkezdődhet az építkezés. Terveink szerint 2023
szeptemberében már a két új csoportszobával kibővített óvodában indulhat a
nevelési év, így ettől az időponttól 225re nő az óvodai férőhelyek száma.
Szolgáltatóház építése
Jó ütemben halad a júniusban elkezdődött beruházás, az alapozás és a
lábazati falak elkészültek. Az építési
munka kivitelezésére 20 hónap áll rendelkezésre. Várhatóan ebben az évben
a szerkezetépítési munkák befejeződnek, a következő évben a szakipari
munkákkal folytatódik az építkezés. A
kivitelezést a Lisznyai Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. végzi, nettó
660.979.768 forint összegben, melyet
teljes egészében az önkormányzat finanszíroz.

szét vállalta, jelen esetben mintegy 4,8
millió forintot. Az érintett lakosok ingatlanonként 341.600 forinttal járultak
hozzá a beruházáshoz. A kivitelező a
Zsozso Transport Kft.

Gázláng utca útfelújítása és
járdaépítése
A Gázláng utcában a felújítás és járdaépítés július hónapban elkezdődött. A
beruházás keretében egyrészt a jelenlegi
repedezett, kátyúsodott útburkolat teljes
szélességben (5,30 m) és 605,5 méter
hosszon való felújítását végzi el a kivitelező. Másrészt a Hunyadi utca – Szoboszlói utca közötti szakaszon a páros
oldalon aszfalt burkolatú járda épül a
telekhatáron lévő kerítéseknek neki futtatva a külső oldalon járdaszegély lezárással, a meglévő burkolt felületű kis- és
nagykapuk bejáróihoz igazodva 1,25 m
szélességben. A munkát Cívis-Út Kft.
végzi bruttó 49,2 millió forint vállalási
áron, melyhez összességében 38 millió
forint támogatást nyert önkormányzaKülterületi helyi közutak fejlesztése tunk a Magyar Falu program pályázataEzen projekt esetében a közbeszer- in. A munkák előreláthatólag augusztus
zés lezárult, a nyertes kivitelező a végéig befejeződnek.
Tömb 2002 Kft., a vállalási ár nettó
Temető épületének felújítása
172.986.043 forint. A fejlesztés 95%A felújítás keretében a földszinti
ban vidékfejlesztési pályázati forrásból földdel érintkező szárnyfalak utólagos
teljesül. A beruházás hamarosan elindul, vízszigetelése, homlokzati falak és fafemelynek keretében a Piac dűlő egy része lületek festése, a liftház átszellőztetése,
és a Templomdombhoz vezető dűlőút illetve a meglévő lift gépészeti és elektzúzottkővel való megerősítése valósul romos felújítása valósul meg közel 14
meg, összesen mintegy 3,1 km szaka- millió forint összegben, mely 100%-ban
szon.
pályázati támogatás. Az építési munkákat a nádudvari székhelyű Bon-Sped Bt.
Óvoda utca út- és csapadékvíz
végzi. A teljesítés határideje szeptember
elvezetés építése
Hamarosan befejeződik az Óvoda vége.
utcában a martaszfaltos út és a szikkasztó árkok kialakítása. Az utca lakói
korábban kérelemmel fordultak a Képviselő-testülethez, amelyben az útépítéshez, illetve csapadékvíz-elvezetés
megvalósításához kértek támogatást. Az
önkormányzat a korábban kialakult gyakorlatnak megfelelően a feltáró utcában
történő beruházás költségének fele ré-

Kommunális eszköz beszerzése
Önkormányzatunk 5 millió forint támogatást nyert kommunális eszközök
beszerzésére. Ennek keretében megvásároltunk egy, az utcák tisztántartásához
használható seprőgépet, és több kisebb
értékű, a településüzemeltetéshez szük(Folytatás a 3. oldalon.)
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Június 22-én munkaterv szerinti, június 27-én rendkívüli ülést
tartott a Képviselő-testület
A félév utolsó munkaterv szerinti ülésén döntöttek a
Képviselők a Civil Alap II. fordulója keretében benyújtott
pályázatokról. Összesen nyolc helyi civil szervezet részesült mintegy 2,8 millió forint támogatásban az idei évre
tervezett programokhoz és működési kiadásokhoz.
Döntés született a Testület II. féléves munkatervéről, az
év végéig továbbra is minden hónapban tartanak ülést a
képviselők.
Elfogadásra került a Polgármesteri Hivatal 2021. évi
munkájáról szóló jegyzői beszámoló, valamint az Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepciója.
Hatályon kívül helyezte a Testület a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló helyi rendeletet. A partnerségi egyeztetés a jövőben az erre
szolgáló online felületen történik.
Az elvégzett felülvizsgálat alapján kezdeményezte a
Testület Ebes község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendeletének módosítását. Az eljárás várhatóan év végéig lezárul.
Megtárgyalták a képviselők a József Attila utca lakosainak kérelmét. Az érintett ingatlantulajdonosok azt kérték,
hogy a 2018 előtti szabályozási terven szereplő, telkek végén található út kerüljön vissza a szabályozási tervbe. A
Képviselő-testület nem támogatta a kezdeményezést, mert
a szomszédos ipari területek értékesítése már elkezdődött,
és 4 évvel ezelőtt a véleményezésre nyitva álló időben
– nyilvános felhívásra és külön lakossági fórumra is sor
került – a módosítással kapcsolatos ellenvélemény vagy
észrevétel nem került megfogalmazásra.
Döntés született a Sajtgyár mögötti ipari terület 10 ezer
négyzetméteres részének nettó 10.500 Ft-os négyzetméterenkénti áron történő meghirdetéséről. Az értékesítési
eljárás eredményes volt, a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés folyamatban van.
Elfogadta a Testület a Múzeum felújításához szükséges
pályázati önerő biztosításáról, valamint az óvodabővítés
közbeszerzési eljárásának megindításáról szóló előterjesztést. A költségvetési tartalék egy részének felhasználásáról
is döntés született: az Arany Oroszlán Zrt. elektromos felújításához további 533.400 Ft-ot, a Széchenyi tér térkövezésére 543.560.-Ft-ot, az Óvoda udvarának térkövezésére
227.728 Ft-ot, Óvoda bővítéshez kapcsolódó közmű kiváltásra 960.000 Ft-ot szavaztak meg a képviselők.
Az ülés keretében megtartott közmeghallgatáson a József Attila utca ingatlantulajdonosai közül ketten szóban
is előadták a napirenden is szereplő kérelemben foglaltakat. Két további felszólaló a Gázláng utcán található
rendezetlen ingatlan, valamint a közterületen tárolt roncs
autók ügyében emelt szót. Dr. Morvai Gábor jegyző tájékoztatása szerint mindként ügyben eljárás van folyamatban, a roncs autók elszállítása azóta megtörtént.

Megtárgyalta a Testület a sürgősségi orvosi ügyelet kérdését is. Egy éve, hogy a Mentőszolgálat vette át a tevékenység végzését. A Képviselők egyhangúlag támogatták
a szerződés meghosszabbítását.
Zárt ülés keretében döntés született a 722/44. és 722/45.
hrsz.-ú ipari parki ingatlanok értékesítése tárgyában. Az
áprilisban közzétett hirdetményre egy érvényes ajánlat érkezett, a cc. 12,2 ha nagyságú területet mintegy 1,17 milliárd forintos nettó áron vásárolja meg a WEERTS Logistic
HUR ONE Kft. A cég 50.000 négyzetméteres építményt
is magába foglaló logisztikai beruházást tervez megvalósítani 2026. végéig.
Szintén zárt ülésen döntött a Testület a 137/15. hrsz.-ú
építési telek értékesítéséről. A telek vételára a vagyonrendelet előírásai szerint független ingatlanforgalmi szakvélemény alapján került meghatározásra.
Június 27-én rendkívüli testületi ülés keretében született
döntés a tanyagondnoki gépjármű lecseréléséről. A kisbusz a tanyagondnoki szolgáltatás nélkülözhetetlen eszköze, a gyermekek iskolába, óvodába hordásától az ételkiszállításon át számos szakmai és szabadidős programra
való eljutásig és az idősek számára nyújtott különböző
szolgáltatásokig igen széles körben kerül hasznosításra.
Eddig összesen 226.000 km-t futott az autó, és az elmúlt
két évben egyre gyakrabban fordult elő, hogy nem várt
meghibásodások miatt jelentős összeget kellett a javítására fordítani, illetve a hibák miatt akár több napra nélkülözni kellett. Több lehetőséget megvizsgálva végül egy piaci
árnál kedvezőbb alkalmi ajánlatot megragadva, a meglévő
busz értékesítéséből befolyt összeget 8,5 millió forinttal
kiegészítve megvalósulhatott a busz cseréje azonos típusú, újabb modellre.
Szintén a rendkívüli ülés keretében született döntés az
Arany Oroszlán Zrt.-nek nyújtandó 3 millió forintos tagi
kölcsönről, amely összegből az Étterem külső burkolatainak cseréje valósul meg az Étterem 20., illetve a község
70. évfordulójára készülődés jegyében.
Dr. Morvai Gábor
jegyző

Megemlékezés

Gellért Zoltán

halálának első évfordulóján
Véget ért egy élet, szívedben nyugalom.
A mienkben örök fájdalom.
Hirtelen halálod nagy fájdalmat okozott.
Soha nem múlik lelkünk gyásza érted.
Az idő csak fut, rohan, de hiányod és a fájdalom
örökké velünk marad.
Míg élünk, mindig szeretünk, soha nem feledünk.

Szerető családja
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Múzeum és könyvtár épületének
felújítása

Szolgálati lakás felújítás
A beruházás keretében a Rákóczi utca
15. szám alatti szolgálati lakóépület teljeskörű felújítása, korszerűsítése és új
kerítés építése valósul meg, melyhez
közel 30 millió forint támogatást nyert
önkormányzatunk. A felújítási munkálatok hamarosan elkezdődnek, a kivitelezést a Lisznyai Kft. végzi, 36,5 millió
forint összegben. A megvalósítás határideje: 2023. április 30.
Orvosi rendelő felújítása
A Rákóczi utca 16. szám alatti orvosi
rendelő tetőfedésének cseréjére, vala-

A felújítás a következő munkanemeket foglalja magában: komplett belső
festés, mázolás, új laminált burkolat
lerakása, vizes helyiségek gépi szellőztetése, teakonyha kialakítása, elektromos felújítás, új gázkazán beépítése,
klímaszerelés. Kivitelező a Bon-Sped
Bt., a kivitelezés költsége bruttó 12,4
millió forint, melyből közel 10 millió
forint a pályázati támogatás. A munkálatok szeptemberben kezdődnek és
előreláthatólag 2023. január végéig
tartanak. A felújítás ideje alatt a múzeumi és könyvtári szolgáltatás időnként
szünetel, de erről majd külön értesítjük
olvasóinkat.

Arany Oroszlán Étterem és Panzió
fejlesztése
Önkormányzati támogatással megkezdődött az Arany Oroszlán Étterem
és Panzió fejlesztése önerős beruházásként. Az épület erősáramú elektromos
rendszere elavult, illetve az igényekhez
képest alulméretezett. Ennek okán szükségessé vált a teljes elektromos rendszer
újjáépítése, új mérőszekrény kialakítása. A jelenlegi 3x63 A teljesítményt fel
kell bővíteni 3x80 A-es teljesítményre,
így biztosítható a biztonságos üzemeltetés. Az épület előtti közterület korszerűsítése kapcsán elkezdődött és augusztus
közepére el is készül a nyitott teraszok
elavult, balesetveszélyes burkolatának
újjáépítése (mintegy 165 m2 felületen).
A villamosszerelési munkát a Zoltán
Electric Kft. végzi, melyhez Önkormányzatunk kölcsön formájában 10 millió forintot
biztosított. A munka szerződéses összege
bruttó 10.936.912 Ft. A burkolási munka
költsége 4.570.065 Ft, melyhez az önkormányzat 3 millió forintot utalt át, a kivitelezést Sipos Zsolt ebesi vállalkozó végzi.
Szabóné Karsai Mária polgármester

Csapatépítő kirándulás Többszáz program hatvan nap alatt
2022. július 15-én az önkormányzat
településüzemeltetésben foglalkoztatott
dolgozói kiránduláson vettek részt a Mátrában. Az egy napos csapatépítés igazán
tartalmasra sikeredett: megcsodálták a Kékestető gyönyörű panorámáját, látogatást
tettek Parádfürdőn, Parádon, bevették a
pazar kilátást nyújtó siroki várat és a vállalkozó szelleműek bobozhattak is az Oxygen Adrenalin Parkban.
Az önkormányzat képviselő-testületének a kirándulás megvalósításához nyújtott támogatását ezúton is köszönik!

Hajdúszoboszlón

Hajdúszoboszló 60 napon át több mint 300 programot kínál az ideérkezőknek. Látványos, gazdag, változatos produkciók sokasága várja idén is a városunkba érkező vendégeket. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata elkötelezett abban, hogy a turisztikai
élményeken túl bemutassa a vidék gazdag kulturális értékeit. Ennek szellemében új
kapcsolatokat is nyitott a térség kulturális közösségei felé és az eddigieknél szorosabb,
színesebb együttműködésekre törekszik.
A nyáresti kulturális programok részeként a helyi civil csoportok műsorai mellett
több tájegységünk kultúráját mutatjuk be.
A programsorozatban 15 település 60 közössége fog össze, melyben a hajdúság, a sárrét és a hortobágyi térség kulturális csoportjai mintegy 300 produkcióval lépnek színre.
A nyáresti programok 2022. július 1. és augusztus 31-e között a
gyógyfürdő melletti sétányon valósulnak meg. A tervezett programok középpontjában
nemcsak a hagyományőrzés áll, hanem a modern vidék arca is megjelenik. Ezek között
népi és modern táncok, népi, klasszikus és modern zenei előadások, hagyományőrzők,
kézműves bemutatók, irodalmi könyvajánló, kóstolóval egybekötött gasztronómiai
bemutatók, gyermekeknek rendszeres történelmi játszótér nyújt élményekben gazdag
kikapcsolódást.
Hajdúszoboszló kihagyhatatlan élménye, a Bocskai Múzeum Fejedelmi Kincstára,
ahol a Bocskai-korona nemes és hiteles másolata is megtekinthető. A múzeum idén
városnéző kisvonattal is megközelíthető és esti nyitvatartással várja a látogatókat.
A Szabadtéri Színpadon minden hétvégén koncerttel, városunk sportrepülőterén pedig a légi látványosságok mellett őseink lovashagyományaival is megismerkedhetnek a
programok iránt érdeklődők.
A sajtótájékoztatón Bodó Sándor országgyűlési képviselő, Majoros Petronella alpolgármester, dr. Kovács Gergely alpolgármester, dr. Sós Csaba, a KMVMKK igazgatója
és dr. Bihari-Horváth László, a Bocskai István Múzeum igazgatója mondott beszédet.
Várjuk Önöket a Szoboszlói Nyár 2022. évi programjain, ahol a vidék kultúrájának
harmonikus összhangja teremt felejthetetlen élményeket.
Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
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mint kerítés építésére közel 12 millió
séges kisgépet. Az elmúlt napokban a forint támogatást kaptunk a Magyar
seprőgéppel a Kossuth és a Vasút utca Falu program keretében. A munkát
szintén a Lisznyai Kft. fogja végezni,
megtisztításra került.
a beruházás költsége bruttó 20.018.453
forint, a megvalósítás határideje ezen
beruházás esetében is 2023. április
vége.

(Folytatás az 1. oldalról.)
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Jelentkezz szerződéses
határvadásznak a készenléti
rendőrség határvadász ezredébe!
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Rendőrségi
hírek
A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság jó tanácsai a
közlekedőknek:
A folyamatosan tartó magas hőmérséklet a nyári időszakban jelentősen megviseli a járművezetők szervezetét, ennek
következtében fáradékonyabbak, reakció idejük megnő, reflexeik tompábbak lesznek.
A nyári hónapokban megnövekszik a közlekedésben résztvevő gyalogosok, gyermekek, motorkerékpárosok, kerékpárosok száma, ami komoly veszélyforrást jelent, ezért fokozott
óvatossággal kell közlekedni a közelükben.
Nyaraláskor sokan nagyobb távolságra indulnak el, ezért
már az indulás előtt fel kell készülni az utazásra.
• Hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljon el és
feltétlenül legyen az autóban ivóvíz, frissítő, iktasson be
hosszabb-rövidebb pihenőket!
• Erős forgalomban különösen figyeljen a követési távolság
betartására!
• Ha torlódást észlel, kapcsolja be a vészvillogót, hogy az
Ön mögött érkezőket is tudja figyelmeztetni!
• Figyeljünk a saját és utasaink biztonságára! Használjuk a
passzív biztonsági eszközöket, „kössük be” a biztonsági
övünket és erre figyelmeztessük az utasainkat is!

Lakossági felhívás
Tisztelt Lakosság!
2022. augusztus 20-án rendhagyó ünnepséggel emlékezünk meg településünk 70
éves születésnapjáról. Ezen
a napon több intézmény is
megnyitja kapuit a látogatók
előtt, de a programok zöme a
Kossuth utca – Fő utca – Ady
Endre utca kereszteződésben
(Széchenyi tér, Arany Oroszlán Étterem, Református
templomkert, iskola) zajlik
majd. A rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében,
ezen a napon 8.00–24.00 óra
között, az érintett útszakaszok a forgalom elől le lesznek zárva, ott csak gyalogos
forgalom lesz engedélyezve.
A rendezvény ideje alatt a
községbe betérő buszok eltérő
menetrend szerint közlekednek: nem érintik a Hunyadi

utcai és a Községháza megállókat, csak a 4. számú főút
megállóiban fognak megállni!
A település központjának
gépjárműforgalom előli lezárása miatt a forgalomelterelés a Hunyadi utca – Dózsa
György utca – Bocskai utca
– Vérvölgy utca – Diófa utca
– Béke utca – Vadas utca – Alkotmány utca érintésével valósul meg.
Kérjük a lakosokat, hogy
ezen a napon ne a megszokás
szerint közlekedjenek, hanem
figyeljék az ideiglenesen kihelyezett táblákat, illetve lehetőség szerint a forgalomeltereléssel érintett utcák lakói
álljanak be az udvarukra!
Köszönjük
megértésüket,
segítő hozzáállásukat!
Ebes Községi
Önkormányzat

• A gépkocsiban utazó 150 centiméternél alacsonyabb gyermeket minden esetben – a testsúlyához igazodó kialakítású – gyermekbiztonsági rendszerben kell rögzíteni.
Ne feledjék: mindenkit hazavárnak! A közúti közlekedési
balesetek jogkövető magatartással, figyelmes, körültekintő
vezetéssel megelőzhetők!
Balesetmentes közlekedést kívánunk!
Kérjük a lakosságot, hogy 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:
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 Tevé
kenységirányítási 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 Megbízotti
Irodában az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt.
Karácsony Béla
r.szds., sajtószóvivő

www.ebes.hu
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Sivatagi futam
Homokban futni jó, de versenyezni nagyon nehéz. A júliusi Hajrá futóversenyen, a
csapadékszegény időjárásnak
köszönhetően, mély talaj és
forróság fogadta versenyzőinket. Az olykor bokáig süppedő
homokban kicsi az elrugaszkodó erő, és az instabil terep
is jobban igénybe veszi a futó
bokáját, térdét és csípőjét, a
fáradtság és korai savasodás
mellett. A sivatagi „hangulat”
ellenére, szépen helytálltak
versenyzőink. Sok érmet és
értékes pontokat gyűjtöttek.
A Hajrá futás júliusi versenyén aranyérmesek lettek Kerékgyártóné Katona Mária,
Tóth Amina és Antal Zétény.
Második helyen végeztek Mészáros Márta, Nyüvediné
Mónika, Szűcs Nátán és Kerékgyártó Bence. Bronzérmes

A zenés délutánról

Az Ebesi Hagyományőrző Egyesület a 70 éves település
megünneplésére ”zenés délutánt” szervezett július 16-án,
szombaton 15 órától a Művelődési házban. Ebből az alkalomból
köszöntöttük a 70 éve Ebesen születetteket is. Üdvözölhettük
körünkben Bodó Sándor országgyűlési képviselő urat. Ezután
Fülöpné dr. Kovács Brigitta alpolgármester megnyitotta a
rendezvényt. A fellépő gyerekek-felnőttek és a közönség
sokasága töltötte be a művelődési házat. Vendégül láttuk a
hozzánk látogató fellépőket. Csodálatos délutánt tölthetett el, aki
eljött és megnézte a műsort, mely jó hangulatban, vidáman telt.
Köszönjük: az ebesi Önkormányzat támogatását, a Fe-Bi 100as boltnak az ajándékot, a Hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt.-nek
az ásványvizeket, a HBM CAKE Kft.-nek (Hajnalka Fagyizó) a
sós süteményeket, és tagjainknak a sok finom süteményt. Továbbá
lett Kerékgyártó Fanni és köszönjük a Kulturális Kft.-nek a segítséget, a 60 fellépőnek a
Szűcs Benett. További pont- színvonalas műsort és Csontosné Marikának a verset.
Tóvizi Jenőné egyesületi vezető
szerzőink: Antal Csenge, Egri
Csenge, Kiss Mónika Beáta,
Kerékgyártó Péter, és Antal
Arnold.
Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok
Mottó: „Humorban nem ismerek tréfát!”

Ebes tiszteletére tekertek a
Polgárőrök

Humorsarok

😁

(Karinthy Frigyes)
Kubai levél:
Kedves Péter!
Örömmel értesítelek, hogy szerelmünk gyümölcse, a kis Péter,
megszületett. Sajnos anyatejem nem lévén szoptató-dajkát kellett alkalmaznom. Ő kubai származású, így a tejétől gyermekünk bőre szinte teljesen fekete lett.
Erről ugyebár én abszolúte nem tehetek…

A te szerető Anitád.
*
Drága Édesanyám!
Az imént vettem kézhez Anita levelét, melyben értesít, hogy
kisfiúnk született. Mivel nincs elég anyateje, dajka segítségére
szorul, aki színesbőrű, és a tejétől a kisunokád bőre is csaknem
fekete lett, amiről persze az én drágám egyáltalán nem tehet.
Remélem te is együtt örülsz velünk.

Ölel fiad, Péter
*
Édes fiam!
A te születésedkor én pontosan ugyanúgy jártam, mint most a te
Anitád. Elapadt a tejem, ezért téged tehéntejjel kellett tápláljalak. Valószínűleg ettől lettél te ekkora marha…
Amiről persze én egyáltalán nem tehetek.
Csókol Anyád
*
Egy lírai lelkületű erdész technikumi osztálytársam saját verse:
Kútágasra szállott a sas,
Engem babám ne csalogass
			
-sál,
Mert ha engem csalogatol,
Meghalok a búbánatból
			
kifolyólag.

Az idén hetvenedik születésnapját ünneplő községünk tiszteletére 70 kilométert kerékpároztak az Ebesi Polgárőr Egyesület tagjai július 16-án. A csapat reggel 7 órakor indult Ebesről,
majd nyeregbe pattant a lelkes társaság, hogy végigtekerje a
«kis kör»-t, amely a Tiszafüred – Abádszalók – Kisköre – Sarud – Poroszló – Tiszafüred útvonalon épp 70 kilométeres távot
ölel fel. A hőség és a nem mindennapi táv ellenére mindenki Alábbi melléknév fokozás is tőle származik (Karinthytől lopva):
becsülettel teljesítette a túrát. A jó hangulatú befutón minden- klub – klubb –legklubb – legeslegklubbb
ki őszintén tudott örülni annak, hogy egy ilyen fiatal település
Összeollózta és közzéteszi:
lakója lehet.
Domokos Gergely nyugdíjas erdész
Dr. Morvai Gábor

8.b osztály: Borsos Balázs, Brátovics Petra, Egri Kincső, Erdei Adrienn Jázmin, Földi Dávid Mihály, Galgóczi Mihály, Gergely Kristóf Gábor, Gudász Ádám,
Herman Márton, Horváth Levente, Juhász Benedek, Kocsis Rebeka Réka, Kovács Korinna, Kovács Leona, Mészáros Erik, Miklós Bence, Nagy Petra,
Nagy Zsuzsanna, Osello Aron, Pálffy Anna Boglárka, Pálóczi Borbála, Sárkány Levente János, Szabó Dominik, Tarcza Vivien, Tóth Gergő Tibor,
Tóth Olivér Benjámin – Osztályfőnök: Szabóné Tóth Katalin

8.a osztály: Árva Szabina, Bakonszegi Vanda, Balogh Gergely Zsolt, Beke Lilla, Bodolai Attila, Dávid Tamás, Erdei Gergő Benjamin, Gadóczy András, Györfi Nóra,
Kanyó Dorina Sára, Koós Máté Milán, Molnár Maja, Mundrák Barnabás, Nagy Viktória, Oszlovics Gergő, Pál Roland, Papp Luca, Piskó Péter, Pócsi István,
Rácz Levente Sándor, Sashalmi Milán Róbert, Sipos Boldizsár Krisztián, Szatmári Hanna, Szombati Kristóf, Szöllősi Lara, Tarcsi Gergő, Vágner Zoltán József,
Veres Szabolcs – Osztályfőnök: Németi Jánosné
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A 2021/2022-es tanévben az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola ballagásán és tanévzáró ünnepségén jutalomban részesültek
1.a

Kitűnők

Jelesek

Művészeti iskola

Brindus Maja Tekla, Deczki Benedek, Kiss Dávid,
Kollár Noémi, Kovács Zsolt, Mészáros Marcell,
Nagy Rebeka, Ulicska Milán, Varga Dominik, Varga
Hanna

Antal Zétény, Bátori Hanna, Csizi Márton,
Kerékgyártó Péter, Lőrinczi Fanni, Miklós
Eszter, Pál Zsombor, Papp Frida Emília, Szilágyi
Benedek, Zsiros Sára Lotti

Nagy Rebeka -dráma

Egyéb

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Deczkiné Szilágyi Barbara, Nagyné Kondor Julianna, Kundrák Anita, Deczki Tamás
1.b

Daróczi Adél, Gál Dóra, Kovács Dia, Oláh Zsuzsa,
Pálffy Csaba, Papdi Ákos József, Soróczki-Pintér
Liza, Szőllősi László András

Czirják Éva, Csiszár Blanka, Deák Zalán, Farmasi
Zalán, Kiss Noel Dániel, Oláh Réka, Seprényi
Milán, Szmolinka Róza, Szücs Máté

Soróczki-Pintér Liza – zongora
Seprényi Milán - dráma

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Deák Csilla, Gál Éva, Papdi-Balogh Anita, Szmolinka Nóra
2.a

Érckövi Nóra, Illés-Dudás Annabell, Morvai Nóra,
Nagy Tamás, Nagy Zsombor, Oláh Máté, Sörlei
Gréta, Szántó Erik, Szűcs Fanni

Dobi Marcell Tamás, Fagyal Anton, Kovács
Veronika, Papp Barnabás, Pásti-Kiss Szilvia,
Polgár Liza, Sághi Davina, Szekercés Gréta Lilla,
Szűcs Barbara, Tőzsér Ambrus

Morvai Nóra – zongora; Szűcs
Fanni – furulya; Érckövi Nóra
- dráma

Illés-Dudás Annabellközösségi munka

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Morvai Gábor, Bőde Zoltán, Pásti-Kiss Szilvia, Oláh-Csétei Renáta
2.b

Antal Csenge, Fábián Dávid, Fazekas Dóra, Maier
Emma, Molnár Dániel, Nagy Lujza Hanna, Szűcs
Benett, Wágner Zoé Fruzsina

Brindus Hanna Mara, Deczki Lajos Levente,
Fodor Bence, Ivánka Liza Teréz, Kapusi Brigitta,
Kiss Roland József, Laczkó Richárd Tamás,
Lugosi Lívia Emma, Magyar Szabolcs, Nagy
Regő, Pál Adrienn, Szendrei Dorina, Szilágyi
Dorka, Szuvák Gréta, Zsíros Viktória

Fazekas Dóra – zongora;
Maier Emma, Brindus Hanna
Mara, Zsiros Viktória - furulya

Brindus Hanna Mara közösségi munka

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Deczkiné Holb Valéria, Dr. Kiss Brigitta, Szabó Éva, Molnár Ágnes, Molnár István, Szűcs László, Ivánka-Tóth Teréz
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3.a

Juhász Magor Olivér, Kaló Patrik, Szokolai Dóra,
Tamássy-Hamza Zorka, Tóth Gergő Krisztián

Sajtos Zétény László

Tóth Gergő Krisztián – trombita
Szokolai Dóra, Tamássy- Hamza
Zorka -grafika

Szokolai Dóra
Tamássy-Hamza Zorka közösségi munka

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Mészáros Anett, Nagy Mónika, Füle Petra, Kiss Ágnes, Hamza Réka, Dr. Juhász Alpár Gábor, Miklós Levente, Pápis
Anita, Vétek Richárd
3.b

Kovács Áron Péter, Nagy Dávid Gyula, Nagy Gréta,
Sághi Virág, Sinka Richárd, Varga Gergő

Kiss Flóra, Pócsi Dominic, Zsiros Lóránt

Varga Gergő – furulya
Zsiros Lóránt – trombita

Nagy Gréta
Nagy Dávid - közösségi
munka

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Fábiánné Kemecsi Zsanett, Kissné Demcsák Éva, Telekiné Gombos Krisztina, Nagy Zsanett
4.a

Bocz Ádám, Kádár Kinga, Kiss Zsombor, Mészáros
Márta, Szűcs Nelli

Schwarcz Vince
Tarcsi Réka

Kiss Zsombor – dráma; Kádár
Kinga, Szűcs Nelli - néptánc

Kádár Kinga, Mészáros
Márta - közösségi munka

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Illyésné Pócsi Gyöngyi, Kissné Kovács Nóra, Kádárné Mészáros Beáta, Hosszuné Kelemen Anita, Szuvák-Kun Mariann,
Peha László, Mészáros Tamás
4.b

Balla Bence, Kovács Franciska, Lengyel Bence,
Lugosi Luca Rózsa, Sopronyi Dávid, Szabó Marcell
László, Zsiray Áron

Bagi Barbara, Kontár Zsófia, Nyüvedi Nándor,
Szendrei Laura, Vágner Barna

Nyüvedi Nándor – fuvola, Ravasz Zsiray Áron - közösségi
Hédi, Zsiray Áron, Lengyel Bence munka
-dráma

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Kiss Regina, Erdeiné Lévai Judit, Zelenákné Tukacs Nikolett, Dr. Frózsi Bernadett, Hajdú Zsuzsa, Nyüvedi Sándorné,
Sopronyiné Komlósi Beáta, Szabóné Bisi Anita, Lévai Annamária, Parti Ágnes
5.a

Kiss Karolina, Papp Nimród, Vogel Patrick

Kálmán Lilla, Zétényi Eszter, Szulyák Máté

Kiss Karolina, Vogel Patrick
-zongora

Kiss Karolina közösségi munka

Orosz Emma - zongora

Egri Csenge
Laczkó Zsófia közösségi munka

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Csapó Éva, Pálffyné Gombos Erzsébet
5.b

Czövek Hanna Mira, Egri Csenge, Laczkó Zsófia,
Orosz Emma

Czirják Ádám, Diószegi Ádám, Nagy Kincső,
Tőzsér Blanka, Pál Dominika

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Fazekasné Abai Erika, Offráné Lente Mária, Szücs-Balugyánszky Andrea, Czövek-Pádár Erzsébet, Hamza Anita, Gál Éva
6.a

Szentmiklósi Kristóf, Tarcza Nikolett

Kerékgyártó Fanni, Vogel Christian, Zsiros Blanka

Pálóczi Katalin
Zsiros Blanka – közösségi
munka

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Kulcsárné Toroczkai Dóra, Gavallér Erzsébet, Hosszuné Kelemen Anita, Györfiné Kun Nóra, Váradi Judit, Szabó Erika
6.b

-

Kádár Jenő, Medgyessy Júlia, Papp Villő, Szabó
István, Szepesi Dóra, Vétek Kornélia

Pusztai Hunor – fuvola
Medgyessy Júlia - grafika

Vétek Kornélia – közösségi
munka

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Deák Csilla, Pusztai Tamás
7.a

Árva Dominika

Balczó Boglárka, Kovács Viktória, Krivács Zsófia,
Szolnoki Szintia, Villás Viktória

Herczeg Tímea
Hanyu Imre
Jeges Gabriella –közösségi
munka

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Krivácsné Dóró Zsuzsa, Salánkiné Zsányi Anikó, Villásné Reiner Tímea
7.b

Kiss Dániel, Nagy Sándor István, Szűcs Rebeka

Balogh Zsombor, Tóth Amina Zulejka

Balogh Zsombor Király
Janka Katalin – közösségi
munka

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Fodor Barbara Melinda, Megyaszai Judit, Szabó Rita
8.a

Papp Luca, Piskó Péter, Szöllősi Lara

Dávid Tamás

Piskó Péter - ütő

Árva Szabina
Györfi Nóra
Kanyó Dorina Sára
Molnár Maja
Papp Luca
Szöllősi Lara közösségi munka

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Deák-Juhász Edit, Györfiné Kun Nóra, Ilyés Gizella, Kovács Orsolya, Molnárné Kovács Judit, Mundrák Zsolt, Seres Erika
8.b

Pálffy Boglárka, Pálóczi Borbála, Tarcza Vivien

Gergely Kristóf Gábor, Herman Márton, Tóth
Olivér Benjámin

Nagy Petra - grafika

Pálóczi Borbála
Galgóczi Mihály –
közösségi munka

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Szabóné Bisi Anita és Szabó László, Gergelyné Molnár Edit, Nagy Anita és Egri Ferenc, Borsosné Csorvási Andrea és
Borsos Zsolt, Tarcza Kitti és Tarcza Tibor, Pállfyné Gombos Erzsébet és Pálffy Gyula, Dr. Pálócziné Dr. Négyesi Anna és Dr. Pálóczi István, Kovács Szilvia és Kovács
Gábor

A trianoni békediktátum aláírásának 102.
évfordulójáról emlékeztünk meg iskolánkban a Nemzeti összetartozás napján. Tanulóink közösen énekelték el a Kis Kata
zenekar Magyar vagyok című dalát, ezzel
is hangsúlyozva az összetartozás érzését az
elcsatolt területekkel, majd Pálóczi Borbála 8. b osztályos tanuló felolvasta Juhász
Gyula: Trianon című versét, az osztályok
képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúját.
Versenyek, elért eredmények
Iskolánk felsős tanulói az idei tanévben is
indultak a HEBE Kft. által szervezett Play
and Win! Országos Angol Nyelvi Levelezős Versenyen, ahol Papp Nimród, Szulyák Máté és Vogel Patrick 5. a osztályos
tanulók a versenyen a 17. helyet szerezték
meg. Felkészítő: Trefán Gabriella Krisztina
A Bendegúz Tudásbajnokság országos
döntőjének eredményei: Szántó Erik 2.a
matematika és Illés-Dudás Annabell 2.a
magyar nyelv 1. helyezés. Érckövi Nóra 2.a
magyar nyelv 78. helyezés. Felkészítők: Fodor Barbara, Nagy Anita
Iskolánk újra részt vett a MLSZ keretein
belül az Bozsik intézményi programban. A
program résztvevői: Első korosztály: Antal Zétény, Dobi Bence, Dobi Marcell,
Bőde Zoltán, Magyar Szabolcs, Deák
Zalán, Oláh Máté, Nagy Zsombor, Papp
Barnabás, Sági András, Molnár Dániel,
Kiss Roland, Szántó Erik, Pál Zsombor,
Fodor Bence. Második korosztály: Szabó Marcell, Sajtos Zétény, Vétek Szilárd,
Mészáros Dominik, Szabó Péter, Nyüvedi
Nándor Illyés Levente, Nagy Tamás, Kovács Viktor, Nagy Rudolf Boldizsár, Pető
László, Kovács István. Különdíjban részesültek: Oláh Máté, Nagy Zsombor és
Nyüvedi Nándor, Nagy Rudolf Boldizsár.
Kiss Norbert – Ebesi Sportbarátok

2022. június 25-én rendezte meg a Magyar Sportlövők Szövetsége megbízásából
a HTE (Hajdúböszörményi Torna Egylet)
a Target Sprint Országos Bajnokságot Hajdúböszörményben, ahol Pető Lackó, iskolánk 6. b osztályos tanulója légpuska versenyszámban csapatban aranyérmes lett,
szintén csapatban légpisztollyal 2., egyéni
versenyszámban légpuskával a 3., légpisztollyal az 5. helyen végzett.
2022. június 5. és 11. között újra lehe-
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technikával elkészítettük a mi csapatunk
csodaszarvasát. Kirándulások is színesítették táborozásunkat: ellátogattunk a Tihanyi Bencés Apátságba. Másnap Tapolcára
utaztunk, ahol felkerestük a tavasbarlangot
és megismerkedtünk a barlang kialakulásának történetével, csónakáztunk a Tavas-barlangban. Több alkalommal is lehetőségünk
volt a Balaton vizében hűsölni. Köszönjük
a lehetőséget a Berettyóújfalui Tankerületi
Központnak! Kísérő tanárok: Kissné Lantos
Éva és Subáné Kiss Gyöngyi

tőségünk volt ellátogatni Csehországba.
Iskolánk 41 tanulója ismerhette meg testvériskolánkat Polickán. A svojanovi várban
érdekes (rém)történetekkel, a kínzókamra eszközeinek bemutatásával, különböző
fegyverekkel és számos papírból készült
vármakettekkel tették színessé a napunkat,
majd gyalog túráztunk a 700 éves hárshoz
és az Ujjak nevű sziklacsoporthoz. A hét
csúcspontja a szerdai kirándulásunk volt
Prágába. Pénteken délelőtt ellátogattunk
Litomysl városába, délután elérkezett a
várva várt szabadidős program is, ahol a
gyerekek maguk fedezhették fel Policka
városát. Szombaton kora reggel indultunk
haza. Ezúton is köszönjük Ebes és Policka önkormányzatának, hogy a részesei
lehettünk ennek a fantasztikus élménynek, valamint Nagyné Júlia néninek, aki
fáradhatatlanul szervezte a programokat
és kísért minket végig az utazás alatt. Kísérők: Subáné Kiss Gyöngyi, Nagy Anita,
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és
Varga Fruzsina és Kissné Lantos Éva
Iparkamara jóvoltából 20 hetedikes diákunk
vehetett részt az „Iránytű” pályaorientáciElstartoltak a nyári Csodaszarvas
ós és önismereti nyári táborban 2022. jútáborok
nius 20. – június 24. között. A gépészet, az
Az első héten 20 iskolás a Csodaszarvas elektronika és elektrotechnika, a szépészet,
táborban színes programokkal múlatta az a kreatív szakmák, a turizmus-vendéglátás
időt (EFOP-3.3.5-19-2020-00078-as „Az ég ágazatok jellemző szakmáit ismerhették meg
ura, turul madár felszállott az égre”), majd tanulóink vállalati helyszíneken és iskolai
2022. június 27-július 01-e között hasonló tanműhelyekben. Köszönjük a felejthetetlen
programokon vett részt 20 fő második osz- élményeket a szervezőknek! Balogh Éva és
tályos tanuló is. Mindkét táborban volt sok Tóthné Leiter Júlia osztályfőnökök
játék, drámafoglalkozás, biciklizés, számA tantestület nevében ezúton fejezzük ki
háború, mint ahogy az egy rendes táborhoz a köszönetünket a gyerekeknek, a Szülői
illik. A nyíregyházi skanzenben sétáltunk a Munkaközösségnek, az Önkormányzatnak
múltban, Ebesen felkerestük a helyi neveze- és a Tankerületnek, hogy ebben a nehéz időtességeket a középkori játszóházban pedig szakban is széppé tették számunkra a Pedaa régi idők játékaival ügyeskedtek gyere- gógus Napot!
keink. Ültettünk fát és fagyiztunk, de soha
A Tankerület Elismerő Oklevelét kiváló
nem unatkoztunk. A madársulis bemutató szakmai munkájáért Papdi-Balogh Anita
tette fel az i-re a pontot utolsó programként, iskolatitkár kapta, aki az elmúlt években
felejthetetlen élményt szerezve a gyerekek- magas szakmai elhivatottságról tett bizonynek. Zárásként összefoglaltuk élményeinket ságot, és példásan dolgozik a közösségünés a nekünk tetszőket ki is emeltük. Tábor- kért. Az elmúlt években hagyománnyá vált,
vezetők: Tálas Enikő, Katona Erika, Nagy hogy a ballagási ünnepség keretében adjuk
Anita, Fodor Barbara. Iskolánk 20 ötödi- át legkiválóbb dolgozóinknak az Arany-díkes tanulója 2 pedagógus kísérővel vehetett jat, melyet a nevelőtestület ebben az évben
részt második alkalommal – a Csodaszar- Papdi-Balogh Anita iskolatitkárnak ítélt
vas program keretén belül – megvalósuló oda.
EFOP-3.3.5-19-2020-00078 „Az ég ura,
A nevelőtestület támogatása mellett, Tanturul madár felszállott az égre” elnevezésű kerület Igazgató Asszony felterjesztésével
bentlakásos nyári táborban Balatonlel- az Emberi Erőforrások Minisztériuma Prof.
lén. A Balaton déli partja igazán csábító, de Dr. Kásler Miklós Miniszter Úr által adonemcsak a hűsítő víz volt vonzó, hanem a mányozott Pedagógus Szolgálati EmléBalaton – felvidék számos érdekességeivel kérmet kiemelkedő szakmai tevékenység
is megismerkedhettünk, megszámlálhatat- elismeréseként: Orjákné Kurczina Zsulan élménnyel gazdagodhattunk. Interaktív zsanna nyugdíjba vonuló tanítónő kapta.
foglalkozáson megismerkedhettünk a rovaÖsszeállította:
rokkal, majd pályaorientációs, önismereti
Szűcs Norbert intézményvezető
és csoportos játékokat játszottunk. KézműKása Sándor
ves foglalkozás alkalmával csodaszarvaintézményvezető-helyettes
sos emblémát készítettünk, majd origami
Deák Csilla iskolai adminisztrátor
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Testületi kirándulás a virágok és a vizek városába, Gyulára
előtt átadott, korhűen felújított Wenckheim kastélyba,
ahol is tárlatvezetéssel egybekötött kastélylátogatásra
invitáltak bennünket. A kastélynak még csak egy része
lett teljes mértékben felújítva, de ott a mesterek remek

munkát végeztek, és lakberendezők, belső építészek is
kitettek magukért. Tematikusan, a korszaknak megfelelően berendezett szobákat láthattunk, kiválóan felkészült idegenvezető kalauzolásával. A látogatónak néha
az az érzése, hogy a grófnő, vagy a családtagjai csak
kikísérték a vendégüket és bármikor betoppanhatnak,
kérdőre vonva bennünket, hogy kit is tisztelnek szerény személyünkben. A szépen berendezett szobákon
és berendezési tárgyakon keresztül megismerkedhettünk egy igen gazdag, tehetős magyar nemesi család
életútjával, munkásságukkal, sajnos a tragédiákat
sem nélkülöző sorsukkal is. A kastély meglátogatása
után, úton Gyula felé, villámlátogatást tettünk az Első
Magyar Pálinka Manufaktúrába, ahol Fabulya Attila
mester, okleveles pálinka bíráló, pálinka-sommelier
fogadott bennünket, és hihetetlen gyorsasággal mutatta be a korszerűen berendezett üzemet, és avatott
be bennünket a gyümölcspárlat, egy igazi hungaricum
előállításának rejtelmeibe. Egy-két pálinkafajta elkészítésének műhelytitkaiba is beavatott bennünket a
számtalan elismerést bezsebelő szakértőnk. Ebéd után
még tettünk egy kis sétát, a Gyulai vár, az Almássy
kastély környékén, és elköszönve vendéglátóinktól,
búcsút véve szeretett fürdővárosunktól, Gyulától,
Ebes felé vettük az irányt. Nagyon szép és tartalmas,
színvonalas programokkal teletűzdelt napot töltöttünk
el egy, a történelmi emlékhelyekkel szépen fejlődő
településen, melyet köszönünk az Ebesi Községi Önkormányzatnak, a vendéglátóinknak és természetesen
a szervezőknek is.
Balogh László
önkormányzati képviselő

www.ebes.hu

A tavalyi évben sikeresen megszervezett sárospataki kirándulás után ismét elhatározta a képviselő-testület, hogy tesz egy kirándulást a szomszédos Békés
megyében. A kirándulásunk úticélja most Gyula városa volt. Már az indulás előtt tisztában voltunk vele,
hogy Gyulára egy napra elmenni Isten elleni vétek, de
nekünk a számtalan elfoglaltság mellett, most ennyi
időnk volt, így ezt a napot kellett alaposan megtervezni. Aki a 47. számú főközlekedési úton szeretne közlekedni, úticélját elérni, az alaposan kösse fel a „pe
lust”, mert az út helyenként katasztrofális állapotban
van, és ahogy értesülve vagyok, sajnos a főútvonal
állapotában belátható időn belül nem várható jelentős
javulás.
Első utunk a Polgármesteri Hivatalba vezetett, amely
a település központjában, a Petőfi téren helyezkedik
el. A hivatal dísztermében Kónya István alpolgármester úr, valamint Szákné Bajnai Zsuzsánna Márta kulturális munkatárs nagy szeretettel fogadott bennünket.
Az alpolgármester úr – egy magyar szakos volt pedagógus – szabályos előadást tartott a város történelméről, nevezetességeiről, híres alapítóiról, akik nevéhez
számtalan ikonikus épület, felfedezés, és újítás fűződik. A gyulaiak nagyon büszkék a városukra, annak elhelyezkedésére, látnivalóira, amely évről évre nagyon
sok látogatót vonz erre a határ menti gyönyörű településre. A bemutatkozó látogatás után Szákné Bajnai
Zsuzsánna Márta kísérőnkkel tettünk egy nagy sétát
a történelmi belvárosban, bemutatva nekünk a köztéri szobrokat, tereket, épületeket, amelyeket ha valaki
Gyulára látogat, mindenképpen meg kell, hogy nézzen! Sétánk végén megtekintettük a mai napig működő „100 éves Cukrászdát”, annak kiállítását, és természetesen megkóstoltunk az ott készített fagylaltokból
néhány gömböt, amely – valljuk be, abban a melegben
– nagyon jól esett. Nem volt sok időnk nézelődni, mert
indulnunk kellett Szabadkígyósra, a hónapokkal ez-
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