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Hirdetmény 
 
 
 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Egészségügyi, Szociális 
Bizottsága értesíti a lakosságot, hogy az ebesi lakcímmel rendelkező 65. év 
feletti nők és 65. év feletti férfiak részére pénzbeli és természetbeni 
(szaloncukor) támogatást nyújt. 
 
   - Nőtlen, hajadon, elvált, özvegy családi állapotúak részére 4.000 Ft/fő 
   - Házas családi állapotúak részére 3.000 Ft/fő  
 
A támogatás kifizetésére 2022. november 30-tól december 23-ig kerül sor a 
Polgármesteri Hivatal pénztárában ügyfélfogadási időben  

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

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

Minden kedves nyugdíjasunknak kívánunk boldog, békés karácsonyt és 
egészségben gazdag új esztendőt! 

 
 
 
 
    Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és 
    Egészségügyi, Szociális Bizottsága 

Tisztelt Ebesiek! Dajkáné dr. 
Farkas Edit vagyok, 2022. no-
vember 15. napjától töltöm be 
Ebesen a jegyzői tisztséget. 

Első jogi diplomámat 2014 
nyarán szereztem a Debreceni 
Egyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karán.

Ősszel már a Hajdúszobosz-
lói Járási Hivatalnál láttam el 
gyámügyi feladatokat. Az ott 

eltöltött hónapok számos szakmai kihívást rejtettek maguk-
ban és tették szívügyemmé a gyermekvédelmet. A szerzett ta-
pasztalatok pedig a mai napig segítik a mindennapi munkámat. 
Pályám a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális- és 
Gyámügyi, majd a Jogi- és Koordinációs Főosztályán folyta-
tódott.

Gyermekvállalás előtt a Kormánymegbízotti Ka-
bineten láthattam el jogi referensi feladatokat.

Közvetlenül első gyermekünk születése előtt köl-
töztünk a férjemmel a településre, mellyel egy rég 
dédelgetett álmunk vált valóra. 

Azóta kísérem figyelemmel a település kiemelke-
dően dinamikus fejlődését.

2019-ben újból gyarapodott családunk, mikor 
megszületett kislányunk. Azóta mindketten a helyi 
intézmény boldog ovisai. 

A gyerekekkel otthon töltött idő alatt is fontos volt 
számomra a szakmai fejlődés, így szintén Debrecen-
ben HR szakjogász és Coach diplomákat szereztem.

2022-ben pedig újra visszatértem a munka világába és a me-
gyei kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Fő-
osztályán vidékfejlesztési beruházásokkal kapcsolatos kérel-
mekkel kezdtem foglalkozni.

A helyi jegyzői munkakör megpályázása nem volt kérdés szá-
momra, hiszen így munkámmal saját lakóhelyem célkitűzései-
nek elérésében is szerepet vállalhatok.

Megtiszteltetés számomra, hogy a jövőben én is részese lehe-
tek a helyi közügyek alakításának.

Célom gondoskodni minden, az önkormányzatot érintő ügy 
magas szakmai színvonalon történő intézéséről, a hivatal köz-
tisztviselőinek pozitív szemléletű és ügyfélbarát, szakszerű 
munkavégzésének elősegítéséről.

Kérem forduljanak hozzám bizalommal, ahogy elődeimhez is 
tették korábban!

Tisztelettel:
Dajkáné dr. Farkas Edit

Bemutatkozik Ebes község új jegyzője, Dajkáné dr. Farkas Edit

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2022. de-
cember 31-ig lehet javaslatot tenni Ebes Községi 
Önkormányzat elismerő címeire és kitüntetéseire, 
amelyek a következők: „Ebes Község Díszpolgá-
ra” cím „Pro Villa” (Ebes Községért) kitüntetés 
(arany, ezüst, bronz fokozat) „Ebes Ifjú Tálentu-
ma” díj. Kérjük, hogy javaslataikat – a javasolt 
személyre vonatkozó rövid indokolással együtt – 
a polgármesteri hivatalba juttassák el (4211 Ebes, 
Széchenyi tér 1., vagy e-mail: hivatal@ebes.hu ).

A díjakra vonatkozó részletes szabályozás 
megtalálható a www.ebes.hu honlapon az Önkor-
mányzat/Rendeletek menüpontban. A vonatkozó 
rendeletek: 1/2000. (I. 19.) Ör. sz. és az ezt mó-
dosító 19/2012. (XI. 06.) Ör. számú rendeletek.

Ebes Községi Önkormányzat

Felhívás kitüntető díjakkal 
kapcsolatos javaslattételre
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Olyan károsultaknak mű-
ködtet jogsegélyszolgálatot 
az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítvány, 
akik egy pszichiátriai kórház-
ban, intézetben szenvedtek 
sérelmet: egészségkárosodást, 
megaláztatást, igazságtalan 
kényszerkezeléseket vagy 
akár egy szeretett családtag 
elvesztését.

Az elmúlt 25 év során az ala-
pítványt több ezren keresték fel 
ilyen panaszokkal, így szinte 
nincs olyan pszichiátriai jogsér-
tési eset, amelyben ne tudnák, 
mi a teendő. Jogsértés esetén 
kivizsgálásokat indítanak, és el-
járnak a megfelelő hatóságok-
nál.

Aki szükségtelenül elvégzett 
pszichiátriai kezelések miatt 
elveszti egy szerettét, gyakran 

magára marad a gyásszal és a 
veszteséggel, pedig felelős-
ségre vonással elejét vehetjük, 
hogy másokkal is megtörtén-
hessenek hasonló esetek. A 
pszichiátriákon átélt traumák, 
lekötözések, kényszerkezelé-
sek szintén életre szóló meg-
rázkódtatást okozhatnak, mely 
esetekben sokszor ugyanígy 
kiharcolható az igazságszolgál-
tatás. A jogvédőknek számtalan 
esetben sikerült már elérniük, 
hogy az elkövetőt elmarasztal-
ják, illetve hogy a károsult kár-
térítést kapjon.

Az alapítvány egy nemzet-
közi emberi jogi szervezet, 
az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért (CCHR) ha-
zai csoportjaként működik. 
Magyarországon is sok még 
a teendő, hiszen hazánkban is 

használnak még elektrosokkot, 
szállítanak kényszerrel a pszi-
chiátriára embereket – a meg-
alázó bánásmóddal, az emberi 
jogok elhanyagolásával kap-
csolatban az Alapvető Jogok 
Biztosa (Ombudsman) is szá-
mos alkalommal felemelte már 
a szavát a hazai pszichiátriák 
kapcsán. Mindezek még ma is 
rendszeresen sértik a pszichiát-
riai kezeltek emberi jogait, 
ezért nagy szükség van egy 
olyan jogsegélyszolgálatra, 

amely kifejezetten az ilyen sé-
relmek esetén nyújt segítséget.

Ha Ön vagy barátja, család-
tagja sérelmet szenvedett a 
pszichiátrián, kérje az alapít-
vány segítségét!
Állampolgári Bizottság az Em-

beri Jogokért Alapítvány
+36-1/342-6355,  
+36-70/330-5384  

(minden hétköznap  
9.30–17 óráig)

panasz@cchr.hu info@cchr.hu
www.emberijogok.hu

Jogsegély pszichiátriai jogsértések esetén

Tájékoztató 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a zöld-
hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűj-

tő pont 2022. december 1-jétől szombati napokon 10.00 – 
12.00 óráig tart nyitva. (December 24-én, szombaton zárva, 
december 31-én, szombaton nyitva tart.)

Ebes Községi Önkormányzat

Tisztelt Lakosok! Kedves Ügyfeleink!
Tekintettel a megnövekedett közüzemi 

díjakra, az energiaválságra, s az intéz-
ményektől elvárt költséghatékony fel-
adatellátásra, az ebesi Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat fenntartója a fenti 
takarékossági igény és a szolgáltatás za-
vartalan fenntartása érdekében az alábbi 
változásokat vezeti be az intézmény mű-
ködtetésében:
–  A feladatellátás helye megváltozik, 

2022.11.24-től az ebesi Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat – 2023. ápri-
lis 30-ig – az Ebesi Alapszolgáltatási 
Központ és Idősek Otthonában, az 
Ebes, Rákóczi utca 7-9. szám alatti 
épületben működik.

–  Módosul a szokásos ügyfélfogadási 
rend, 2022. 11. 24-től az alábbiak sze-
rint alakul az ebesi Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása:
hétfő:  8.00–12.00., 13.00–16.00
kedd:  Nincs ügyfélfogadás*
szerda:  8.00–12.00., 13.00–18.00
csütörtök:  Nincs ügyfélfogadás *
*  személyes felkeresésre előzetes egyez-

tetés alapján, valamint telefonon, s 
online elérhetőségeken van lehetőség 
ezeken a napokon is

péntek: 8.00–12.00
–  a pszichológiai tanácsadás helyszíne 

szintén a Rákóczi u. 7–9. sz. alatti épü-
letben kerül biztosításra.

–  a Ruhaválogatások időpontja meg-
változik, 2022.11.24-től az ebesi Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálat minden 
héten keddenként, 15.00-tól 17.00-ig 
szervezi a szokásos ruhaválogatási al-
kalmakat, a helyszín változatlanul a 
Rákóczi utca 13. szám alatt lesz biz-
tosítva.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

telefonos (52/788-494, 52/788-495), le-
velezési címe (Rákóczi u. 13.) és online 
elérhetőségei (gyejosz.ebes@gmail.com, 
facebook/messenger) változatlanok. 

Megértésüket köszönjük!
Erdei Andrásné
intézményvezető

Álláshirdetés
Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona  

1 fő gondozó vagy ápolói végzettséggel rendelkező munkavállalót keres az Idősek Otthonába 
Az állás betölthető: 2022. december 1-től
A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti, határozott idejű 

(1 év időtartamra)                            
A munkakörhöz tartozó feladatok:
• az intézmény lakóinak ápolása, gondozása 
• a lakók környezetének rendben tartása
• a feladatokkal kapcsolatos dokumentációk elvégzése 
Munkaidő: folyamatos munkarend szerint, heti 40 óra, napi 

12 óra.
Elvárás a munkakör betöltéséhez: megbízhatóság, pon-

tosság, rugalmasság, jó problémamegoldó képesség, kultu-
rált megjelenés, elkötelezettség, büntetlen előélet, empátia, jó 
kommunikációs készség, csapatban való munkavégzés képes-
sége, covid-19 elleni oltási igazolások megléte. 

Képesítési feltételek: szociális gondozó és ápolói vagy OKJ 
ápolói képesítés.

A munkakör betöltésénél előnyt jelent: a hasonló munka-
körben szerzett több éves tapasztalat. Helyi lakos jelentkezése.   

Benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önélet-
rajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 
adatkezelési nyilatkozat, erkölcsi bizonyítvány.

Munkavégzés helye: Ebesi Alapszolgáltatási Központ és 
Idősek Otthona.

4211 Ebes Rákóczi u. 7–9.
A jelentkezéseket személyesen az intézménybe, az Ebesi Alap-
szolgáltatási Központ és Idősek Otthona 4211 Ebes Rákóczi u. 

7–9 szám alá lehet leadni, 
vagy levélben címünkre megküldeni. 

A borítékra kérem írják rá:  
„Jelentkezés gondozói vagy ápolói állásra”

A munkakörrel kapcsolatban a 52/565-071-es telefonszámon 
lehet érdeklődni Erdei Andrásné intézményvezetőnél.
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Nagy örömünkre szolgált, hogy két év kihagyás után újra meg-
rendezhettük az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola Szülői Munkaközössége és az Ebesi Gyer-
mekekért Alapítvány közös szervezésében a 2022-es SULI-BÁL-t.

A jelenlegi nehéz körülmények között jelentős eredménynek tart-
juk, hogy idén a szülők és pedagógusok ismét egy remek estét tölthet-
tek együtt, egy nemes cél érdekében. Köszönet illeti elsősorban azo-
kat, akik megtiszteltek bennünket és részt vettek rendezvényünkön! 

Ebben az évben is színvonalas műsorral kezdődött az este: 
Nyüvedi Nándor tehetséges 5. osztályos tanuló szóló fuvola előa-

dásával, majd felkészítő tanárával, Kerekes-Rácz Éva tanárnővel 
két, közösen előadott darabjával mutatkozott be. A következő fellé-
pő Bérczes Mihály zongora tanár volt, aki idén augusztusban New 
Yorkban egy versenysorozat díjátadó gáláján is megmutathatta már 
tehetségét. Utolsóként iskolánk volt tanulója Sándor Szilvia és part-
nere Szmolka Tamás fergeteges versenytánc bemutatóját élvezhet-
tük. Bár még csak négy hónapja táncolnak együtt mégis számos 
rangos táncversenyen értek már el eredményeket.

Az est során a finom ételekről és a kellemes vendéglátásról az 
Arany Oroszlán Panzió és Étterem csapata, a remek hangulatú ze-
nékről Mészáros István gondoskodott. 

Meglepetés produkcióként az iskola pedagógusainak humoros 
kisfilmje szórakoztatta az egybegyűlteket. 

Végezetül egy igazi retró diszkóban, mindenki örömére, hajnali 
háromig állt a bál. Reméljük jövőre is találkozunk!  

A bál bevétele idén 766.600 Ft volt, melyet ebben a tanévben 
az iskola udvarán lévő fedett kerékpár tároló bővítésére, az alsós 
udvarra fából készült szabadtéri pavilonok, valamint a tornaszoba 
sportpadlójának kialakítására fordítunk.  

Külön köszönet fő támogatónknak, Dzsudzsák Balázsnak!
Nagylelkű adományozóink: Cambridge Nyelviskola – Csiháné 

Pálinkás Krisztina, Arany Oroszlán Panzió és Étterem, Keter Kft., 
Debreceni Lövészsuli – Pető László, Ebesi Százas bolt – Krivács 
Brigitta, Hungarospa Hajdúszoboszló Zrt., Benedek Elek Óvoda és 
Bölcsőde, Jetta virágüzlet, Iskolai Büfé - Deczkiné Szilágyi Barba-
ra -, fagylaltozó – Deczki Tamás, No1 – Szépítőszalon Hajdúszo-
vát, Bekkerné Zoványi Kinga – Babajárgány, DVSC.

Pénzbeli adományozóink (10 000 Ft-ot meghaladó értékben): 
Bekker Roland, Csapó Éva, Farmasi Zalán, Fazekasné Rusinczki  

Mónika, LS Menedzser Kft., Mogyorós Sándor, Nagyné Győrfi 
Emese, Szabóné Karsai Mária, Szoboszló COOP, Szentesi Zsolt, 
Tóth Ilona. 

Csiha László EGYA elnöke

Az Ebesi Református Gyülekezet konfirmandusai és le-
konfirmált ifjai 2022. november 15-én betekinthettek a debre-
ceni templomok világába, illetve a Református Kollégium tör-
ténelmébe is.

A kis túrát élvezettel jártuk végig és figyelemmel követtük Zsu-
zsa néni bemutatóit a templomokról. Elsőnek a Szent Anna-szé-
kesegyházat néztük meg, ahol megismerkedhettünk a gyönyörű, 
barokk katolikus építészet csodáival, bár számomra a torinói lepel 
másolata volt a legérdekesebb állomás, ami magát Jézust ábrázolja.

Ezt követően a Debreceni Református Nagytemplom felé foly-
tattuk utunkat. Útközben hallhattunk történeteket arról, hogy miért 
csonka templom a Csonka Templom, és milyen nehéz volt a refor-
mátusok élete a Habsburg uralkodás alatt. 

Ez után túránk fő célpontjához érkeztünk meg, a Debreceni Re-
formátus Nagytemplomhoz, amit már rég szerettem volna megte-
kinteni. A templom egyszóval elbűvölő volt, beleértve az orgonát, 
a kereszthajós szerkezetet, a toronyból látható tájat. Leginkább az 
ragadott meg, hogy mennyi ember számára nyújt ima helyet ma is. 
Voltunk fent a templom padlásterén is, ahol megtudhattuk, hogy a 
tető szerkezetét rengeteg olyan gerenda és deszka tartja, amit még 
a Nagyállomás bombázásából mentettek meg. Szétnézhettünk az 
Emlékkertben is, ahol emlékműveket tanulmányozhattunk. 

Utolsó előtti állomásunk a Református Kollégium volt. Számom-

ra és sok más résztvevőnek ez a hely is tele volt meglepetésekkel: 
ülhettünk azokban a padokban, ahol még 1849-ben megvitatták a 
trónfosztást Kossuth Lajos és társaik, de megvizsgálhattuk a Nagy-

könyvtár kiállítását is és még egy csodás élményben részesedhet-
tünk, mégpedig, hogy Orlai Petrich Soma festménye a: II. Lajos 
holttestének megtalálása épp itt található. Az iskolatörténeti kiállí-
tást és az egyházművészeti tárlatot is örömmel jártuk végig.

Túránk legvégén pedig közösen „mekizett” együtt a csapat. 
Örömmel állítom, hogy nagyon élveztük a napot és sok új infor-
mációval gazdagodhattunk. Remélem, hogy lesz ilyen jövőre is és 
kicsit több időt töltünk ezeken a csodás helyeken.

Nagy Márton konfirmandus, középiskolai tanuló

Újra, újra SULI-BÁL!

Tanulmányi kiránduláson a református fiatalok

HIRDETMÉNY
Tisztelt Ebesiek, Kedves Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Ebesi Polgármesteri 
Hivatalban 2022. december 24. napjától 2023. január 

8. napjáig 
igazgatási szünet lesz, a Hivatal zárva tart.

Az utolsó ügyfélfogadási nap 2022-ben december 23. 
(péntek). 

Az első ügyfélfogadási nap 2023-ban január 9. (hétfő).
Halaszthatatlan ügyekben az alábbi telefonszámokat 

lehet hívni:
Szabóné Karsai Mária polgármester: 

06-30/ 948-04-81
Dajkáné dr. Farkas Edit jegyző: 

06-30/ 528-09-59
Fazekasné Rusinczki Mónika műszaki irodavezető: 

06-30/429-25-19
Dajkáné dr. Farkas Edit jegyző
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Száguldás

Jubileumi, 50. alka-
lommal rendezték 
meg Debrecenben a 
nemzetközi Rajkai 
emlékversenyt, ahol 
Kerékgyártóné Ka-
tona Mária ismét re-
mekelt 5 km-en, hisz 
a 28-szoros magyar és 
román bajnok, junior 
világbajnok és olimpi-
kon távfutót, Simona 
Staicut is megelőzve, 
a második helyen vég-
zett. Ifjúsági verseny-
zőink is megállták 
helyüket a felnőtt me-
zőnyben. Mészáros Márta, Tóth Amina és Egri Csenge is 
dobogóra állhattak. Kerékgyártó Bence, Nyüvediné Móni-
ka, Kerékgyártó Fanni és Nyüvedi Nándor is értékes he-
lyezéseket értek el.

Sós Barnabás Ebesi Sportbarátok

Bajnokok között

Egyéni csúcsokat és sok érmes helyezést értek el futóink a 
novemberi Oxigén kupán. Ifj. Sós Barnabás rajt-cél győ-
zelmet aratva megnyerte a versenyt 5 km-en. Kerékgyártóné 
Katona Mária és Antal Zétény is győztek korcsoportjuk-
ban. Nyüvediné Mónika, Kerékgyártó Bence, Mészáros 
Tamás és Szentesi Zsolt második helyen végeztek, míg 
Szűcs Nátán bronzérmes lett korcsoportjában. Az összetett 
versenyben értékes pontokat gyűjtött Mészáros Márta, An-
tal Csenge, Kerékgyártó Fanni, Kontár Zsófi, Szűcs Be-
nett, Kerékgyártó Péter, Nyüvedi Nándor, Pupcsák Csa-
ba, Lugosi Imre és Sándor Ferenc.

Sós Barnabás  Ebesi Sportbarátok

TTiisszztteelltt  ÜÜggyyffeelleeiinnkk!!  

TTáájjéékkoozzttaattjjuukk  ÖÖnnöökkeett,,    
hhooggyy  iirrooddáánnkk    

22002222..  ddeecceemmbbeerr  2233..  ééss    
22002233..  jjaannuuáárr  88..  kköözzöötttt    

ZZÁÁRRVVAA  ttaarrtt..  

NNyyiittááss    
22002233..  jjaannuuáárr  99..  ((hhééttffőő))  

HHaallaasszztthhaattaattllaann  üüggyyeekkbbeenn    
eelléérrhheettőő  tteelleeffoonnsszzáámm::  

00663300--998855--44999977  --  MMoollnnáárr  ÁÁggnneess  

MMiinnddeenn  kkeeddvveess  ÜÜggyyffeellüünnkknneekk    

KKEELLLLEEMMEESS  KKAARRÁÁCCSSOONNYYII  ÜÜNNNNEEPPEEKKEETT    

ÉÉSS  BBOOLLDDOOGG  ÚÚJJ  ÉÉVVEETT  KKÍÍVVÁÁNNUUNNKK  

EEbbeessii  KKöözzssééggggoonnddnnookkssáágg  KKfftt..  

Meghívó Falugyűlésre
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az 

önkormányzat

2022. december 2-án (pénteken)
17.00 órától falugyűlést tart.

A rendezvényen több aktuális témáról szeretnénk tájékoztat-
ni a lakosságot és kikérni az ezekkel kapcsolatos véleménye-
ket, javaslatokat.

A tervezett témák a következők:

1.  Az elmúlt időszak változásaira tekintettel az OTP 
Bank tájékoztatója a lakossági ügyfelek és vállal-
kozások számára

2.  Tájékoztató az önkormányzat 2022. évi gazdálko-
dásáról

3. A 2023. évi költségvetési koncepció ismertetése

4. Egyéb lakossági javaslatok, észrevételek

A falugyűlés helyszíne:  Ebesi Művelődési Ház és 
Közösségi Színtér, Kossuth u. 32.

A rendezvényre ezúton tisztelettel 
meghívok minden érdeklődő ebesi 

lakost.
(A résztvevők között a falugyűlés zárásaként meglepetés 

ajándékokat sorsolunk ki!)

Szabóné Karsai Mária
polgármester
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November 7–11 között eb-

ben az évben is minden gyer-
mekcsoportban más-más mó-
don ismerkedhettek ovisaink 
a Márton nappal, és a hozzá 
kapcsolódó hagyományok-
kal, szokásokkal. Változatos 
technikákkal készíthettek li-

bákat, morzsolhattak kukori-
cát. Mindent megtudhattak a 
libákról, sok-sok libás játékot 
játszhattak, kipróbálhatták mi-
lyen libatollal, tintával írni. Az 
óvoda folyosóit a legváltoza-
tosabb technikákkal készített 
libák lepték el. 

A szülőkkel közösen készült 
libákat pedig külön libapásztor 

lányka, őrizte.
Márton legendáját idén az 

óvodapedagógusok előadásá-
ban láthatták gyermekeink.

 Hagyományőrző 
munkaközösség

Márton-hét az oviban

Papírhulladék 
gyűjtés

Óvodánkban 2022.10.17-
10.21. között került sor az 
őszi papírhulladék gyűjtésre. 
A Béke utca felőli udvarrészen 
elhelyezett dobozokba idén is 
nagy mennyiségű papír gyűlt 
össze ez alatt az 1 hét alatt.

Köszönjük szépen minden-
kinek, akik hozzájárultak az 
akciónk sikeres lebonyolításá-
hoz!

Bogár Hotelek 
a kerítésen

Ősz vége felé a rovarok, boga-
rak menedéket keresnek télire. 
Ezeket az állatkákat sokszor 
figyeljük, tanulmányozzuk az 
ovisainkkal. Régi tervünk volt, 
hogy búvóhelyet készítsünk 
számukra. Munkaközösségünk 
megkérte az óvodás és bölcső-
dés csoportokat, hogy a szülők 
segítségével készítsenek Bo-
gár Hoteleket.

A különböző formájú és mé-
retű szállásokat megtöltöttük 
náddal, szalmával, tobozzal, 
makkal, dióval, téglával, fa-
ágakkal, hogy minél több kis 
vendégnek tudjon majd védel-

met nyújtani a hideg időben. 
A gyerekek nagy örömére a 

Hoteleket a kerítésre rögzítet-
tük, hogy ezentúl az udvarunk 
díszei és egyben a bogarak me-
nedékei legyenek.

Köszönet azoknak a szülők-
nek, akik munkájukkal segítet-
ték tervünk megvalósulását! 
                                                                                                            

        

Európai 
Mézes Reggeli 
Ezt a  programot a „Legyen 
minden nap, mézes nap” mottó 
jegyében egy mézfogyasztást 
ösztönző kampány keretében 
indították útjára. A Szlovéniá-
ban 2007-ben indult kezdemé-
nyezéshez hazánk 2014-ben 
csatlakozott. A program cél-
ja, hogy felhívja a gyerekek 
figyelmét a méz egészségre 
gyakorolt pozitív hatásaira 
és megismertesse őket a leg-
népszerűbb mézfajtákkal.                                                                    
Óvodánkban fontosnak tartjuk 
ezt a napot. Erre idén a mé-
hészetben használt tárgyakat 

bemutató kis kiállítással és 
mézes ételek kóstolásával ké-
szültünk.

Köszönjük szépen Antal 
Imre és Czeglédi Gábor helyi 
méhészeknek, hogy elhozták 
hozzánk az általuk használt 
eszközöket és kaptárakat. Kü-
lön köszönet jár Czeglédi Gá-
bor szülőnek, aki minden ovis 
és bölcsis csoportunknak 1-1 
üveg mézet ajándékozott! 

„Mire jó a 
hulladék?”

Az elmúlt évekhez hasonlóan 
idén októberben is, a fenntart-
hatóság jegyében, alkotásra 
buzdítottuk az óvoda gyerme-
keit és szüleit. Az idei felhí-
vásunk témája: „Újrahaszno-
sított tárgyak” volt. A tárgyak 
bármilyen újrahasznosított 
anyagból készülhettek és 
funkciójukat tekintve sem tet-
tünk kikötéseket.  Szép szám-
mal készültek dísztárgyak, 
játékok, tárolók és használati 
tárgyak is. A kreatív és ötletes 
tárgyakból gyönyörű kiállítást 
tudtunk készíteni és a szülőket 
arra kértük, hogy szavazzanak 
a nekik legjobban tetsző alko-
tásra. 

A 13 legtöbb szavazatot ka-
pott művet az iskola „Gondold 
újra!”  Alkotói Pályázatára is 
beneveztük.

Szeretnénk megköszönni a 
gyerekek és szülők munkáját 
és töretlen lelkesedését!

Természetbarát 
Munkaközösség  
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Versenyek, elért eredmények
2022. október 20-án Területi 

Olvasási Versenyt rendeztek Haj-
dúszoboszlón a Pávai Vajna Ferenc 
Általános Iskolában. A 2., 3. és 4. 
osztályosoknak rendezett megmé-
rettetésen évfolyamonként 1-1 ta-
nulóval vehettünk részt. A verseny 
két részből állt. Egy szövegértés 
feladatlapot kellett a gyerekeknek 
megoldaniuk, és egy szöveget fel-
olvasniuk. Az összpontszámok 
alapján Papp Barnabás 3.a II. 
helyezést, míg Papdi Ákos József 
2.b III. helyezést értek el. Novák 
Zsuzsanna 4.a osztályos tanuló 
nagyon szépen olvasott, de dobo-
gós helyezést nem ért el. Felké-
szítők: Nagy Anita, Galgóczi Éva, 
Dzsudzsák Natália

Iskolánk ismét benevezett a 
Mozdulj a klímáért! akcióhétre. 
Október 3-tól 7-ig osztályonként 
összesen 2655 zöld mérföld gyűlt 
össze a rollerral, gyalog, kerék-
párral vagy tömegközlekedéssel 
történő iskolába érkezésekből 
és hazajutásokból. Az European 
Climate Foundation támogatásá-
nak és a Levegő Munkacsoport 
közreműködésének köszönhetően 
egy egyszerű levegőminőség-mérő 
készülékkel a diákok folyamato-
san nyomon kísérhetik az iskola 
környezetének levegőtisztaságát, 
összehasonlíthatják más, a prog-
ramban résztvevő iskolák, óvodák 
adataival, de akár a világ más ré-
szein élők eredményeivel is! Kö-
zösségi akcióként képeslapokat 
írtunk és rajzoltunk a klímatárgya-
lóknak. A magyar gyerekek képes-
lapjait a Klímaszövetség juttatja 
el a döntéshozóknak, akiket ha-
tározott döntések meghozatalára 
kértünk vidám, boldog jövőt el-
képzelő rajzainkkal! A komposz-
tálás ünnepnapján a Kompomata 
üzembe helyezésével arra hívtuk 
fel a figyelmet, hogy a levelek el-
égetése vagy a növényi hulladékok 
szemétbe dobása helyett komposz-
táljunk, így visszajuttatjuk a táp-
anyagokat a talajba. Tóthné Leiter 
Júlia szervező

Elültették a KicsiNagykövet 
Fáját Berettyóújfaluban

A Hajdú-Bihar megyei diákok 
így állítottak emléket a Magyar-
ság KicsiNagykövete versenynek. 
A megmérettetést a 10-12 éves 

korosztályban, vagyis 4-6. osztá-
lyos diákok körében hirdették meg 
határon innen és túl. A Kárpát-
medencében élő fiataloknak szóló 
megmérettetés a hazaszeretetet, a 
szülőföldhöz való kötődést erősí-
ti. Az ebesi Egri Csenge Hajdú-
Bihar megye KicsiSport Atta-
séja. A feladatok között szerepelt 
egy faültetés is, mellyel emléket 
állíthatnak a versenynek. A csa-
pattagok közösen Berettyóújfalut 
választották ki erre a feladatra, 
így november 3-án, csütörtökön 
délután a város szívében, a Kálvin 
téren hársfát, vagyis a 2022-es év 
fáját ültették el. 

Beszámoló a 2022-es Felső-
tárkányi túráról: A cserszömörce 
ilyenkor a legszebb, és ezt nekünk 
látnunk kell! Elhaladva az ország 
legmagasabban fekvő szőlőskertjei 
mellett, ismét megmásztuk Eger 
irányából a Nagy-Egedet. Ez ko-
moly erőpróba volt az „alföldi tü-
dőnknek”, de a látvány minden 
nehézségért kárpótolt. Felfelé ka-
paszkodás közben az éles szemű 
szerencsések több millió éves csi-
gák, kagylók maradványait fedez-
hették fel a talpuk alatt. A végcél 
ismét a Felsőtárkányi-tó a játszó-
térrel, ahol finom rétessel és forró 
csokival pótoltuk az elégetett kaló-
riákat. Akiknek volt sütnivalójuk, 
azok a tűz mellett falatoztak jó-
ízűen. Ez is egy szép őszi nap volt, 
aki eljött a túrára nem bánta meg! 
Katona Erika és Kása Sándor

November 4-én a 7.a és 7.b osz-
tály tanulói Budapestre utaztak a 
Hadtörténeti Múzeumba. A Vár-
negyedbe tett rövid séta után mú-
zeumpedagógiai foglalkozáson 
vettünk részt, melynek témája a 
lövészárkok világa volt. Ezen a 
foglalkozáson az első világháború 
csatamezőin történteket dolgoztuk 

fel. Térképek, korabeli fotók, film-
részletek segítségével interaktív 
formában tekintettük át a Nagy 
Háború eseményeit. A legérdeke-
sebb része az előadásnak az volt, 
amikor az önként jelentkezők be-
öltözhettek az Osztrák–Magyar 

Monarchia katonáinak. A múze-
umlátogatás ötletgazdája és kísérő 
pedagógus: Tálas Enikő osztályfő-
nök és Csiha László.

Örömmel számolunk be, hogy 
Szűcs Norbert intézményveze-
tő részt vett előadóként a XXIV. 
ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI 
ÉS SZAKKÉPZÉSI SZAKÉRTŐI 
KONFERENCIÁN. Korábban be-
számoltunk róla, hogy iskolánk 
2022 tavaszán a Spacebuzz Pilot 
program bevont intézményeként 
sikeresen vett részt a SpaceBuzz 
Hungary Oktatástámogató, Klíma- 
és Környezetvédelmi Alapítvány 
ingyenes oktatási programjában. 
A konferencia 11. szekciójában 
intézményvezetőnknek lehetősé-
ge volt beszámolni a SpaceBuzz 
program gyakorlati tapasztala-
tairól. Előadásában kitért a STEM 
oktatási modell hasznosságára, 
a 12 küldetés teljesítésére és be-
mutatta a leckékhez tartozó digi-
tális tananyagot a hallgatóságnak. 
A szekció levezető elnöke Zentai 
István volt, a SpaceBuzz Hunga-
ry Oktatástámogató, Klíma- és 
Környezetvédelmi Alapítvány ku-
ratóriumi elnöke. A szekcióban 
elhangzott még Sipos Szabina elő-
adása a program előkészítéséről és 
Mészáros Péter előadása a jövőbe-
ni lehetőségekről. Terveink szerint 
a Spacebuzz program folytatódik 
a 2.0-s projekttel, így nagy érdek-
lődéssel hallgattuk meg az „Űrte-
vékenység – űrkutatás implemen-
tációja a közoktatásban” címmel 
a szekcióban elhangzó Magyari 
Gábor – űrhajós, képzési és ope-
rációs vezető, a HUNOR Magyar 
Űrhajós Program vezetőjének – 
előadását. Külön öröm volt, hogy 
a konferencián részt vett Farkas 
Bertalan, akivel személyesen sike-
rült egyeztetnie az alapítványnak 
és egyetlen űrhajósunk biztosítot-
ta az alapítványt, hogy a jövőben 
a programot kiemelt figyelemmel 
követi és felajánlotta segítségét. A 
Spacebuzz Hungary Oktatástámo-
gató, Klíma- és Környezetvédelmi 
Alapítvány várja továbbra is a tá-
mogatók jelentkezését, részletek 
az alábbi honlapon: https://space-
buzz.hu/ A konferencián a Space-
buzz kiemelt támogatója a Remred 
Technológia Fejlesztő Kft. volt. 

Október 19-én bázisintézményi 
szakmai délutánt tartottunk in-
tézményünkben. Az előadáson szó 
volt arról, hogy a tudatos vásárló 
megnézi, hogy mi a valódi értelme 
és értéke annak a terméknek, amit 
meg szeretne vásárolni. Azért, 
hogy a pénzével ne gyerekmunkát  
vagy más emberi szenvedést támo-
gasson egy távoli országban, ne 
egy olyan céget, amely a génma-
nipulációban érdekelt, amely koz-
metikai célokra is állatkísérletek 
folytat, ne olyan terméket vegyen, 
amivel több hulladékot és szemetet 
termel, mint amennyi csekély élve-
zetet az elfogyasztása jelent. Olyan 
terméket vesz meg, amely nem-
csak egészséges, de az előállítása 
is környezetkímélő módon történt, 
és olyan vállalat gyártotta, amely 
felelős magatartásával tűnik ki. A 
résztvevők gyakorlati feladatokat 
is megoldottak, Vásárlásiláz-mérőt 
töltöttek ki. Az iskolánkban folyó 
tudatos vásárlóvá nevelés sokrétű 
tevékenységei közül a Fogyasztói 
tudatosságra nevelő hónapunk-
ról, az iskolakertről, az ivóvíz 
fogyasztásról és a táborok, túrák 
során megvalósuló fogyasztói tu-
datosságot fejlesztő alkalmakról 
beszéltünk bővebben. Megerősí-
tettük a résztvevőkben, hogy az 
iskolában a tudatos fogyasztóvá 
nevelésben a legfontosabb fel-
adatunk, hogy élményeken és ta-
pasztalatokon keresztül, a saját 
példamutatásunkkal is alternatívát 
mutassunk a gyerekeknek, hogy 
máshogy is lehet élni, nem csak a 
fogyasztói társadalomra jellemző 
fenntarthatatlan módon! Katona 
Erika és Tóthné Leiter Júlia

Sok szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt 2022. decem-
ber 21-én (szerdán) a Karácso-
nyi koncertünkre. A Karácsonyi 
koncert 17.00 órától a Reformá-
tus Templomban tekinthető meg.

Ezúton is köszönjük az Ön-
kormányzatnak a tanulóink 
utaztatásához nyújtott segítsé-
get! 

Összeállította:
Szűcs Norbert 

intézményvezető, 
Kása Sándor

 intézményvezető-helyettes, 
Deák Csilla 

iskolai adminisztrátor

Iskolai színes hírek
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Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset helyszínén in-
tézkedtek a rendőrök a 4-es számú főút ebesi szakaszán. 

A rendelkezésre álló adatok szerint egy férfi közlekedett az 
általa vezetett Volvo típusú személygépkocsival 2022. októ-
ber 26-án 5 óra 45 perc körül Debrecen irányába. Haladása 
során az előtte haladó tehergépkocsi előzésébe kezdett, de a 
sűrű köd miatt rosszul mérte fel a szemből érkező, szabályo-
san közlekedő Suzuki típusú személygépkocsi távolságát, és 
azzal érintőlegesen összeütközött. Az ütközés következtében 
a vétlen jármű, a menetiránya szerinti jobb oldali útárokba 
sodródott. A baleset során mindkét gépkocsi vezetője könnyű 
sérüléseket szenvedett.

Anyagi kárral járó közlekedési baleset helyszínén intézked-
tek a rendőrök 2022. október 31-én 4805 számú út ebesi be-
kötőútja közelében. 

Egy nő közlekedett az általa vezetett Volkswagen típusú 
személygépkocsival 10 óra 20 perc körül Hajdúszovát irányá-
ból Debrecen irányába. Haladása során későn észlelte az előt-
te, műszaki hiba miatt várakozó személygépkocsit, és a hozzá 
kapcsolt utánfutót, és annak hátulról nekiütközött.

Nem tartott megfelelő követési távolságot az előtte haladó 
járművel az a sofőr, aki 2022. november 5-én a reggeli órák-
ban okozott balesetet a 4. számú főútvonalon. 

Egy férfi közlekedett az általa vezetett Opel típusú személy-
gépkocsival 8 óra 45 perc körül Hajdúszoboszló irányából 
Debrecen irányába. Haladása során későn észlelte, hogy az 
előtte haladó Kia típusú személygépkocsi forgalmi okok miatt 
lassít, és nekiütközött. A baleset során nem történt személyi 
sérülés.

Könnyű sérülésekkel szállították kórházba azt a csecsemőt, 
aki egy olyan személygépkocsiban utazott, mely baleset ré-
szese volt. 

Egy férfi közlekedett Mitsubishi típusú személygépkocsi-
jával 2022. november 5-én 13 óra 25 perc körül a 4805-ös 
számú út ebesi szakaszán Hajdúszovát irányából Debrecen 
irányába. Haladása során a vele szemben közlekedő Toyota 
típusú személygépkocsi vezetője tisztázatlan okból áttért a 
menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávba, ahol összeüt-
között az általa vezetett személygépkocsival. A vétlen jármű, 
az ütközés következtében az útárokba sodródott. A járműben, 
szabályosan elhelyezett gyermekbiztonsági ülésben utazó 8 
hetes gyermek 8 napon belüli sérüléseket szenvedett.

Az őszi időjárás beköszönte kihívás elé állítja a közleke-
dőket. Az esős, párás időben az út- és látási viszonyok ked-

vezőtlenné válhatnak, a járművezetők helyenként csúszós út-
szakaszokkal találkozhatnak, amelyet sok esetben az úttestre 
lehulló falevelek okoznak. Ebben az időszakban a balesetek 
megelőzése érdekében fokozott óvatossággal kell közlekedni, 
alkalmazkodva a megváltozott időjárási- és útviszonyokhoz.

A balesetek megelőzése érdekében kérjük, fogadják meg 
alábbi tanácsainkat! 

…hogy mindenki hazaérjen!
•  Indulás előtt ellenőrizzék a gumiabroncsok állapotát! Idő-

ben gondoskodjanak a téli gumiabroncsok beszerzéséről, 
felszereléséről!

•  A párás szélvédő balesetveszélyes, ezért indulás előtt a 
párát el kell távolítani.

•  Ellenőrizzék a világító berendezések működését és gon-
doskodjanak a lámpabúrák tisztán-tartásáról!

•  Töltsék fel az ablaktisztító tartályt téli szélvédőmosó fo-
lyadékkal, és ellenőrizzék az ablaktörlő gumik állapotát!

•  Fokozott óvatossággal közelítsék meg a gyalogos-átkelő-
helyeket, mert a gyalogosok – időjárástól függően – eser-
nyővel, kapucnival közlekednek, ami akadályozza őket a 
szabad kilátásban!

•  Egyre később világosodik és korábban sötétedik. Szürkü-
letben, sötétedéskor lakott területen kívül is számítsanak a 
munkába, iskolába, illetve onnan induló, gyalogosan vagy 
kerékpárral közlekedők megjelenésére!

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 Te vé-
keny ség irányítási Központ  112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület  +36-30/621-6976
Segítségüket köszönjük!

A körzeti megbízottak fogadóórát minden hónap első 
hétfőjén 17:00 és 18:00 óra között tartanak a Körzeti Meg-
bízotti Irodában az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt.

Karácsony Béla
r.szds., sajtószóvivő

Rendőrségi hírek

Az Ebesi Hírlap decemberi számának lapzárta 
időpontja: 2022. december 13., kedd.

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

                 az ebesi Művelődési ház kistermében 

2022. dec. 9. (péntek) 13.00-18.00 

2022. dec. 10 (szombat) 9.00-18.00 

Kínálatunkból: fehérneműk, zoknik, harisnyák, nadrágok, 
ágyneműk, törölközők, minőségi rongyszőnyegek, 

kozmetikumok, kerámiák, karácsonyi sírcsokrok…stb.  
 

Várjuk Önöket az ezüsthétvégén! 

Érdeklődni: Tóvizi Erika Tel.: 06 20 4485578 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


