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Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Szépkorú köszöntése

Felhívás – Szociális tűzifa
A Belügyminisztérium ebben az évben is pályázatot
írt ki az önkormányzatok számára a szociális támogatásként biztosítandó téli tüzelő kedvezményes beszerzésére. Az Önkormányzat a pályázat keretében
193 erdei köbméter tűzifa kiosztására nyert jogot.
Az igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletet a Képviselő-testület elfogadta, a kérelem 2022.
november 16. napjáig nyújtható be a Polgármesteri Hivatalban. A kérelem elérhető a Hivatalban és a
www.ebes.hu oldalon is.
Biró Sándorné
elnök, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Magyar Józsefet (született: 1932. 09. 26.), az Ebesi
Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona lakóját
90. születésnapja alkalmából Ebes Községi Önkormányzat nevében Szabóné Karsai Mária polgármester asszony és Dr. Morvai Gábor jegyző úr köszöntötte.
Jó egészséget és további boldog éveket kívánunk!

Ebesen tilos a kerti hulladék
égetése
Tisztelt Ebesiek! Törvényi változás következtében 2021 januárjától Ebesen is hatályukat vesztették a kerti hulladék égetését lehetővé tevő szabályok. Ettől az időponttól a belterületi, valamint
a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata
során keletkezett növényi hulladék szabadtéri égetése TILOS. Az ingatlan tulajdonosa, használója
köteles a területet éghető hulladéktól és további
hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől
mentesen tartani. Az Önkormányzat a Közszolgáltatóval kötött szerződés alapján, a Zöldhulladék
Gyűjtőpont működtetése révén biztosítja, hogy a
lakosság a jogszabályi előírásoknak megfelelően
kezelhesse a keletkező avart és kerti hulladékot. A
gyűjtőpont szerdán 14-17 óráig, szombaton 9-14
óráig van nyitva. Kérünk mindenkit, hogy a Gyűjtőpontot az előírt szabályoknak, valamint a telep
őr instrukcióinak megfelelő használják. További
információ: www.ebes.hu
Dr. Morvai Gábor jegyző

Temetői járatok
Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy a korábbi évek
gyakorlatához hasonlóan ez évben is, november
1-jén, pénteken Mindenszentek napja és Halottak
napja alkalmából a helyközi autóbuszok térítésmentesen szállítják a debreceni és a hajdúszoboszlói köztemetőbe utazókat. A szállítás költségét Ebes Községi
Önkormányzat finanszírozza.
– Debrecenbe 08.00-kor, 09.00-kor, 12.00-kor és
14.30-órakor indulnak buszok, míg visszafelé
10.00-kor, 11.00-kor, 13.30-kor, és 17.00 órakor
indulnak a járatok.
– Hajdúszoboszlóra 12.00 órakor indul és onnan
14.30 órakor jön vissza a busz.
A buszok a Gyógyszertár előtti buszmegállóból indulnak.
Ebes Községi Önkormányzat

FELHÍVÁS BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA
Ebes Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2023. évre kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot.
A cél a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.
A pályázati kiírás letölthető a www.ebes.hu honlapról.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Irodájában lehet benyújtani 2022. november 3-ig.
Szabóné Karsai Mária polgármester
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Beszámoló az októberi képviselő-testületi ülésről

Az első napirendi pont keretében Szabóné Karsai Mária polgármester asszony beszámolt az előző testületi ülés
óta eltelt eseményekről.
Ezt követően a település
2021. évi tűzvédelmi helyzetéről szóló előterjesztés került
megtárgyalásra. A Debreceni
Katasztrófavédelmi
kirendeltség vezetője, dr. Nagy
Imre tű. ezredes által megküldött beszámoló alapján Ebesre 21 alkalommal vonult a katasztrófavédelem. Az esetek
túlnyomó többségében az otthon jellegű létesítményekben
keletkezett tűz, ezen kívül a
szabad területeken keletkező
tűzesetek voltak gyakoriak.
Továbbra is gyakori a kéménytűz, amelynek oka legtöbbször a karbantartás hiánya, vagy a helytelen tüzelés.
Megtárgyalta a Testület a
településrendezési eszközök
módosításáról szóló előterjesztést, melynek keretében
módosításra került a helyi
építési szabályzatról és szabályozás tervről szóló rendelet.
Megalkotásra került a szociális tűzifa igénylésének és
kiosztásának szabályait tartalmazó rendelet, az igénylés
részleteiről az Ebesi Hírlap e
száma külön tájékoztatást tartalmaz.
Tóth Ilona intézményvezető
beszámolójában bemutatta az
Óvoda 2021/2022. nevelési
évét. A fényképes prezentációval kiegészített tájékoztatóból a képviselők bepillantást
nyerhettek az intézményben
folyó színvonalas szakmai
munkába és a gyermekek
nagy örömére megvalósított
számos érdekes programba.
Jogszabályi előírás alapján véleményezte a testület
a Berettyóújfalui Tankerületi Központ által megküldött
tervezett iskolai felvételi körzethatárt. Ebes esetében ez a
település közigazgatási határával egybe esik.
Ismét szerepelt a napirendi

pontok között a víziközmű
vagyon állami tulajdonba
adásáról szóló előterjesztés.
Mint ismeretes, egy jogszabály-módosítás lehetővé tette,
hogy a települések állami tulajdonba adják e vagyonelemeket, és ezzel szabadulhatnak az üzemeltetés terhétől,
illetve az ezzel járó veszteségektől. Ebesen szeptemberben úgy döntöttek a képviselők, hogy Ebes nem kíván
élni a lehetőséggel. Az újbóli
napirendre tűzést az indokolta, hogy idő közben megérkezett a Debreceni Vízmű
Zrt. kimutatása a 2023-as év
várható veszteségéről, amely
Ebes esetében – arányosítva –
mintegy 28 millió forintot jelent. Debreceni Megyei Jogú
Város Közgyűlése, mint a
Debreceni Vízmű Zrt. többségi tulajdonosa a jövő évi várható veszteség fényében azt
javasolta az egyes településeknek, hogy ha nem tudják a
rájuk eső veszteséget finanszírozni, adják állami tulajdonba
víziközműveiket. Debrecen
jelenleg nemleges állásponton van az állami tulajdonba
adást illetően. Az ebesi képviselők az új információk ismeretében tárgyalták újra az
ügyet, és egyhangúlag úgy
döntöttek, hogy nem kívánják átadni a tulajdonjogot és
vele együtt a közel 40 millió
forintos fejlesztési alapot, de
folyamatosan
figyelemmel
kísérik az üggyel kapcsolatos fejleményeket, és szükség
esetén ismét tárgyalni fogják
a napirendi pontot.
Döntés született a Q-Solutions Kft. kérelméről. A cég
Ebes északi részén vásárolt
területének megközelítéséhez szükséges út megépítéséhez kért együttműködését. A
döntés értelmében az Önkormányzat elkészíti az út terveit
és megszerzi a szükséges engedélyeket, melyek alapján
a vállalkozás megépítheti az
utat.

Kérelemmel fordult a Testülethez a közelmúltban a 12
ha ipari területet megvásárló
WEERTS Logistic HUR One
Kft. A vállalkozás a területén átvezető csapadékvíz-elvezető csatorna (ez a MOL
telep csapadékvizét vezeti
el) áthelyezését, illetve a felépítendő logisztikai központ
csapadékvizének szomszédos
befogadó árokba vezetését
kérte. A Testület úgy határozott, hogy a vasút déli oldalán
található árok üzemeltetésére
is engedélyt kell szerezni, és
azt követően lehet dönteni a
kérelemről.
Polgármesteri előterjesztésre több előirányzat-módosításról is döntés született: A
zöldterület-kezelés és parkosítás többletkiadásaira bruttó 6.350.000.-Ft-ot, ügyvédi
költségre bruttó 1.905.000.-Ftot, önkormányzati tulajdonú
ingatlan kerítésének építésére
bruttó 450.000.-Ft-ot, vízkivételi kút karbantartására bruttó
250.000.-Ft-ot, az Óvoda utca
korrekciós munkáinak elvégzésére bruttó 635.000.-Ft-ot,
az Orgona utca szennyvíz-elvezetés tervezésére és kiépítésére bruttó 62.865.000.-Ftot (ebből mintegy 40 millió
forint a Vízgazdálkodási
Fejlesztési Alapban található
összeg) szavaztak meg a képviselők.

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság és az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)
által alkotott konzorcium
a „Hajdúhátsági többcélú
vízgazdálkodási
rendszer
fejlesztése” című KEHOP 1.3.0-15-2015-00005” azonosítószámú projekt felada
tainak,
illetve
céljainak
megvalósításához
jogerős
vízjogi létesítési engedély
alapján önkormányzati és
magántulajdonú ingatlanokon
vízelvezető műtárgyakat helyeztetett el. Az Önkormányzati tulajdonú ingatlanokat
érintő szolgalmi jog bejegyzéséhez a Testület hozzájárult.
Döntés született az orvosi
ügyelet jelenlegi rendszerének
2022. december 31. napjáig
történő meghosszabbításáról.
A Daniella Ipari Park Kft.
kezdeményezése alapján a
Testület hozzájárult a településrendezési eszközök újabb
módosítására irányuló eljárás
megindításához.
Tárgyalta a testület a Piacon található egyik üzlethelyiség bérlőjének kérelmét,
amely az üzlet profiljának
megváltoztatására irányult. A
módosítási kérelmet a képviselők elutasították.
Zárt ülés keretében fecskeházi lakás bérbeadásáról született döntés.
Dr. Morvai Gábor jegyző

Kortalan
futósikerek
Óriási sikerek születtek a
szenior országos bajnokságon. Az 5 km-es távon Kerékgyártóné Katona Mária
és Mészáros Tamás ezüstérmesek lettek, míg Nyüvediné Mónika az ötödik helyen
végzett.
Sós Barnabás, ESBE

Az Ebesi Hírlap novemberi számának lapzárta
időpontja: 2022. november 17., csütörtök.
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Karády Katalin népszerű dalai – Soós Judit tolmácsolásában
– mégis könnyeket csaltak a hallgatóság szemébe.
A Széchényi Ferenc Tájmúzeum 2022 őszén ismét csatAz Ebesi Művelődési Ház és Közösségi Színtér tavaly
lakozott a Múzeumok Őszi Fesztiválja országos rendez- alakult Mézeskalács készítő szakköre immár papírfonással
vénysorozathoz. A múzeum épületének felújítási munkálatai
miatt idén rendhagyó módon, külső
helyszíneken valósultak meg a programok. 2022. október 17-én az Ebesi
Alapszolgáltatási
Központ és Idősek Otthona adott
helyet
Erdélyi
Márta Sesztina Jenő-díjas versmondó és Soós Judit
énekes-előadómű- tölti hétköznapjait, de településünk 70 éves születésnapja alvész
„Hamvadó kalmából a Múzeumok Őszi Fesztiválja Értékeink újratöltve
cigarettavég” című című programjához „Nézz be, többet mézzel, mint kézzel!”
műsorának. Bár se címmel csatlakozva mézeskalácsból készítette el Ebes közszületésének, sem ség címerét. Az édes alkotás a Művelődési ház előterében
halálának
nincs tekinthető meg.
kerek évfordulója,
A programsorozat zárásaként „Borzongoló” címmel ka-

landra hívtuk a játékos kedvű gyerekeket és felnőtteket a
Művelődési házba, ahol bátorságukat próbára téve élhettek
át kalandokat a Halloween jegyében. Felfedező várostúra
játékunkat „Elveszve Ebesen” a múzeum Facebook oldalán
továbbra is megtalálhatják az érdeklődők!
Eignerné Bartusz Andrea ügyvezető

Felejthetetlen élményfutáson vett részt a mozgássérült ebesi kisfiú

Peha Marci ezúttal a én megrendezett Fuss, fotózz,
Leukémiás Gyermekekért mosolyogj! elnevezésű jótéAlapítvány által szervezett konysági futórendezvényen
hortobágyi rendezvényen
állt rajthoz segítőjével, akivel már a következő megmérettetést tervezik.
A nyolcéves kisfiú – aki a
debreceni Immámuel Otthon
és Iskola tanulója – először
a debreceni repülőtéren rendezett Wizz Air Airport Run
elnevezésű eseményen részesült a futás és a versenyzés
örömében egy futókocsi és
az intézmény munkatársa,
Kovácsné Cseke Judit segítségével.
Nem kellett sokat várnia a
párosnak a következő kihívásra, ugyanis az október 22-

is rajthoz álltak, a gyermektávot teljesítették. Marcinak
ezúttal is maradandó élményt
adott a futás: sok biztatást
kapott, ingergazdag és festői
szépségű környezetben teljesítette a távot Judittal, és
felemelő érzés volt számára,
amikor a befutóérmet a nyakába akasztották.
A duó sok kedves emlékkel telve hagyta el Hortobágyot, és már nagyon várja a
következő közös futamot. Az
Immánuel Otthon és Iskola
eme kezdeményezése túlmutat a sporton. Társadalmi
szemléletformáló hatása is
van, hiszen a mozgássérült
személyek jelenléte a versenypályákon hozzájárul a

csoport társadalmi integrációjához, és segít lerombolni a
negatív, téves előítéleteket és
sztereotípiákat.
Nádudvari Péter
gyógypedagógus
Immánuel Otthon és Iskola

www.ebes.hu

Múzeumok Őszi Fesztiválja – 2022
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Európai Mobilitási Hét
az óvodában

Immár 11. alkalommal

www.ebes.hu

Idén is csatlakoztunk az Eu- tette az Autómentes Napot.
rópai Mobilitási Hét kampányAz önkormányzat idén is
hoz, amelynek célja a környe- támogatta az esemény résztvezetbarát és fenntartható városi vőit. Minden óvodás és iskolás
gyerek müzli szeletet kapott.
Bringás reggeli keretében pedig a település központjában
dobozos üdítővel és croissant-nal várták a kerékpárral
közlekedőket.

közlekedés népszerűsítése volt.
A rendezvénysorozat szeptember 18-án a SEBES futóversennyel vette kezdetét, melyen
közel 100-an álltak rajthoz.
Több intézmény is megmozdult, hogy népszerűsítse az
egészséges életmód, valamint
a mozgás fontosságát. Szeptember 20-án a polgármesteri
hivatal dolgozói kerékpártúrát
szerveztek a szomszédos Haj-

dúszoboszlóra, míg az oktatási
intézmények helyben szerveztek közlekedéssel kapcsolatos
programokat. Az óvodában
rendőrségi bemutató, rajzpályázat, kerékpártúra, míg az iskolában kerékpáros ügyességi
verseny és aszfaltrajz színesí-

A balesetmentes közlekedésben kiemelkedő szerepet töltöttek be az ifjú polgárőrök és
segítőik, akik egész szeptemberben gondoskodtak a zebrán

való biztonságos átkelésről.
Köszönjük a megvalósításban résztvevő pedagógusok
és (ifjú) polgárőrök munkáját
valamint Sós Barnabás közreműködését!
Vétek-Jenei Éva

Óvodánkban erre az eseményre, formabontó módon
egy egész hetet átfogó programsorozattal készültünk és
az „..így is lehet, avagy autó
nélkül az oviba ...” elnevezésű akciót hirdettünk.
Minden nap más-más érdekes tevékenység és program
várta a gyerekeket.
A csoportok biciklizéssel
kapcsolatos alkotásokat készítettek, melyekből kiállítást rendeztünk.
Az Ovi Moziban mesefilmeket nézve a közlekedés
szabályaival ismerkedhettek
meg a gyerekek.
A közlekedési akadálypályán az ügyességüket próbálhatták ki. Ellátogattak
hozzánk a rend őrei, akiktől
sok érdekes dolgot tudhattunk meg. Meglepetésként
még egy igazi rendőrautóval
is megismerkedhettek az ovi-

sok. A hét utolsó napján pedig a hagyományos biciklitúrán vehettek részt a gyerekek
és aszfaltrajzokkal díszíthették az ovi parkolóját. A meghirdetett akciónk nagy sikert
aratott. Hatalmas lelkesedéssel vettek benne részt kicsik
és nagyok. A legeredményesebb környezetvédő palántáink pedig külön jutalomban
is részesültek.
Bízunk benne, hogy az
autó nélküli közlekedés ezután is fontos lesz mindenkinek.
Köszönjük szépen a szülők
lelkes hozzáállását, a Polgárőrség, a Hajdúszoboszlói
Rendőrkapitányság, az Önkormányzat és a KETER
Hungary Kft. támogatását és
felajánlásait.
Természetbarát
munkaközösség
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Óvodánkban idén is megrendezésre került a népmese hete.
Ez alkalommal is különböző programokkal készült Munkaközösségünk a gyermekeknek.

Meghirdettük a már ismert rajzkiállítást, melyre szebbnél
szebb rajzok érkeztek. A szülők büszkén tekinthették meg az
elkészült alkotásokat egész héten, a tornaszoba falán.


Ezen kívül Meseországba invitáltuk a gyermekeket. Ahol a
kapun belépve kipróbálhatták, milyen a meseszereplők bőrébe bújni, építhettek palotát, bábozhattak, megkóstolhatták a
mesebeli gyümölcsöket, valamint meghallgathattak egy
mesét a meseszőnyegen.
Meghívtuk óvodánkba a Kölyökidő Alapítványt, akik
egy táncmulatságot rendeztek a gyerekeknek és népi
gyermekjátékokat próbálhattak ki.
Méltóképp megünnepeltük
névadónk születésnapját.
Hagyományőrző Munkaközösség

www.ebes.hu

Népmese hete
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Versenyek, elért eredmények

Elballagott nyolcadik osztályos
tanulóink közül többen elhalasztották a májusi nyelvvizsgát, mivel
a Határtalanul programmal esett
egy időpontra. Nyári erőfeszítésük
nem volt hiábavaló, mert sikeres
középfokú szóbeli vizsgát tett Dávid Tamás 8.a osztályos tanuló.
Sikeres BME típusú középfokú
komplex vizsgát tettek Pál Roland
8.a, Tarcza Vivien 8.b, és Tóth
Olivér Benjámin 8.b osztályos tanulók. Külön öröm, hogy Molnár
Maja 8.a osztályos tanuló sikeres
felsőfokú vizsgát tett! Felkészítőik: Csiháné Pálinkás Krisztina és
Trefán Gabriella Krisztina. Felhívjuk a Kedves Szülők figyelmét, hogy az első sikeres komplex nyelvvizsga díját a Magyar
Állam visszafizeti. Éljenek ezzel
a lehetőséggel, ha kézhez kapják
a nyelvvizsga bizonyítványt!
Bérczes Mihály, a Zichy Géza
Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanárának élménybeszámolója: “Az IYMC szervezet által
meghirdetett 2021. évi versenysorozat díjátadó gálakoncertjén
játszottam 2022. augusztus 28-án
New Yorkban a DiMenna Classical Music Centerben. A döntőben
végül a második és harmadik díjat
együttesen hoztam el. Így „Prize
winners recital” díjban részesültem, amelyet a New York-i koncert
végén vehettem át én is. Külön
megtiszteltetés és szakmai elismerés volt számomra az is, hogy
a gálakoncert másik három győztes fellépőjének az előadásához
közreműködőként engem kerestek
meg elsőként. A másfél órás gálakoncerthez összesen húsz percnyi
professzionális szintű előadásokkal járultam hozzá.”
A HEBE Kft. project versenyt
hirdetett Liz Truss, brit miniszterelnök beiktatásának tiszteletére.
A gyerekeknek lapbookot kellett
készíteni a miniszterelnök asszony
életéről és minél kreatívabban
kellett azt bemutatni. Országosan 154 pályamű érkezett be a
felhívásra! Iskolánk 5.a osztályos
tanulói ötletes munkájukkal igen
szép eredményeket értek el az országos mezőnyben: Szűcs Nelli és
Mészáros Márta párosa 9. helyen; Bernáth Bianka és Hosszu
Zsófia, valamint Kádár Kinga és
Kassai Zsófia párosa osztozott a
10. helyen, Bocz Ádám és Szuvák
Bence pedig 12. helyen végzett!
Ezzel bebizonyították, hogy a fiúk
is tudnak kreatív és igényes munkát készíteni. Felkészítőjük Csiháné Pálinkás Krisztina.

Iskolai színes hírek
2022. október 6-án Hajdúszoboszlón jártunk, az „Egészséges
mint a makk” területi egészségvédelmi versenyen. A 12 induló
csapatból az ebesi gyerekek elhozták az első és a második helyezést.
Tudásuk legjavát nyújtva, igazi
csapatjátékosként
bizonyították
alapos felkészültségüket, rátermettségüket.
Szeder csapat I. helyezés:
Papdi Ákos 2.b; Illés-Dudás
Annabell 3.a; Nagy Dávid 4.b.
Körte csapat II. helyezés: Nagy
Rebeka 2.a; Morvai Nóra 3.a;
Tamássy-Hamza Zorka 4.a; Felkészítők: Szegedi Erika védőnő,
Piskó Jenőné Éva néni, Illés Angéla

Iskolánk indult a megyei mezei futóversenyen. I. korcsoportos fiúk (csapatban): 1. helyezés;
(egyéni kategóriában): 2. Szűcs
Benett 3. b; 5. Antal Zétény 2.
a; 11. Deák Zalán 2. b; 12. Kerékgyártó Péter 2. a; 32. Szűcs
Nátán 1. a; II. korcsoportos
fiúk (egyéniben): 17. Nyüvedi
Nándor 5. b; II. korcsoportos
lányok (egyéniben): 6. Kontár
Zsófia 5. b; 20. Antal Csenge 3.
b. III. korcsoportos fiúk (egyéniben): 8. Kerékgyártó Bence
6. a; III. korcsoportos lányok:
(csapatban): 2. helyezés – KIJUTOTTAK AZ ORSZÁGOS
VERSENYRE (egyéniben): 5.
Egri Csenge 6. b; 6. Mészáros
Márta 5. a; 21. Czövek Hanna Mira 6. b; 34. Magyar Maja
Martina 7. a; 39. Borsos Dóra 7.
a. IV. korcsoportos lányok (egyéniben): 2. Tóth Amina Zulejka 8.
b – KIJUTOTT AZ ORSZÁGOS
VERSENYRE; 4. Kerékgyártó Fanni 7. a – KIJUTOTT AZ
ORSZÁGOS
VERSENYRE.
Köszönjük a közreműködő szülőknek: Antal Arnoldnak, Szűcs Lászlónak, Nyüvedi Sándornénak, Katona Máriának, Egri Ferencnek és
Sós Barna bácsinak, hogy eljuttatták a gyerekeket saját kocsijukkal
a versenyre, Sós Barna szakosztályvezető edzőnek a felkészítésben végzett munkáját. Kísérők:
Batta Katalin és Fodor Barbara.
Idén ősszel országszerte 150
helyszínen, 5400 részvevővel

szervezett szabadtéri matematikaversenyt a Medvematek lelkes
csapata. Az ebesi csapat Hajdúszoboszlón a Szabadidőparkban kergette a medvenyomokat érdekes
logikai fejtörők formájában csütörtök délután mintegy 90 percben. Eredményeink: 3. évfolyam
Kovács Áron, Nagy Dávid, Nagy
Gréta 5. helyezés. 6. évfolyam
Orosz Emma, Kiss Karolina
5. helyezés (Mindkét évfolyam
Aranymedve-rang.)
Mohácsi
Dávid, Pázmány Máté, Simon
András, Szulyák Máté 8. helyezés; Györfi-Szabó Csaba, Kerékgyártó Bence, Pálffy Bence,
Ulicska László 18. helyezés; Diószegi Ádám, Kontár Győző, Obsitos Péter 31. helyezés (Mindkét
csapat Ezüstmedve-rang). Czövek
Hanna, Jenei Zsófia 34. helyezés; Laczkó Zsófia, Nagy Kincső,
Tőzsér Blanka (Mindkét csapat
Bronzmedve-rang). 7. évfolyam:
Hosszu Anna, Tarcza Nikolett
Kulcsár Bence, Vogel Christian (Mindkét csapat Bronzmedve-rang.) Felkészítők: Dr. Lengyelné Biró Ildikó, Petőné Kiss Judit és
Csiha László.
Az Állatok Világnapja alkalmából rendezett virtuális kiállításon
a legtöbb szavazatot a következő
kedvencek kapták: I. hely: Csiszár
Blanka 2. b Márvin nevű kutyája, II. Sörlei Gréta 3.b Foltos
nevű kutyája, III. Papp Villő 7.b
Kira von Ginola nevű kutyája.
Erzsébet táborok – őszi ottalvós
kirándulások

Szeptember 19-én a 8.a osztály,
21-én a 4.a osztály 28-án pedig a
8.b osztály vonattal indult Zánkára. Mindhárom osztály megcsodálta az őszi Balaton partot, meglátogatta a Haditechnikai Parkot,
esténként koncerten buliztak, diszkóztak. Voltak, akik vidám csapatépítő játékon, színházi előadáson
vettek részt, vicces fizikai, kémiai
kísérleteket láttak, trambulinoztak vagy a közösségi térben csocsóztak, léghokiztak, kártyáztak,
pingpongoztak. A hűvös időjárás
ellenére nagyos jól érezték magukat. Kísérők: Tóthné Leiter Júlia és
Csiha László; Kissné Lantos Éva
és Balogh Éva, Dzsudzsák Natália
és Kiss Mónika Beáta.
Pályaorientációs foglalkozások

A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara szervezésében pályaorientációs napon vettünk részt
Hajdúböszörményben az ÉASZC
Széchenyi István Mezőgazdasági

és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiumban szeptember
26-án. Köszönjük ezt az érdekes
délelőttöt és az ajándékokat a szervezőknek! A 8.b és 8.a osztály
nevében: Balogh Éva és Tóthné
Leiter Júlia osztályfőnökök

Szeptember 27-én a 7.a osztály
12 tanulója osztályfőnökük kíséretében, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ)
pályaorientációs programján vett
részt. A program keretében lehetőség nyílt a felújítás alatt lévő debreceni Csokonai Színház bejárására a projektmérnök vezetésével. A
tanulók nagyon élvezték az épület
bejárását. Köszönjük a lehetőséget
a szervezőknek! Tálas Enikő a 7.a
osztályfőnöke és pályaválasztási
felelős.
Október 6-án a két nyolcadik
osztály részt vett a Hello szakma!
rendezvényen Debrecenben. A
gyerekek megismerhették a Debreceni Szakképzési Centrum intézményeit, partnereit és azokat a
vállalatokat, akik remek karrierutat
kínálnak számukra Debrecenben.
Köszönjük Farmasi Józsefnek, a
Debreceni Szakképzési Centrum
főigazgató-helyettesének,
hogy
személyesen fogadta a csoportunkat és megszervezte a találkozónkat a BMW Group Gyár képviselőivel!
Október 4-én a Zene Világnapját
ünnepeltük a Zichy Géza Alapfokú
Művészeti iskola zenetanárainak
közreműködésével. A Lituus kvintett tagjai: Kovács János – trombita, Madarassy Balázs –trombita ,
Majoros Zsolt – kürt, Kerekes Imre
– tuba és Pozsonyi Péter – harsona.
Értesítjük a szülőket, hogy az
1-4. osztályok számára 2022.
november 21-én, hétfőn, az 5-8.
osztályok számára pedig 2022.
november 23-án, szerdán tartunk
fogadóórákat. Ezeken a napokon
15.30–18.00 óra között várjuk a
szülőket.
Ezúton is köszönjük az Önkormányzatnak a tanulóink utaztatásához nyújtott segítséget!
Összeállította:
Szűcs Norbert
intézményvezető,
Kása Sándor
intézményvezető-helyettes,
Deák Csilla
iskolai adminisztrátor
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A süteményvásárról

A 14 órától kezdődő rendezvényre finomabbnál finomabb
süteményeket, tortákat sütöttek tagjaink és a benevezett
résztvevők. Nagy örömünkre
gyerekek is részt vettek a vásáron. Örültünk annak is, hogy
egyre többen gondolták úgy,
hogy ezen az eseményen megmutatják sütési tudományukat, 50-féle sütemény közül
lehetett válogatni. Igazi vásári
időben volt részünk, a házi süteményekkel megédesítettük
az ebesi lakosság szépszámú
vásárlóját. Kedvükre válogat-

hattak gluténmentes süteményekből is, köszönet Cserepes
Áginak! Reméljük, a jövőben
is folytathatjuk ezt a hagyományunkat. Köszönjük az Önkormányzatnak a Civil alap terhé-

re történt anyagi támogatást, a
Kulturális Kft-nek a segítséget
és mindenkinek, aki hozzájárult rendezvényünkhöz!
Tóvizi Jenőné
egyesületi vezető

SULI-BÁL 2022

Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Szülői Munkaközössége és az Ebesi Gyermekekért Alapítvány
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
az iskola támogatására rendezett

SULI-BÁLRA.
A bál ideje:	2022. november 12. (szombat)
19-04 óráig
Vendégvárás: 18.30-tól
Helyszíne:
Arany Oroszlán Étterem és Panzió
4211 Ebes, Széchenyi tér 2.
A bál ünnepi műsorral kezdődik, amelyben az iskola tanulói lépnek fel. Az éjszaka folyamán tombolasorsolás és
meglepetés produkció is vár kedves vendégeinkre. A vigassághoz a talpalávalót Czeglédi János szolgáltatja.
Belépőjegy: 9 500 Ft/fő, amelyet október 24-től november 04-ig lehet megvásárolni minden tanítási nap 7:3016 óráig Papdi-Balogh Anita iskolatitkárnál. Pártolójegy:
1.000 Ft, 2.000 Ft, 5.000 Ft címletekben vásárolható az
osztályfőnökökön keresztül. Tombola: 200 Ft-ért vásárolható a helyszínen, fődíj egy háromnapos wellness hétvége!
A terem befogadóképessége korlátozott, ezért kérjük,
hogy mindenki időben váltsa meg belépőjegyét!
A címlapképet rajzolta: Diószegi Hanna 4.a osztályos
tanuló.
KEDVES TÁMOGATÓINK!
A bál célja az iskola tárgyi feltételeinek javítása. Alapítványunk a korábbi években a technika teremben tankonyha
kialakítását, az iskola udvarán LURKÓ-KUCKÓ és egy
120 férőhelyes fedett kerékpártároló építését támogatta.
A gyerekek informatikai ismereteinek fejlesztését szem
előtt tartva több nagyértékű interaktív táblát vásárol-

tunk, amelyek érdekesebbé és vonzóbbá teszik bármely
tantárgy ismereteinek elsajátítását. Emellett folyamatosan támogattuk az eszközpark bővítését is: ünnepi ruhatár, LEGO robot szettek, elektromos zongora, projektorok, számítógépek, sporteszközök vásárlásával.
Az idei rendezvény bevételéből a fedett kerékpártároló bővítését, valamint az alsós udvarra
egy fából készült szabadtéri pavilon kialakítását
támogatjuk.
A bál egyúttal jó lehetőséget ad arra is, hogy a szülők
és a pedagógusok kellemes környezetben szórakozzanak,
beszélgessenek, jobban megismerjék egymást. Akik nem
tudnak személyesen eljönni rendezvényünkre, pártolójegyek vásárlásával is segíthetnek.
Támogatásaikat a következő számlaszámra
továbbíthatják:
Takarék Bank Zrt. 59900036-11014234
Köszönjük, hogy részvételükkel és felajánlásaikkal
továbbra is az iskola segítői!
Krivácsné Dóró Zsuzsa
a Szülői Munkaközösség
elnöke

Csiha László
az Ebesi Gyermekekért
Alapítvány
kuratóriumának elnöke

Szűcs Norbert
Iskolaigazgató

www.ebes.hu

2022. október 15-én immár
hetedik alkalommal rendezte
meg az Ebesi Hagyományőrző
Egyesület a süteményvásárt.
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Rendőrségi hírek
Egy férfi közlekedett az általa vezetett személygépkocsival 2022.
szeptember 15-én 22 óra 10 perckor Ebesen, a Vadas utcában, amikor a rendőrök megállították, majd intézkedés alá vonták. Az ellenőrzés során alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott,
ezért őt előállították a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságra. A
sofőr vezetői engedélyét a helyszínen elvették. Ellene ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségének megalapozott gyanúja miatt
indult büntetőeljárás.
Az ittas járművezetés potenciális balesetveszélyt hordoz magában.
Az elfogyasztott alkohol növeli a reakcióidőt és tompítja az érzékszerveket, így az ittas járművezető másokat is veszélyeztet. Ne üljenek ittasan a volán mögé, és olyan járműbe se, amit valaki ittasan
akar vezetni!
Kisebb értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás abban az ügyben, melyben a sértett tett bejelentést 2022. október 4-én a reggeli
órákban. Elmondta, hogy ismeretlen tettesek a bejelentést megelőző
percekben 7 óra 30 perc és 8 óra 15 perc közötti időben Ebesen, a
Rigó utcában lévő családi házukba ablakbetörés módszerével behatolt, majd onnan készpénzt tulajdonított el. A lefolytatott nyomozás
során beazonosításra került a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy, aki jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik. Ezért az
elfogása érdekében körözés került elrendelésre.
Anyagi kárral járó közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a
rendőrök 2022. október 1-jén az esti órákban. Egy férfi közlekedett
az általa vezetett BMW típusú személygépkocsival a 4 sz. főútvonal ebesi szakaszán. Haladása során nem vette figyelembe, hogy az
előtte közlekedő Ford típusú személygépkocsi az ebesi bekötő út
kereszteződésében elhelyezett forgalomirányító fényjelző készülék
tilos jelzésének eleget téve, lassít. Figyelmetlenség miatt az előtte
lassító személygépkocsinak ütközött.
Hasonló baleset bekövetkezése miatt kellett 2022. október 3-án
a reggeli órákban ugyanazon a helyszínen intézkedni az egyenruhásoknak. Ekkor egy Opeljével közlekedő férfi volt figyelmetlen, és az
előtte lassító Renault típusú személygépkocsinak ütközött. Ebben a
balesetben sem keletkezett személyi sérülés.
Felhívás!
Folytatódik a népszámlás, mely során október 20. és november
20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat, akik nem töltötték
ki az online kérdőívet. Fontos tudni, hogy az összeíró időszakban
az embereknek nem kell beengedniük a számlálóbiztost az ingatlanjaikba, mert az interjú az utcán, vagy a lépcsőházban, illetve egyéb
közösségi helyiségben is lebonyolítható.
Ne feledjék! A népszámlálás során a számlálóbiztosok a személyes irataikat nem kérik, ők viszont hitelt érdemlően, az okmányaikkal tudják igazolni magukat. Van számlálóbiztosi igazolványuk,
amelyen szerepel a nevük és az azonosítószámuk, azonban kérésre
fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél)
is igazolják számlálói jogosultságukat.
Annak érdekében, hogy ne váljanak trükkös lopás, vagy csalás áldozatává, legyenek körültekintőek. Kérhetnek tájékoztatást a számlálóbiztosról a Központi Statisztikai Hivatal ingyenesen hívható 0680/080-143 számán. Itt a cím megadása után a telefonos operátor
megkeresi a címhez rendelt számlálóbiztost, és megadja a nevét,
igazolványszámát.
Amennyiben minden elővigyázatosság ellenére bűncselekmény
áldozatává váltak, hívják az ingyenes 112-es segélyhívó számot.
Kérjük, hogy a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható adatokat – mint például elkövető vagy elkövetők száma, személyleírása,
az általuk használt gépjármű, vagy az ingatlanból történő távozásuk
iránya – a lehetőségekhez képest pontosan adják át a rendőrség számára.
Az elmúlt időszakban több olyan ügyben is indult nyomozás, ahol
az elkövetők bűncselekményeik elkövetésének helyszínéül különböző online kereskedelmi oldalakat használtak fel. Ezeknek az internetes csalásoknak legjellemzőbb elkövetési módja, hogy nem létező

árut próbálnak a vevőnek eladni, majd eltűnnek a kapott, interneten
átutalt előleggel, vagy akár a teljes összeggel együtt. Volt olyan eset,
hogy a sértettnél, mint vevő jelentkezett és az adásvétel lebonyolításához rendelkezésére bocsátott egy linket, mely egy nemzetközi
futárcég weblapjához hasonlító weboldalra navigálta a sértettet. Itt
megadta a bankszámlájához tartozó netbanki belépési adatokat, melyeket az ismeretlen elkövető arra használt, hogy a feljelentő bankszámlájáról leemelte a rajta lévő összeget.
Egy másik esetben banki ügyintézőnek adta ki magát a telefonáló.
Azzal az ürüggyel, hogy a sértett bankszámlájáról olyan tranzakciók indultak el, amiket nem a sértett indított, különböző utasításokat
adott, melyeket a sértettnek az internetes banki szolgáltatásban kellett elvégeznie. Ilyen módszerrel több, mint egymillió forinttal károsította meg őt az elkövető.
Több millió forinttal károsították meg a sértettet egy másik ügyben,
ahol a sértett egy olyan oldalon kezdte el banki tevékenységét, mely
megtévesztésig hasonlított az általa már korábban használt pénzintézet által készített felületre. Itt megadta az oldalon keresztül a bankszámlájához tartozó azonosítóit, mely így a csalók kezébe került.
A csalásnak több válfaja is van, az adathalász üzenetek érkezhetnek sms-ben akár a bank nevében, akár a kormány nevében, sőt még
a csomagszállító nevében is. Ilyenkor egy linkre kattintva, vírussal
fertőzik meg a készülékünket.
Ha rákattintunk erre az ismeretlen linkre, az két irányba tud elvinni
bennünket. Eljuthatunk egy olyan oldalra, ahol az eszköz, amin keresztül a linkre rákattintottunk, megfertőződik és hozzáférhetnek az
adatainkhoz. Vagy olyan oldalra irányít minket, ahol az adatainkat
kéri az alkalmazás.
Nem mindenki használja csaló szándékkal az internetet, azonban
fő az óvatosság és biztonság ezért az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:
• Győződjünk meg róla, hogy a weboldal biztonságos, az URL
előtt szerepel a https:// kitétel vagy egy zöld lakat, mellette a
Biztonságos kifejezés. Ugyanakkor, ha ez megvan, még akkor
sem vagyunk feltétlenül biztonságban.
• Nagy értékű megrendelést ne adjunk le olyan oldalon, amivel
nincs tapasztalatunk. Egy számunkra új webáruházból kis összegért rendeljünk először.
• Győződjünk meg róla, hogy azon az oldalon vagyunk, ahonnan
eredetileg vásárolni szerettünk volna. Nézzük meg az URL-t, ha
tudjuk, mi a webáruház neve, gyanakodhatunk, ha ettől eltér az
URL.
Ha úgy látja, minden óvintézkedése ellenére becsapták, megkárosították, tegyen feljelentést a lakhely szerinti illetékes rendőrkapitányságon, de bejelentést tehet személyesen is bármely rendőri
szervnél vagy telefonon, a 112-es segélyhívószámon.
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:
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 Tevékenység
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 Megbízotti Irodában az
Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt.
Karácsony Béla r.szds., sajtószóvivő
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25 éves
az ebesi református templom

„ Álmatlan vagyok és oly magányos,
Református templomunkat Ebes község központjában
mint madár a háztetőn. 1997. október 5-én szenteltük fel. Jól emlékszem még
De te, Uram örökre megmaradsz. ” arra a napra, szépen sütött a nap, vasárnap volt és déle(Zsoltárok 102, 8 és 13)

2022. október 8-án szombaton délután rendhagyó módon ünnepeltük meg templomunk „ezüstlakodalmát”.
Gyülekezeti családi napot tartottunk. Az időjárás épp
oly szép volt, mint 25 éve, így nem volt akadálya annak,
hogy a templomkertben bográcsban, üstben főzzünk valami finomat (palóclevest és slambucot). Mielőtt közösen
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen
étkeztünk volna, a templomban hálát adtunk Istennek a
halottunk
megtett útért, részt vettünk egy tárlatvezetésen, melyen
a karzatkazettákról, a templom képeiről és alkotójuknak,
SIMON SÁNDORNÉ
Buka Lászlónak legújabb alkotásairól esett szó, hogy
Fehér Zsuzsánna
még jobban megismerjük a szent hajlékot. A közös étketemetésén megjelentek, ravatalára
zés és süteményezés után játékos formában vettük számkoszorút, virágot helyeztek és
ba az eddigi templomi eseményeket, kereszteléseket, esmélységes bánatunkban részvéttel
küvőket, konfirmációkat és a szent épületet magát.
osztoztak.
Nagy öröm számunkra, hogy a gyülekezet fiatal csaA gyászoló család
ládjai is szép számmal vettek részt ezen a kötetlen, jó
Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja hangulatú gyülekezeti napon.
A nap vezető igéje ez volt:
ISSN 2415-9964
„Ím, nagy Isten most előtted szívem kitárom,
menedékem nincs sehol e földi határon,
ha te nem jössz bánatomhoz biztató szóval,
italom könny, a kenyerem keserű sóhaj. ”
711. dicséret, 1. vers

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

„Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét.” (Zsolt 26, 8)
Hisszük, hogy boldog az az ember, aki otthon érezheti
magát Isten templomában, és hisszük, hogy gyülekezetünk élő közösség, akik szeretettel fogadjuk a hozzánk
betérőket.
Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor

www.ebes.hu

Kedves Testvéreim!
Idén is megemlékezünk elhunyt szeretteinkről, gondolunk rájuk
és felidézzük az elmúlt időket. A gyász az egyik legnehezebb érzés. Ilyenkor nehéz szívvel próbáljuk elengedni azt, akinek földi
ideje lejárt, s nincs már velünk. Ilyenkor valóban úgy érezzük,
álmatlan, szomorú éjszakákon, hogy árvák vagyunk. Arra bíztatok mindenkit, hogy ezzel az érzéssel hívjuk segítségül Isten
szent nevét!
Istenbe vetett hit által emlékezni mindig azt jelenti, hogy mulandóságunkkal és lelki fájdalmunkkal az örökkévaló Istenhez
fordulunk, aki reménységet tud adni, békességet a szívünkbe, s
társunk lesz, hogy ne a magány győzzön rajtunk.
Közös emlékezésre, reménységgel teljes alkalomra hívogatunk 2022. november 6-án vasárnap ¾ 10 órára a Református Templomba, gyászolók vasárnapjára.
Várjuk mindazokat, akik Isten jelenlétében szeretnének emlékezni, akik vigaszt és békességet keresnek, szívük gyógyulását.
Hisszük, hogy mindezek forrása Isten, aki megismerteti velünk
az élet útját, és velünk van mindenkor, országába fogad kegyelemből, hit által.
Legyen találkozásunk és vigasztalásunk! Isten a mi őriző
pásztorunk!
Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor

lőtt utoljára még a házasságkötő teremben megtartottuk
a vasárnapi istentiszteletet, majd délután vártuk a vendégeket az új templomhoz. Az ünnepi istentisztelet után
elkezdődtek templomunk „hétköznapjai”. Számtalan
örömteli, lelki, ünnepi esemény színhelye volt az Isten
háza, s állandó lelki hajléka a helyi református gyülekezetnek.

Ebesi Hírlap
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Arany(os) lányok

A szélnél is sebesebben

A debreceni Wizz Air futóverseny 10 km-es távján női váltónk
aranyérmet szerzett, Burger Edina, Kerékgyártóné Katona
Mária, Nyüvediné Mónika és Kiss Mónika Beáta révén. A
Boldogkő várától a Fűzéri várig tartó 45 km-es Panorama Trail
futóversenyen bronzérmes lett női váltónk: Nagy Anita, Magyar-Csorvási Judit és Borsosné Csorvási Andrea személyében.
Sós Barnabás, ESBE

Ifj. Sós Barnabás sorra nyeri a versenyeket. Először a budapesti NATO futáson nem talált legyőzőre, majd rá egy hétre a
Tihanyi félmaratont is megnyerte. A nemzetközi Spar futóversenyen, ahol 89 országból 17 ezer versenyző állt rajthoz, a 10
km-es távon korcsoportjában első lett és a legjobb magyar futóként, abszolútban a 2. helyen végzett egy finn futó mögött. A
debreceni Oxigén kupa első fordulójában is remekeltek atlétáink. Aranyérmesek lettek Kerékgyártóné Katona Mária, Antal Zétény, Kerékgyártó Bence és Mészáros Tamás. Második
helyen végeztek Nyüvediné Mónika és Mészáros Márta. A
dobogó 3. fokára Szűcs Nátán és Szentesi Zsolt állhattak fel.
További pontszerzőink: Kerékgyártó Fanni, Kontár Zsófia,
Antal Csenge, Nyüvedi Nándor, Kerékgyártó Péter, Nyüvedi Sándor, Sándor Ferenc és Pupcsák Csaba.
Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok

Ingyenes regisztrációs jegyek igényelhetőek az
ebesi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
családsegítőitől is!
Az ebesi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
elérhetőségei:
- személyes ügyfélfogadás:
Ebes, Rákóczi u. 13.
o hétfő: 8.00-12.00.
o szerda: 8.00-12.00., 13.00-18.00.
o csütörtök: 13.00-16.00.
o péntek: 8.00-12.00.
- telefonos elérhetőség:
o 52/788-494
o 52/788-495
- e-mail elérhetőség:
o gyejosz.ebes@gmail.com

Ebesi Hírlap
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Csapatépítő kirándulás
A Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde alkalmazotti közösségével csapatépítő kiránduláson vettünk részt Lillafüreden. A megérkezést
követően megtekintettük a Herman Ottó Emlékházat, majd a napsütéses időt kihasználva
elindultunk a Zsófia kilátóhoz. Útba ejtettük
a Hámori tavat és megcsodáltuk a Palota
szálló környékét is. Részt vettünk egy túrán a
Szent István barlangban, majd a finom ebédet
követően a libegőről csodáltuk meg az őszi
tájat. Hazaúton betértünk Diósgyőrbe a Kisgergely Cukrászdába egy sütizésre.
Köszönjük szépen az Önkormányzat támogatását ehhez a kellemes őszi kiránduláshoz.
A Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde dolgozói

Méhnyakszűrés

Lakossági 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.

Jelentkezz katonának!
Bruttó 400 ezer forint – ennyit keres szeptembertől a legalacsonyabb rendfokozatú katona a Magyar Honvédségnél, ehhez
általános iskolai végzettség is elég. A kormány célja, hogy a
katonák érezzék az anyagi megbecsülést, ezért 2024-től újabb
béremelést garantálnak számukra. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a témával kapcsolatban korábban
többször kiemelte: a katonákra háruló felelősség, az áldozatvállalás és megnövekedett terhek anyagi kompenzálása – az erkölcsi megbecsülés mellett – a Kormány határozott szándéka.

Cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 58/A.
Telefon: 06 (52) 314-200, 06 (30) 815-0998
E-mail: hajdu.toborzo@mil.hu
Nyitvatartás:
hétfő-csütörtök: 08:00–15:30
péntek: 08:00–12:00

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

Humorsarok

Mottó: „Humorban nem ismerek tréfát.” – Karinthy Frigyes
Átmegyek öt percre a szomszédba, keverd meg félóránként a levest…
Maga mióta dolgozik a vállalatnál? – Mióta megfenyegettek, hogy kirúgnak.
Az alkohol nem válasz, de legalább elfelejted a kérdést.
Eddig buta voltam, de vettem
egy 360 fokos fordulatot.
Az áram alatt lévő alkatrész
ugyanúgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt, csak más
a fogása!
Megházasodott a munkamorál. Elvette a munkakedvem.
Mostanában annyit dolgozok,
hogy kezd az ivás rovására
menni!
Elmentem lángososnak. Végre
egy zsíros állás!
Annyit olvastam a szesz és a
dohányzás káros hatásáról,

hogy elhatároztam, abbahagyom az olvasást!
Feleségem egy főnyeremény,
meg is ütöttem!
Mindig így fogsz szeretni? –
Mindig. Csak lehet, hogy nem
mindig téged!
Amíg a körömlakk meg nem
szárad, a nő gyakorlatilag teljesen védtelen…
Akkor van mindenki a helyén,
ha a férj autót vezet, a feleség
háztartást, az anyós meg áramot.
Ha még egyszer élnék, ugyanezeket a hibákat követném el,
csak hamarabb.
Kétféle vélemény van: az
enyém és a helytelen.
Az idegbaj öröklődő betegség.
Én is a gyerekektől kaptam.
Összeollózta és közzéteszi:
Domokos Gergely

www.ebes.hu

November 11-én pénteken 9 órától méhnyakszűrés
lesz az Egészségházban. A szűrésre előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél az 52/366-821 telefonszámon.
Védőnők

Dr. Négyesi Anna

természetgyógyász, reflexológus, fitoterapeuta
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OKÉV: 09-0287-04

Harmati
Autósiskola

www.ebes.hu

Személygépkocsi vezetői tanfolyamot
indítunk Ebesen a Művelődési Házban
2022. november 03. csütörtök 17 órakor
20 éven aluliaknak 25.000 Ft állami támogatás!
E-learning (online) képzésre folyamatosan lehet
jelentkezni.
Érdeklődni:
Harmati László iskolavezetőnél
tel.: 06-20-988-95-96
e-mail: harmatilaszloo@gmail.com

www.harmatiautosiskola.hu

