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Ünnepi forgataggá alakult a Széchényi 
tér és környéke szombaton, hiszen rendha-
gyó módon a település központjában került 
megrendezésre az augusztus 20-ai ünnepség. 
Államalapításunk és az új kenyér ünnepe 
mellett, ezen a napon emlékeztünk meg Ebes 
születésnapjáról is.

Nyitott intézménnyé vált az óvoda, iskola, 
múzeum és az Alapszolgáltatási központ, a 
református templom és környéke, ahol színes 
programok várták a betérőket: ünnepi futó-
verseny, gyermekműsor, kézműveskedés, 
Kisdobos 6 próba, Falvédő- és Fiúkfalva ki-
állítás, szekerezés, ugrálóvár, népi játszótér. 

A 11.00 órai ünnepélyes megnyitón Sza-
bóné Karsai Mária polgármester asszony 
beszédében visszatekintett az elmúlt 70 év 
főbb eseményeire. Kiemelte: „Szorgalmas 
emberek lakták, lakják a települést, az itt 
élők sokat dolgoztak, dolgoznak azért, hogy 
önmaguknak és gyermekeiknek biztosítsák 
mindazt, ami a nyugodt öregkort lehetővé te-
szi, gyermekeik számára pedig az elindulást, 
a továbblépés lehetőségét.” „Ebben az évben 
is több beruházás, felújítás van folyamatban. 
Épül a szolgáltatóház, hamarosan elkezdődik 
a szolgálati lakás, orvosi rendelő felújítása 
és az óvoda bővítése. A település lakossága 
folyamatosan növekszik, így terveink között 
szerepel az iskolabővítés, az infrastuktúra 
növelése és új utca kialakítása” – ismertette.

Polgármester asszony nagyon sok boldog, 
eredményes évet kívánt Ebesnek és kifejezte 
köszönetét minden, a településért végzett ki-
tartó, szorgalmas és alkotó munkáért, aminek 
eredményeként mára már Ebes, Hajdú-Bihar 
megye egyik legszebb és legfejlettebb köz-
sége. 

Az ünnepi beszédet követően az intéz-
ményvezetők átvették a település zászlaját, 
majd a történelmi egyházak képviselői áldá-
sa és kenyérszentelése után Bárdosi Ildikó 
népdalénekes műsora következett. A délutá-
ni programot az ebesi gyökerekkel rendelke-
ző Dorogi Péter  koncertje nyitotta. Ezután 
került sor a Bocskai-szablya átvételére, amit 
Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Köz-
gyűlés elnöke adott át, illetve a 70 éve Ebe-
sen születettek köszöntésére. Az anyakönyvi 
bejegyzések szerint 16 fő született Ebesen 
1952-ben, akik közül hatan elfogadták meg-
hívásunkat és részt vettek az ünnepségen.  A 
főtéri és iskolai kulturális műsorokban helyi 
művészeti csoportok, jelenlegi és egykori is-
kolai tanulók előadását tekinthették meg az 
érdeklődők. A rendezvényt utcabál és Retró 
diszkó zárta.

Köszönjük az intézményeknek, civil szer-
vezeteknek, vállalkozásoknak – az óvodá-
nak, iskolának, az Alapszolgáltatási központ-
nak, a Kulturális Kft.-nek, Arany Oroszlán 
étteremnek, a Sportbarátok egyesületének, 

az egyházaknak, a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Hajdúszoboszlói Mérnökség vezetőjé-
nek és munkatársainak, a Zsongvölgyi ha-
ditornásoknak, Pacsmag Méhészetnek, Haj-
nalka Fagyizónak, Ebesi Zöldség- és Gyü-
mölcsboltnak a Coop ABC-nek és a Bárándi 
Pékségnek – a megvalósításban nyújtott se-
gítségét, hiszen e nélkül az összefogás nélkül 
nem valósulhatott volna meg a rendezvény. 

Külön köszö-
net illeti a Köz-
séggondnokság 
és az Önkor-
mányzat munka-
társait, a települé-
süzemeltetésben 
dolgozókat – a 
rendezett környe-
zetért, tisztasá-
gért, az eszközök 
szállításáért – és 
az Ebesi Polgárőr 
Egyesület tagjait, 
akik a nap folya-
mán az útlezárásnál biztosították az akadály- 
és balesetmentes közlekedést. 

(Az ez alkalomból kibocsátott „Ebes 
70” poharak korlátozott számban az Arany 
Oroszlán étteremben megvásárolhatóak.) 

Eignerné Bartusz Andrea 
ügyvezető

„Ebes 70” – településünk 70. születésnapját ünnepeltük augusztus 20-án

Ungvári István színművész

Bocskai-szablya átvétele

„Ebes 70” pohár

UgrálóvárBlack Rose Project

Az új kenyér megáldása 70 évesek köszöntése
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„Mit tegyek, ha a házam karbantartását csak a 
szomszéd ingatlanjáról tudom megoldani?”

A Polgári Törvénykönyv értelmében a tulajdonos 
a szomszédos földet kártalanítás ellenében hasz-
nálhatja, ha ez a földjén való építkezéshez, bon-
tási, átalakítási vagy karbantartási munkálatok el-
végzéséhez szükséges. A helyes gyakorlat minden 
esetben a következő: előre értesíteni kell a szom-
szédot a tervezett munkálatokról (kivéve, ha azon-
nali kárelhárítás miatt erre nincs lehetőség, de ez 
az eset viszonylag ritka), illetve annak időtartamá-
ról. A szomszéd – észszerű keretek között – a mun-
kálatok elvégzését tűrni köteles. A munkát végző 
felet teljes felelősség terheli minden kárért, amit 
ő, vagy a megbízása alapján eljáró szakemberek a 
szomszéd ingatlanán okoznak. A munkálatok so-
rán tartózkodni kell a tűrésre kötelezett szomszéd 
szükségtelen zavarásától, a munka végeztével a 
területet rendezetten kell visszaadni a tulajdonosá-
nak. A tűrésre kötelezett fél pihenéshez, magánélet 
nyugalmához fűződő jogát tiszteletben kell tarta-
ni. Ebesen ünnepnap és vasárnap 8 óra előtt és 
13 óra után tilos a lakók pihenését, nyugalmát 
zavaró hanghatással járó tevékenység végzése, 
eszközök használata. A felek a jó szomszédság 
jegyében ettől eltérően is megállapodhatnak, de 
mások zavarásától ebben az esetben is tartózkod-
ni kell. Amennyiben a munkálatokat végző fél a 
szomszéd területén kárt okoz, azt köteles megté-
ríteni (pl. a kitaposott virágok helyett újakat vásá-
rolni). Vita esetén – pl. nem engedi be a tulajdonos 
a munkálatokat végezni kívánó szomszédot, vagy 
károkozásra került sor – bírósághoz lehet fordulni. 
Mint minden hasonló esetben, a jóhiszemű, kor-
rekt magatartás, a normális emberi szó itt is többet 
ér, mint a pereskedés. 

Tisztelt Ebtartók!

A legutóbbi ebösszeírás adatai szerint Ebesen 
577 kutyát tart a lakosság. Számos jó példa van a 
gondos ebtartói magatartásra, sokaknál szinte már 
családtagnak számít a szőrös négylábú. Az elmúlt 
időszakban sajnos több esetben értesültem arról, 
hogy egyes ebtartók az állatvédelmi szabályok-
kal ellentétes gyakorlatot folytatnak. Felhívom 
a Tisztelt ebtartók figyelmét, hogy ebet csak 
rövid időre, kizárólag a jogszabályban magha-
tározott kivételes esetekben szabad kikötve tar-
tani, minden más esetben tilos. Az állattartónak 
gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő 
gondozásáról és elhelyezéséről. Különös gondot 
kell fordítani arra, hogy megfelelő élelem, ivóvíz 
rendelkezésre álljon. Biztosítani kell olyan ólat 
vagy egyéb fedett helyet, amely nyáron a hőség-
től, télen a hidegtől védi az állatot. A szabályok be 
nem tartását bejelentésre és hivatalból is ellenőrzi 
az állatvédelmi hatóság. A jogsértő állattartás mi-
att nem csak hatósági, de büntetőeljárás is kezde-
ményezhető. 

Dr. Morvai Gábor 
jegyző

Érdemes tudni…
ÖNKORMÁNYZAT

Törvényi rendelkezés alapján 2020 
decemberétől 2022. június 30. napjá-
ig a térítési díjak változtatására a köz-
pontilag elrendelt díjmoratórium miatt 
nem volt lehetőség. Az elmúlt másfél 
évben a közétkeztetéshez kapcsolódó 
terhek (rezsi, nyersanyag, bérek) jelen-
tősen megemelkedtek. Az előterjesztés 
keretében a Testület felülvizsgálta a 
hatályos díjakat, megvizsgálva a nyers-
anyagköltségre és egyéb költségekre 
vonatkozó kalkulációt. Az elfogadott 
díjak mintegy 50%-os emelést tartal-
maznak. A megállapított díjak a tény-
leges bekerülési költséget csak részben 
fedezik, az Önkormányzatnak jelentős 
összegű ráfordítással kell kiegészíteni 
a szülők befizetéseit. Az Alapszolgálta-
tási Központ és Idősek Otthona térítési 
díjai szintén emelkedtek. Az új díjak 
szeptember 1. napjától hatályosak, az 
igénybe vevők részére az intézmények 
részletes tájékoztatást nyújtanak. 

Szintén a díjmoratórium miatt nem 
volt lehetséges a temetői díjak módosí-
tása, amelyek a mostani döntéssel mint-
egy 10%-kal kerültek megemelésre. 

Döntés született a Belügyminiszté-
rium által meghirdetett szociális tűzifa 
pályázat benyújtásáról. Az Önkormány-
zat a maximális 296 erdei köbméter 
fára pályázott, egyúttal vállalta a közel 
1,8 millió forintos önerő biztosítását. 
Amennyiben nyertes lesz a pályázatunk, 
az igényléshez szükséges információk 
az Ebesi Hírlap későbbi számában lesz-
nek elérhetők.   

Elfogadta a Testület az egészségügyi 
alapellátási körzetekről szóló helyi 
rendelet módosítását, ezzel a jelenlegi 
kettő helyett szeptember elejétől három 
védőnői körzet működhet a településen. 
A módosítás oka, hogy a lakosság fo-
lyamatos gyarapodása miatt az elmúlt 
években fokozatosan nőtt a védőnők 
leterheltsége, ezért szakmai és finanszí-
rozási szempontból is aktuálissá vált a 
körzetrendezés. 

Döntött a Testület az Óvoda bővíté-
sére kiírt közbeszerzésről, a cél válto-
zatlanul az, hogy 2023 szeptemberétől 
birtokba vehessék az ovisok a két új 
csoportszobát. 

Napirendre tűzte a Testület a Taka-
rékbank helyi fiókjának bezárásával 
kapcsolatos előterjesztést. 2022. júli-
us 25-én személyes egyeztetés kere-
tében közölte a Magyar Bankholding 
Zrt. képviselője Szabóné Karsai Mária 
Polgármesterrel, hogy a Takarékbank 
ebesi fiókja a menedzsment döntése 
miatt 30 napon belül bezár. A találkozót 
semmilyen egyeztetés, előzetes jelzés 

vagy információcsere nem előzte meg, 
a pénzintézet képviselői semmilyen 
érdemi indokot nem tudtak megjelölni 
(a lakosság bankolási szokásainak vál-
tozását leszámítva) arra vonatkozóan, 
hogy miért kell egy közel 5000 lako-
sú prosperáló településén bezárni egy 
eddigi ismereteink szerint jól működő 
fiókot. Azt a fiókot, ahová az Önkor-
mányzat és valamennyi intézménye 
kifejezetten azért vitte át 2015-ben a 
számláit (jelenleg is mintegy 1 milliárd 
forintot tart az Önkormányzat a fiókban 
vezetett számláin), hogy ezzel is erősít-
se a fiók pozícióit, megtámogatva annak 
létjogosultságát. Azt a fiókot, amelyben 
számos helyi lakos és vállalkozó vezeti 
a számláját, ahová megnyitását köve-
tően a község lakosainak jelentős há-
nyada azonnal áthozta megtakarítását, 
amely tevékenyen részt vett több helyi 
fejlesztés finanszírozásában, amelynek 
dolgozói mindig lelkiismeretesen és se-
gítőkészen álltak az ebesi ügyfelekhez. 
Az egyeztetés során elhangzott, hogy 
az ATM megtartása tárgyalás alapját 
képezheti oly módon, hogy az Önkor-
mányzat vállalja az áttelepítés cca. 1,5 
milliós, valamint az üzemeltetés havi 
210 ezer forintos költségét. Szintén el-
hangzott, hogy az Önkormányzat véte-
li ajánlatot tehet az épületre, amelyet a 
bank vezetősége majd elbírál. A kép-
viselők egyetértettek abban, hogy az 
érdemi egyeztetés és a valós okok fel-
tárásának hiánya a helyi emberek érde-
keit figyelmen kívül hagyó hozzáállásra 
enged következtetni. A Testület felha-
talmazta Szabóné Karsai Mária polgár-
mestert, hogy forduljon közvetlenül a 
pénzügyi intézmény vezetőihez a fiók-
bezárás megfontolását kérve, egyúttal 
kezdeményezze az ATM további – költ-
ségmentes – működtetését. Amennyi-
ben a pénzintézet részéről nem történik 
pozitív fejlemény, az Önkormányzat va-
lamennyi számláját másik pénzintézet-
hez viszi át, egyúttal kezdeményezi más 
pénzintézeteknél, hogy Ebes központjá-
ban ATM automatát helyezzenek el. Az 
egyeztetés fejleményeiről folyamatosan 
tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

Zárt ülés keretében fecskeházi lakás 
bérlőjének kérelmét, valamint egy ön-
kormányzati ingatlannal kapcsolatos 
vételi ajánlatot (hosszú távú bérlet ke-
retében hasznosított mobil adótorony 
elhelyezésére szolgáló telek megvásár-
lására irányuló indikatív ajánlat) tár-
gyaltak a képviselők. A bérlő kérelmét 
a Testület elfogadta, a vételi ajánlatot 
elutasította. 

Dr. Morvai Gábor jegyző

2022. július 27-én ülésezett a Képviselő-testület
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A Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az Éveknek” Or-

szágos Szervezete fesztivált szervezett Hajdúszoboszlón 
a Barátság Hotelben, ahova az ország különböző telepü-
léseiről több mint 240-en érkeztek.

A vendégek köszöntésére Szabóné Karsai Máriát, 
Ebes község polgármesterét kérte fel az országos szer-
vezet, mert közel egy éve Ebes a székhelye az „Életet az 
Éveknek” Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének.

Polgármesterünknek 
így lehetősége adódott a 
köszöntésen túl bemutat-
ni településünket, termé-
szeti-földrajzi-szocio-
lógiai-társadalmi adott-
ságait, lehetőségeit, az 
intézményeket, beszélni 
a település fejlesztésé-
ről, további lehetőségei-
ről és nem utolsó sorban 
a civil szerveződésekről, 
szervezetekről, azok tá-
mogatási lehetőségeiről.

Megemlítette azt is, 
hogy legelőször az Ebesi 
Piros Rózsa Népdalkör 

alakult meg mintegy 28 évvel ezelőtt, amely már 20 éve 
egyesületként működik.

Egy olyan idézettel zárta mondanivalóját, amivel ösz-
szességében hatalmas sikert aratott a sok kikapcsolódni 
érkező nyugdíjas közösségnél.

Köszöntőjét követően az országos szervezet vezetője, 
Dr. Hegyesiné Orsós Éva DÍSZ OKLEVELET adomá-
nyozott, melyben a szervezet elismerését és köszönetét 
fejezi ki az idősek sokrétű segítéséért és a nyugdíjasok 
sorsának javításáért végzett lelkiismeretes munkájáért. 
A Népdalkör nevében Szabó Sándor egyesületi elnök vi-
rággal köszönte meg a munkáját.

A bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy a záró ren-
dezvényen jelezte a közönség, hogy szeretnének eljön-
ni Ebesre egy következő alkalommal és személyesen is 
megismerni településünket.

Bízunk a találkozásban és reméljük, hogy jó együttmű-
ködéssel segítjük közös céljaink megvalósítását.

Szabó Sándorné
Életet az Éveknek Hajdú-Bihar Megyei 

Szervezet elnöke
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Szeretettel köszöntöm az ebesi lako-
sokat, engedjék meg, hogy bemutat-
kozzam. Szegedi Erikának hívnak, 
augusztus 15-től látok el iskolavédőnői 
és területi védőnői feladatokat közsé-
gükben.

29 éve szereztem a diplomámat a 
Debreceni Egyetem Főiskoláján, vé-
dőnő szakon, s bár azóta tréner és hu-
mánmenedzser diplomát is szereztem, 
mindvégig védőnőként dolgoztam. Eny-
nyi év után is úgy érzem, szeretettel, lel-

kiismeretesen és örömmel végzem ezt a hivatást, mert szeretek segíteni, 
kapcsolódni az emberekhez. Két csodás nagy fiam van, 20 és 17 évesek. 
Szabadidőmben 16 éve önkéntesen segítek, egy alapítványban. 

Prevenciós szakemberként nagyon fontosnak tartom az egészségmeg-
őrzést, a betegségmegelőzést, az egészségtudatosságot, ezt a szemléletet 
szeretném átadni a gyermekeknek, és a szülőknek is. Bízok a jó együtt-
működésben az ebesi szülőkkel, gyermekekkel, pedagógusokkal.

Szeretettel: Szegedi Erika

Barta Ágnes vagyok, hét éve dolgozom 
védőnőként. Eddigi munkásságom so-
rán elláttam területi védőnői körzetet és 
iskolát is. Szerencsésnek érzem magam, 
hiszen ez a hivatás megtanít elfogadni 
és szeretni az embereket. Ezen kívül 
megtanít arra is, hogy éljünk az élet adta 
lehetőségekkel. Igyekszem minél többet 
kihozni magamból és segíteni az embe-
reknek.

Örülök, hogy Ebes község védőnő-
jeként ismerhetnek meg. Bízom benne, 

hogy szeretetteljesen és mosolyogva, örömmel töltjük el az elkövetke-
zendő éveket. Célom, hogy leendő gondozott családjaim bizalommal for-
dulhassanak hozzám, és megkapják a szükséges támogatást részemről. 

2022 tavaszán mutatott rá egy 
szakfelügyeleti ellenőrzés, hogy az 
évek óta tartó lakosságszám-emel-
kedés miatt az Ebesen működő két 
védőnői körzet leterheltsége indo-
kolttá teszi a körzetrendezést. A 
Képviselő-testület megvizsgálta a 
kérdést és úgy határozott, hogy há-
rom körzetet kell kialakítani a meg-
lévő kettő helyett, oly módon, hogy 
az egyes körzetek között arányo-
san kerüljön felosztásra az ellátot-
ti létszám. A hatályos módszertani 
ajánlások, valamint a Járási Hiva-
tal Népegészségügyi Osztályának 
instrukciói alapján szeptembertől 
két ún. „területi” és egy „vegyes” 
védőnői körzet fog működni Ebe-
sen. A vegyes körzethez a község 
Kossuth és Gázláng utcákkal hatá-
rolt Észak-nyugati sarka, valamint 
az Iskola tartozik. A másik két ún. 
„tisztán területi” körzethez a tele-

pülés fennmaradó, hozzávetőleg 
a Kossuth utca – Ady Endre utca 
osztóvonaltól délre, illetve északra 
található része tartozik. A részle-
tes utcalista megtalálható a helyi 
rendeletben, de a védőnők is kész-
séggel adnak tájékoztatást minden 
ellátott számára. Az új védőnők 
augusztus közepén már munkába 
álltak, bemutatkozásuk az Ebesi 
Hírlap jelen számának hasábjain 
olvasható. 

A szeptemberi változás azért is 
mérföldkő a védőnői ellátás törté-
netében, mert több évtizedes lel-
kiismeretes védőnői szolgálat után 
Heidumné Szarka Veronika, vagy 
ahogy a legtöbben ismerik: Vera 
néni nyugdíjba vonul. Az ebesi 
gyermekekért, kismamákért vég-
zett áldozatos munkáját ezúton is 
köszönjük!

Dr. Morvai Gábor  jegyző

Szeptembertől három védőnői 
körzet működik Ebesen

Bemutatkoznak az új védőnők

„Életet az Éveknek!”
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Első alkalommal vettünk 
részt balatoni Erzsébet Tábor 
nyaraláson Fonyódligeten az 
Ebesi Alapszolgáltatási Köz-
pont szervezésében. A vasár-
napi ötórás utazás után a jól 
megérdemelt hűsítő csobba-
nást követően, fergeteges buli-
val nyílt meg a tábor. 

Hétfőn az időjárás rende-
sen lehűtötte a Balatont, így 
aznap csak a zuhanyzóban 
találkoztunk vízzel. Ezen a 
napon lézerharcban csaptak 
össze csapataink, délután pe-
dig interaktív fizikai és kémiai 
bemutatón vettek részt a gye-

rekek. A délutáni foglalkozás 
balatoni sétahajókázással ért 
véget, Balatonboglárról közel 
egy órás utat tettünk a magyar 
tengeren.   

A szerencsés időjárásnak kö-
szönhetően a csobbanás a hét 
többi napján nem maradt el. 
Kedden délelőtt sportnappal 
várták a gyerekeket a szerve-
zők, ahol többek között karate, 
birkózás, csocsó, ping-pong 
asztal és tollas várta a mozogni 
vágyókat. A délután fürdőzés-
sel és játszótéri kikapcsolódás-
sal telt, az este Orsovai Reni 
koncertjével zárult.  

Szerdán, a „Hősök napján” 
felvonultak a rendvédelmi 
szervek, és ki lehetett próbál-
ni többek között a tűzoltást, az 
életmentést, a katonai fegyve-
rek használatát is. A szervek 
életmentő show-val kápráztat-
ták el a táborozókat, melyet 
egy fergeteges habparti köve-
tett. Késő délután a fürdőzést 
vízi kalandpark színesítette.  
Az estét a közös táncház és a 
késő esti tábortűz zárta.  

Az utolsó tábori nap sem 
maradt program nélkül. El-
hagytuk a tábort és megnéztük 
Fonyódliget központját. Egy 

egész délutános fürdőzéssel 
búcsúztunk a Balatontól, majd 
táborzáró ceremóniával és 
nagy bulival ért véget a tábor. 

Úgy vélem, a gyerekek ma-
radandó élményekkel térhettek 
haza. 

Ezúton köszönjük Szabó 
Mártának és Dzsudzsák Natá-
liának, hogy elkísérték a gye-
rekeket a táborba.

Köszönjük Ebes Községi 
Önkormányzatnak és az Ebesi 
Alapszolgáltatási Központ és 
Idősek Otthonának, hogy lehe-
tővé tették a tábor megszerve-
zését. 

Vétek-Jenei Éva
kísérő szülő

Erzsébet Tábor Fonyódligeten

Elstartoltak a nyári Erzsébet táborok
Az idén 4 héten keresztül 362 tanulói 

jelentkezéssel veszünk részt az Erzsébet 
Napközi Táborokban. 

Az első héten 142 tanuló a Végre itt a 
nyár! táborban kézműves foglalkozáso-
kon békákat hajtogathatott, fakanál bábot 
készíthetett, játékos sport, angol nyelvi és 
természettudományos foglalkozásokon ve-
hetett részt. A kerékpáros közlekedés szabá-
lyainak elsajátítása után biciklis kirándulást 
tettünk a hajdúszoboszlói Skate Parkba. Az 
informatika teremben számítógépes animá-
ciót készítettünk, haditorna bemutatón és 
sportlövészeten vettünk részt, a tankony-
hán pedig finomságokat sütöttünk. A tábor 
jó hangulatáról és a programokról Érckövi 
Katalin, Petőné Kiss Judit, Szabóné Tóth 
Katalin, Papp Éva, Kása Sándor, Zelizi 
Mária, Fodor Barbara, Csiháné Pálinkás 
Krisztina, Németi Jánosné; dr. Lengyelné 
Biró Ildikó, Kiss Mónika Beáta, Subáné 
Kiss Gyöngyi és Kissné Lantos Éva gondos-
kodtak.

Második héten soha nem látott ese-
ményeknek lehettünk tanúi iskolánkban: 
egy hétre intézményünkbe költözött a 
Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző 
Szakiskola. Albus Dumbledore professzor 
(Szűcs Norbert) üdvözölte az ifjú varázs-
lótanoncokat, majd a varázserejű Teszlek 
süveg beosztotta őket a Roxfort négy há-

zának egyikébe. Volt gyógynövénytan-óra, 
kviddicsedzés, sorverseny, varázslás lufival, 
készítettünk varázslatos vulkánt, sütöttünk 
boszorkánysipka-süteményt, slime-ot készí-
tettünk. Tanulmányi kirándulást tettünk az 
Agórába, és ellátogattunk a Tiltott Renge-
tegbe. A Roxfort tanári kara (Trefán Gab-
riella, Batta Katalin, Arany Edina, Németi 
Jánosné, Szabó Zsolt, Tálas Enikő, Balogh 
Éva, Tamássy Zoltán, Kádárné Domán 
Gyöngyi és Makainé Rácz Borbála) reméli, 
hogy mindenki jól érezte magát, és nem csak 
kellemesen, de hasznosan is telt ez a rövid 
„tanév”!

A harmadik héten 96 tanuló részvételé-
vel valósult meg a robotika táborunk. A 
robotika alapjainak elsajátítása mellett ter-
mészettudományos vetélkedőn, dráma- és 
mesefoglalkozásokon vehettek részt a gye-
rekek. A tankonyhán finom sütik, a kézmű-
ves foglalkozásokon pedig kidekorált tábori 
pólók, kulcstartók, könyvjelzők, lépkedő 
papírrobotok készültek. A Zsongvölgyi Ha-
gyományőrző Haditorna Egylet jóvoltából 
a középkorba csöppentünk. Csütörtökön a 
földesi strandon frissültünk fel, pénteken 
pedig Reschovszky György zenész, szín-
művész tette felejthetetlenné a napunkat egy 
fergeteges előadással. A hetet fagylaltozás-
sal zártuk a Hajnalka fagyizóban. A tábori 

programokat és jókedvet biztosították: Su-
báné Kiss Gyöngyi, Bálintné Bagdi Ibolya, 
Dzsudzsák Natália, Galgóczi Éva, Zakar 
Csilla, Karacs Judit, Illés Angéla, Dr. Rá-
csai Lajosné, Szabó Zsolt, Batta Katalin és 
Kissné Lantos Éva.

A csapatok vezetőiként nagy segítsé-
günkre voltak elballagott diákjaink, akik 
közösségi szolgálatot teljesítettek a táborok 
idején. 

A pályázatok elkészítéséhez, pénzügyi és 
szakmai beszámolóihoz nélkülözhetetlen 
segítséget nyújtott iskolánk adminisztrációs 
csapata: Kiss Lajosné, Holb Rozália, Deák 
Csilla és Papdi-Balogh Anita, valamint 
Kissné Lantos Éva intézményvezető-he-
lyettes.

Bővebb információ: www.ebesarany.hu
Iskolánk Tanévnyitó Ünnepsége 2022. 

augusztus 31-én 17 órakor az iskola dí-
szudvarán kerül megrendezésre.

Összeállította:
Szűcs Norbert intézményvezető,  

Kása Sándor intézményvezető-helyettes, 
Deák Csilla iskolai adminisztrátor

Iskolai színes hírek
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2022. augusztus 4–7. között Ebes telepü-

lés adott helyet a VI. Járási Ifjúsági Polgárőr 
Tábornak.   A Nádudvarról, Nagyhegyesről, 
Hajdúszoboszlóról, Balatonszárszóról és 
Ebesről érkező fiatalok és kísérőik közel 50 
fővel vettek részt a tábor programjaiban. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy immár 
hatodik éve folyamatosan működik ez a 
– tanulásra, közösségépítésre és kikapcso-
lódásra egyaránt kiváló – tábor, melynek 
megálmodója Balogh László, az Ebesi Pol-
gárőr Egyesület vezetője.  A tábor célja el-
sősorban az volt, hogy a fiatalok betekintést 
nyerjenek a polgárőri és rendvédelmi pálya 
rejtelmeibe, a közösségi szolgálatba. E célt 
sikerült megvalósítanunk színes, interaktív 
szakmai bemutatókkal, programokkal, a 
mentősök, rendőrök, katonák és polgárő-
reink, pedagógusaink irányításával. Ezen 
felül vidám hangulatú, sport- és ügyességi 
játékok, csapatversenyek, KRESZ-vetélke-
dők tették emlékezetessé e négy napot. 

Fontosnak tartottuk, hogy az ifjú, leen-
dő polgárőrök megismerhessék a rendező 
település értékeit, ezért több helyszínen 
szerveztük az eseményeket: a helyi múze-
umban; a település főterén történt a geo-
caching, a sport- és ügyességi vetélkedő; 

DISCO a helyi általános iskolában, amely 
egyben a szállás helyéül is szolgált; a 
Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna 
Egylet ebesi képviselőinek bemutatója, az 
izgalmas éjszakai bátorságpróba, valamint 
Reschofsky György bábművész nagy sikerű 

koncertje a Nagyparkban volt megrendezve. 
A szokásosnál kissé hosszabb időtartamú tá-
bor és a Magyar Falu Program pályázatán 
nyert anyagi támogatás lehetővé tett egy 
budapesti utazást is. Ellátogattunk az Or-
szágos Rendőr-főkapitányság székhelyére, 
ahol betekintést nyertünk a BRFK Bűn- és 
Balesetmegelőzési Centrum munkájába. A 
nap további részében a Csodák Palotájában 
izgalmas órákat tölthettünk el. Zárásként 
mindezeket az utolsó napon a nádudvari 
strandolás tette teljessé.

Örömmel konstatáltuk az ebesi és a ven-
déggyerekek közötti, új barátságok létrejöt-
tét. Reméljük, hogy a leendő polgárőrök él-
ményekkel tele, sok tapasztalattal, tudással 
felvértezve, szép emlékekkel tértek haza. 

Ezúton is szeretném megköszönni min-
denkinek, aki valamilyen formában hozzá-
járult a tábor sikeres lebonyolításához. A 
teljesség igénye nélkül: Kása Sándor tábor-
vezetőnek, Zelízi Mária, Bálintné Bagdi Ibo-

lya és Zsigmond Mónika pedagógusoknak, 
hogy szabadidejükben szerepet vállaltak a 
tábor előkészületeiben, a programok lebo-
nyolításában valamint az ifjú polgárőrök 
kísérésében, felügyeletében. Köszönet jár 
valamennyi polgárőrünknek a segítségükért: 
Erdődiné Szabó Editnek, Kapusi Sándornak 
és Pajzos Istvánnénak, akik a gyerekek fel-
ügyeletében és utaztatásában vettek részt. 
Köszönöm Eignerné Bartusz Andrea, Kiss 
Lajosné, Szűcs Norbert, Sós Barnabás és 
Szatmári Gábor, Molnár István és Csiszár 
Sándor együttműködését is. 

A tábor megrendezését a Magyar Falu Pá-
lyázati Program anyagilag is támogatta! 

Az VII. Járási Ifjúsági Polgárőr Tábor 
rendezője a következő évben Nádudvar 
lesz, ahová várjuk az egész iskolai évben 
aktív kispolgárőrök jelentkezését.

Balogh László
Ebesi Polgárőr Egyesület elnöke

Ebesen táboroztak a Hajdúszoboszlói Járás ifjú polgárőrei

Ebben az évben augusztus 
6-án, szombaton került meg-
rendezésre a XXVII. Haj-
dú-Bihar Megyei Polgárőr 
Nap Komádiban, melynek 
helyszínéül a szervezők a kel-
lemes környezetben lévő váro-
si sportpályát választották. Az 
Ebesi Polgárőr Egyesület tag-
jai, erre az időpontra szervezett 
VI. Járási Ifjúsági Polgárőr Tá-
bor szervezési feladatai miatt 
nem vehettek részt a rendezvényen. A hiva-
talos program keretében a Megyei Polgárőr 
Nap ünnepélyes megnyitóján, a köszöntő 
szavak és az elmaradhatatlan gratulációk 
után a rendőrség, katasztrófavédelem, és a 
települések jelen volt vezetői, valamint Bo-
ros Viktor, az Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr 

Szövetség elnöke kitüntetése-
ket és elismeréseket adott át 
azoknak a polgárőröknek, akik 
hosszú évek óta lelkiismere-
tesen, ellenszolgáltatás nélkül 
dolgoznak a bűnmegelőzés te-
rületén. A rendezvényen nagy 
megtiszteltetés érte Eignerné 
Bartusz Andreát, polgárőr 
egyesületünk elnökségi tagját 
– mert elnökségünk javaslatára 
– az eddig végzett kiemelke-

dő, és rendkívül eredményes bűnmegelőző 
munkájának elismeréseként a Hajdú-Bihar 
Megyei Szövetség által 2019-ben alapított 
„Hajdú-Bihar Polgárőre” kitüntető címet 
vehette át, melyhez gratulálunk.  

Balogh László 
Ebesi Polgárőr Egyesület 

Megyei Polgárőr találkozó Komádiban

Hirdetmény
Ebes Községi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete Egészségügyi, Szociális Bi-
zottsága értesíti a lakosságot, hogy az ebe-
si állandó lakcímmel rendelkező, nappali 
oktatás rendje szerint tanulmányokat foly-
tató diákok részére 4.000 Ft beiskolázási 
települési támogatást nyújt. 
Beiskolázási települési támogatásban ré-
szesülhet:
a)  a nappali tagozaton tanulmányokat 

folytató kiskorú, vagy
b)  az a nappali tagozaton középfokú ta-

nulmányokat folytató nagykorú, legfel-
jebb 23. életévének betöltéséig, vagy

c)  az a nappali tagozaton felsőfokú tanul-
mányokat folytató nagykorú legfeljebb 
25. életévének betöltéséig, aki rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményre nem 
jogosult és a családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegé-
nek (28.500 Ft) négyszeresét. 

A támogatás igényléséhez szükséges for-
manyomtatványt a Polgármesteri Hivatal 
szociális irodájában és az ügyfélportán 
lehet igényelni. 
A kérelem benyújtására 2022. szeptem-
ber 1-jétől október 31-ig van lehetőség.

Ebes Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Egészségügyi, 

Szociális Bizottsága
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2022. augusztus 18-án egy újonnan induló előadássorozat első részeként az Octenisept képviselője, Kamuti 
Hajnalka tartott ismeretterjesztő előadást kismamák, anyukák részére az Egészségházban. Szép számmal 
jelentek meg az érdeklődők. Megismerkedtünk több termékkel, melyek nagyon hasznosak a kisbabás és na-
gyobb gyermeket nevelő családokban is. Hallhattunk a helyes, korszerű köldökcsonk ápolásról, sebkezelés-
ről, fogápolásról, intim fertőzések kezeléséről, császármetszés esetén a seb kötözéséről, a heg kezeléséről. 
Köszönjük szépen mindenkinek a részvételt, hamarosan újabb előadással folytatódik az egészségtudatossá-
gi és gyermekápolási előadássorozat.

Szilágyiné Dr. Gyermán Anna szakgyógyszerész és Agárdiné Zseni Hilda védőnő

Az egészségtudatosság és a gyermekápolás jegyében

A nyári szünet után szeptember 1-től újra indul a meridi-
án torna az Idősek Klubjában, Cseri Melinda vezetésével. A 
meridián torna a szervezet energia egyensúlyának helyreállí-
tásával immunrendszerünket erősíti, betegség esetén elősegíti 
a szervezet regenerációját. Mellékhatásai nincsenek, bármi-
kor, bárhol gyakorolható, minden korosztály számára ajánlott, 
megterhelő gyakorlatoktól mentes. A torna kb. 30 percet vesz 
igénybe, külön felszerelés nem szükséges, csak kényelmes öl-
tözék és cipő.

Szeretettel várjuk klubtagjainkat és minden érdeklődőt 
2022. szeptember 1-jén, csütörtökön, 15:00 órától az Idő-
sek Klubjában (Ebes, Rákóczi u. 7–9).

Erdei Andrásné intézményvezető

„3-1-2 Ne hagyd el magad”
Folytatódik a meridián torna!

Kiállítás az Idősek Otthonában
Múltidéző hímzett falvédő, 
kézimunka és fotókiállítás 
nyílt az Idősek Otthona kö-
zösségi termében Ebes fenn-
állásának 70. évfordulója 
alkalmából. A csodálatos 
régi falvédők, hímzett, riselt 
terítők, kötők, párnák, és a 
klubéletről kiállított régi fo-
tók által igazi időutazásban lehet része az ide látogatóknak. A 
kiállítás megvalósításában nyújtott támogatásért köszönet illeti 
az Ebesi Kulturális Kft.-t, és azokat az ügyes kezű asszonyokat, 
akik elhozták nekünk a kiállított, szebbnél szebb kézimunkái-
kat. A kiállítás szeptember 30-ig ingyenesen megtekinthető. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Erdei Andrásné intézményvezető

Kedves Kismamák, Anyukák, 
érdeklődők!

2022. szeptember 10-én, szombaton délelőtt 9 órától mini 
hordozós klubot szervezünk néhány rutinos ebesi anyukával, 
akik már egy vagy több babát és kisgyermeket hordoztak/
hordoznak. Az anyukák segítenek a helyes kötésben, a leg-
alkalmasabb, legkényelmesebb hordozó eszköz kiválasztá-
sában. 

Helyszín: Görbe-Balogh kúria mögötti filagória. (Rossz 
idő esetén az Egészségházban kerül megrendezésre.)

Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket! Részletekről ér-
deklődni a Védőnőknél lehet. 

Agárdiné Zseni Hilda védőnő 

Kedves Látogatóink!
A Községi Könyvtár és a Széchényi Ferenc 
Táj múzeum 2022. augusztus 24-től határo-
zatlan ideig zárva tart, felújítási munkálatok 
miatt. A nyitás pontos idejéről tájékoztatjuk olvasóinkat, 
információ kérhető az ebeskonyvtar@gmail.com címen.

 
 

  
 
Rendező: Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület 
Időpont: 2022. szeptember 18. vasárnap 9 óra  
Helyszín: Ebes Művelődési Ház, Kossuth u. 32-34.  
Program: 
 8.00 órától Helyszíni nevezés, rajtszámok átvétele 
 9.10  Megnyitó 
 9.30  2018-ban vagy utána született lányok és fiúk  400 méter-Bálint cseppek táv 
 9.40  2016-2017 között született lányok és fiúk   700 méter-Bálint csemegék táv 
 9.50  2014-2015 között született lányok és fiúk  1100 méter-HAJRÁ futás táv  
10.00  2012-2013 között született lányok és fiúk  1400 méter-HAJRÁ futás táv 
10.20  2010-2011 között született lányok és fiúk  1800 méter-CONSULO táv 
10.20  2008-2009 között született lányok és fiúk  1800 méter-CONSULO táv 
10.40  2006-2007 között született lányok és fiúk  2800 méter-ESBE táv  
10.40  2004-2005 között született lányok és fiúk  2800 méter-ESBE táv 
11.00  1983-2003 között született hölgyek és urak  4200 méter-KETER táv  
11.00  1982-ben és előtte született hölgyek és urak  4200 méter-KETER táv  
12.20  Eredményhirdetés 
 
Díjazás: A győztesek kupát nyernek. A korcsoportok első három helyezettjei érem díjazásban 

részesülnek. Az 1-6. helyezettek oklevelet és minden célba érkező egészséges 
ajándékokat kap. 

 

A KETER táv győztesei 5000 Ft, 2. helyezettjei 3000 Ft, 3. helyezettjei 2000 Ft 
pénzdíjazásban részesülnek. A pályacsúcsért 5000 Ft jár. A 400 és 700 méteres Bálint 
távok győztesei egészséges csemegék ajándékcsomagot vehetnek át. Az 1100, 1400, 
1800 és 2800 méteres HAJRÁ futás-CONSULO-ESBE távok győztesei 3000 Ft értékű 
ajándékutalványt nyernek. A hölgyeket és a 40 év felettieket is külön értékeljük.  
 

Nevezés /Információ: 
Előnevezési díj felnőtteknek: 600 Ft, gyerekeknek 400 Ft. ESBE tagok fél áron 
nevezhetnek. Befizetés a rajtszámok átvételekor a verseny napján. Előnevezés: 
sosbarnabas19@gmail.com e-mail címre (név, lakhely, születési év, táv megadásával), vagy 
telefonon, SMS-ben: 30/905-1830. Helyszíni nevezés esetén felnőtteknek: 1000 Ft, 
gyerekeknek 600 Ft a nevezési díj. 

A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt! 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII. SEBES futóverseny 
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A versenysport rengeteg lemondással jár. 
Futóink sikerei mögött nagyfokú alázat, 
kitartás, türelem, akaraterő és rengeteg 
munka áll. A nagy teljesítmények és cé-
lok eléréséhez olyan elkötelezettség és 
tudatosság szükséges, amelyekkel az élet 
minden területén megállhatják helyüket 
futóink. Ilyen szorgalmas és tehetséges 
futótársunk Egri Csenge, aki Hajdú Bi-
har-megye sport nagykövete, attaséja 
lett, amit a sportban és tanulásban szer-
zett kitartó munkájával ért el. Másik te-
hetségünk, a többszörös országos bajnok 
futónk Ifj. Sós Barnabás, aki immár 5. 
alkalommal húzhatta magára a címeres 

mezt, miután ismét meghívást kapott a 
magyar válogatottba, hogy Csehország, 
Lengyelország és Szlovénia legjobb fu-
tóival mérje össze erejét. A válogatott vi-
adalon pályafutása 2. legjobb idejét érte 
el 1500 méteren. A Hajrá futás augusztusi 
versenyén is szépen gyűjtötték a pontokat 
versenyzőink. Tóth Amina, Nyüvediné 
Mónika és Antal Zétény aranyérmesek 
lettek. Második helyen végeztek: Antal 
Csenge, Szűcs Nátán és Szűcs Benett. 
Bronzérmes lett Mészáros Márta. To-
vábbi pontszerzőink: Egri Csenge, Kiss 
Mónika Beáta, Gönczi Edina, Nyüvedi 
Nándor, Lugosi Imre és Antal Arnold.

Sós Barnabás
Ebesi Sportbarátok 

Ittasan okozott balesetet egy férfi 2022. július 23-án a 4. sz. főút-
vonal ebesi szakaszán. A rendelkezésre álló adatok szerint egy 
22 éves férfi közlekedett az általa vezetett motorkerékpárral 21 
óra 40 perc körül Debrecen irányából Hajdúszoboszló irányába. 
Haladása során, nekiütközött a vele azonos irányba közlekedő 
mezőgazdasági vontatónak, és ennek következtében elesett. A 
balesetből kifolyólag, a motorkerékpár vezetője nyolc napon 
túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A helyszíni szemle során a 
motorkerékpárossal szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív 
értéket mutatott, ezért ellene ittas állapotban elkövetett járműve-
zetés vétségének megalapozott gyanúja miatt indult nyomozás.
Közúti baleset gondatlan okozása vétségének megalapozott 
gyanúja miatt indult büntetőeljárás egy nővel szemben. Az eljá-
rás adatai szerint 2022. július 28-án 9 óra 45 perc körül az általa 
vezetett személygépkocsival Ebesen, a Fő utca egyik oldalán 
lévő kapubejáróból történő kihajtása során későn észlelte az ott 
szabályosan közlekedő motorkerékpárost, akivel összeütközött.  
A baleset során, a vétlen motorkerékpár sofőrje előreláthatólag 
nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. 
Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és 
amennyiben jogsértő eseményt észlelnek, értesítsék a rend-
őrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbí-
zottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A beje-
lentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zártan 
– kezeli: 
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 hét-
főjén 17:00 és 18:00 óra között tartanak a Körzeti Megbízotti 
Irodában az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt.

Karácsony Béla r.szds., sajtószóvivő

Rendőrségi 
hírek

A siker titka

VÉRADÁS
2022. szeptember 21-én, szerdán 
14.30 órától 17.30 óráig véradás 
lesz az ebesi Művelődési Házban. 

Egy véradással 3 ember élete 
menthető meg! 

Személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya 
bemutatása szükséges.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk nyilvánítani Balogh 

Lászlónak és Polgárőr csapatának az önzetlen 
segítségükért, melyet költözködésünk során 

tanúsítottak. 

Magyar Józsefné és Magyar József

Egri CsengeAntal Csenge

Felhívás!

Időpont: 2022. szeptember 18. vasárnap 9 óra
Helyszín: Ebes Művelődési Ház, Kossuth u. 32–34. 
Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület az Ebes Községi 
Önkormányzattal együtt, 2022. szeptember 18-án vasárnap 9 
és 12 óra között megyei szintű utcai futóversenyt szervez Ebes 
belterületén. Ezen időszakban a Kossuth utca kb. 400 méteres 
szakasza le lesz zárva a futók biztonsága érdekében, rendőri 
és polgárőri biztosítás mellett. A megjelölt időtartam alatt köz-
lekedő buszjáratok a Hunyadi utcán közlekednek, kihagyva a 
Kossuth utcai (gyógyszertár, illetve iskola előtti) megállókat. A 
Kossuth-Bocskai-Vérvölgy-Rózsa utcákon nagyon körültekin-
tően, fokozott figyelemmel közlekedjenek a versenyzők miatt, 
folyamatos haladásukat biztosítva. Köszönjük megértésüket!

Ebes Községi Önkormányzat
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                          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 

Álmodja meg... 
és én elkészítem fából!

Kovács Gyula 

36 30 372 7944+  

Weboldal: fa-almok.hu

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


