
Október 19-én tartotta Ebes Községi Ön-
kormányzat képviselő-testülete a soron követ-
kező ülését. 

Megtárgyalta a testület a Zsálya 
Gyógyszertár üzemeltetőinek kérelmét

Az előző testületi ülés óta eltelt időszakról 
szóló polgármesteri beszámoló után az Ebesi 
Zsálya Gyógyszertár üzemeltetőinek a gyógy-
szertár épületének bérleti szerződésére vonatko-
zóan benyújtott kérelmét tárgyalta a grémium. A 
bérleti szerződés – melyet 1996-ban kötöttek – 
felülvizsgálata az időközben történt változásokra 
tekintettel szükségessé vált. A képviselő-testület 
a Pénzügyi Bizottság javaslatával összhangban 
220.000,- Ft + áfa összegű bérleti díj alkalma-
zását javasolja 2017. január 1-jétől a bérbeadó 
Községgondnokság Kft-nek, melyet a fogyasztói 
árindex figyelembevételével módosítanak a felek 
minden évben. 

Tájékoztató hangzott el a 
közmunkaprogram aktualitásairól

Polgármester asszony az ebesi közmunkaprog-
ram aktualitása kapcsán elmondta, hogy a 2015-
ös évről áthúzódó, 100%-os támogatási mértékű, 
2016. február 29-éig tartó programba összesen 
27 fő regisztrált álláskereső, valamint foglal-
koztatást helyettesítő támogatásra jogosult sze-
mélyt tudott bevonni a munkakügyi központ és 
az önkormányzat. A közfoglalkoztatás keretében 
2016. augusztus 30-án családellátó képzés indult 
12 fő bevonásával. A Belügyminisztérium dön-
tése értelmében az önkormányzat az idei évben 
három járási szintű startmunka mintaprogramot 
indíthatott, melynek keretében 25 fő foglakozta-
tására nyílt lehetőség. Ezen foglalkoztatás során 
a programba bevontak feladata a közúthálózat 
karbantartása, környezetének rendbetétele, az 
útkereszteződésekben a növényzet nyesésével 
a rálátási háromszög és az út szabad űrszelvé-
nyének biztosítása, a dűlő utak kaszálása, vala-
mint az allergén növények irtása kapott fontos 
szerepet. Mindezek mellett ellátták a csatorna-
rendszerek karbantartását, iszaptalanították az 
átereszeket, valamint biztosították a víz szabad 
lefolyását. A közfoglalkoztatás során kapott tá-

mogatásból munka-és védőruházat, egyéni védő-
eszköz, valamint kisebb értékű tárgyi eszközök 
kerültek beszerzésre. Ezen program keretében 
egy darab teherhordó kerékpár és a hozzá kap-
csolódó utánfutó beszerzésére is lehetőség nyílt. 
Az útőrök évszaktól és időjárástól függően két-
három hetente egyszer kötelezően bejárják a te-
rületüket és szükség esetén jelzik az esetlegesen 
elvégzésre váró feladatokat, illetve elvégzik a 
kisebb karbantartási munkálatokat. Polgármes-

ter asszony elmondta továbbá, hogy az önkor-
mányzat sikeresen pályázott a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által meghirdetett „nyári diákmun-
ka” elnevezésű programra is, melynek során hét 
diák egy hónapig tartó foglalkoztatására nyílt 
lehetőség. A napirendi ponthoz kapcsolódóan 
a képviselők egyhangúan kifejezték azon állás-
pontjukat, miszerint a közmunka program ke-
retében programban résztvevők hozzájárulnak 
a rendezett környezet kialakításához, tisztán 
tartják a közterületeket, gondozzák a parkokat, 
játszótereket, valamint az önkormányzat fenntar-
tásában működő intézményekben is értékteremtő 
feladatokat látnak el. Továbbra is kiemelt figyel-
met kell fordítani a programok tervezése során a 
foglalkoztatás színvonalának emelésére, illetve a 
közfoglalkoztatottak által végzett tevékenységek 
bővítésére.

Testvértelepülési megállapodás köt 
önkormányzatunk Balatonszárszóval

Ebes és Balatonszárszó települések között az 
utóbbi években egyre szorosabb kapcsolat ala-
kult ki, mely során számos iskolás korú gyer-
mek tölthetett pár élményteli napot a Balaton 

A TARTALOMBÓL...

VIII. Ebesi Sportbarát 
Napok – 11. oldal

Országos Könyvtári Napok
5. oldal

Idősbarát Önkormányzat 
Díj – 2. oldal

Lovas Polgárőr Nap
10. oldal

Iskolai színes hírek
8–9. oldal

(Folytatás a 2. oldalon.)

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja
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Nyereséges az önkormányzat mezőgazdasági 
rendeltetésű földjein a saját gazdálkodás

– beszámoló a testület októberi üléséről –
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parton, és településünk is szívesen fogadta az Ebesre látogató 
szárszóiakat. A napirendi pont keretében a képviselő-testület arról 
döntött, hogy testvértelepülési megállapodást köt Balatonszárszó 
Nagyközségi Önkormányzattal, melynek tartalma tekintetében 
kiemelt fontosságú egyebek mellett az oktatási, kulturális, csere-
üdültetési, turisztikai, idegenforgalmi, továbbá a sport területén 
a szorosabb együttműködés. Balatonszárszó Nagyközségi Önkor-
mányzat már meghozta a testvértelepülési megállapodás megkö-
tésére vonatkozó döntését. 

Nyereséges az önkormányzat mezőgazdasági rendeltetésű 
földjein a saját gazdálkodás

A képviselő-testület a tavalyi évben döntött arról, hogy az ön-
kormányzat tulajdonában álló mezőgazdasági rendeltetésű föl-
deket nem adja haszonbérbe, hanem megművelteti azokat. Az 
elmúlt gazdasági évben ezeken a földterületeken főként búzát, 

napraforgót és kukoricát termelt az önkormányzat, melyeknek 
egy része már értékesítésre került. Az előzetes kalkuláció szerint 
a termények árusításából körülbelül 22 millió forint árbevétel vár-
ható, ezzel szemben a földek megművelésére mintegy 12 millió 
forintot fordított az önkormányzat, azaz várhatóan 10 millió forint 
körüli haszonnal zárul ezen gazdasági év, mely nem tartalmazza a 
földalapú támogatást. A Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, Tu-
risztikai, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság álláspontja sze-
rint is sikeres gazdasági évet zárt az önkormányzat a tulajdonában 
álló mezőgazdasági földek hasznosítása során. Csiszárné Józsa 
Emma, a bizottság elnöke kiemelte, hogy a korábbi haszonbér-
be adásból 3,2 millió forint folyt be az önkormányzat kasszájába, 
melyből megállapítható, hogy jó döntést hozott az önkormányzat 
akkor, amikor saját gazdálkodás mellett döntött. A gazdálkodás-
ból befolyt nyereség a település lakosságának érdekében kerül 
majd felhasználásra.

A zárt ülésen a testület első lakáshoz jutó kérelemről döntött.

(Folytatás az 1. oldalról.)

Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisz-
tere 2016. október 7-én, a Pesti Vigadóban, az Idősek Világnapja 
alkalmából Idősbarát Önkormányzat Díjat nyújtott át Ebes Községi 
Önkormányzat polgármesterének, Szabóné Karsai Máriának. Idén 
hat település – köztük Ebes is – részesült az 1 millió forinttal járó 
elismerésben.

Az Idősbarát Önkormányzat Díjat az Idősügyi Tanács javas-
lata alapján a szociális miniszter és a belügyminiszter alapította 

2004-ben. Az alapítók a díj adományozásával az eddigi eredmé-
nyek elismerése mellett arra szeretnék a figyelmet felhívni, hogy 
a településeken az önkormányzatok tehetnek legtöbbet a komplex 
időspolitika érdekében.

A rendeletben foglaltak alapján a díjat pályázat útján azok a he-
lyi önkormányzatok nyerhetik el, amelyek a szociális gondoskodás 
körébe tartozó kötelező idősügyi alapfeladataikat teljesítik, vala-
mint aktív tevékenységükkel – különösen a pályázati lehetőségek 
kihasználásával – elősegítik az időskorúak helyi szervezeteinek 
működését. Hozzájárulnak szabadidős programjaik megszerve-
zéséhez, példamutató együttműködést alakítanak ki a kistérségük 
helyi önkormányzataival, a civil szervezetekkel és a lakosság ön-
kéntes segítőivel az időskorúak életvitelének javítása érdekében. A 
helyi közéletbe, annak alakításába széleskörűen bevonják az idős-
korú polgárokat, illetve szervezeteiket. A díjátadón kiemelték, hogy 
Ebes az idősgondozáshoz tartozó alapfeladatainak ellátásán túl ki-
emelt figyelmet fordít az időskorú lakosságra. A településen széles-
körű kulturális és egészségmegőrző programon vehetnek részt az 
idősek (Meridián torna, csoportos színházlátogatás, Hagyományőr-
ző Klub programjai, internetes tanfolyam), mindezek mellett pedig 
az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti az idősek támogatását, 
minden évben a karácsonyi ünnepek előtt anyagi támogatást nyújt 
nekik, illetve elkezdődött az Idősek Bentlakásos Otthonának épí-
tése is.

Idősbarát Önkormányzat Díjat nyert településünk

Élet az idősek klubjában
Az Ebesi Hírlap előző számaiban bemutatásra került az Alapszol-
gáltatási Központ által működtetett Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat, valamint a szociális étkeztetés. A továbbiakban szeretnénk 
röviden bemutatni a lakosság számára a nappali ellátás működését, 
az idősek klubját.

Az Alapszolgáltatási Központ nappali ellátása, az idősek 
klubja

Az idősek klubját leginkább az egyedül élő, saját magukat részben 
ellátni tudó idős emberek veszik igénybe, akik ugyan otthonukban 
önálló életvitelt folytatnak, de nap közben igénylik a társaságot, a 
közösségi életet, a klub által nyújtott gondoskodó szociális alap-
szolgáltatást. Az intézmény egész napos, azaz 800 és 1400 óra között 
működő nappali klubját igénybe vevő időseket a tanyagondnoki 
busz szállítja otthonuktól a klubig, majd délután haza. Nagy se-
gítség ez azok számára, akik önállóan már nem tudnának eljönni 
hozzánk, de szívesen töltik hétköznapjaikat családias kis közössé-

günkben. Vannak olyanok, akik 18-20 éve járnak be a klubba, be-
töltötték 80. életévüket, és továbbra is lelkes klubtagjaink. A klub-
ban való tartózkodás, akárcsak a már korábban bemutatott szociális 
étkeztetés, egyéni igényekhez igazodik: van, aki hétfőtől péntekig 
minden nap ellátogat a klubba, és van, aki csak a hét 2-3 napján 
jön. Az étkeztetést a klubtagok számára igényük szerint rendeljük 
meg: a bent tartózkodás napjain kérhető a reggeli, az ebéd, illetve, 

Retró énekkar próbája
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a házi segítségnyújtás is igénybe vehető azokon a napokon, amikor 
az idős ellátott az otthonában tartózkodik. 

Klubfoglalkozások, tartalmas mindennapok

Az idősek klubjában az idős, magányos, egyedül élő, vagy napköz-
ben egyedül maradó emberek számára biztosítunk tartalmas nap-
közbeni elfoglaltságot. A szolgáltatás fontos célja, hogy igénybevé-
tele mellett az idősek saját otthonukban maradhatnak, így hosszan 
kitolható az önálló életvitel fenntartása, és mégsem kell magányo-
san tölteni napjaikat. Az idősek segítséget kapnak a bevásárlásban, 
gondozónők felügyelete mellett töltik mindennapjaikat, egészségi 
állapotuk figyelemmel van kísérve. Fontos célunk, hogy az időse-
ket alkalom adtán kimozdítsuk a megszokott kis közegükből, és a 
klub falain kívül is szervezzünk egy-egy olyan programot, kirándu-
lást, múzeumlátogatást, közös fagylaltozást, melyek nem terhelik 
meg őket, mégis kikapcsolódást nyújtanak számukra.

Az idősek klubjában szerveződő délutáni klubfoglalkozásokat is 
sokan igénybe veszik. Így alakult ki a „Nosztalgia Klub”, melyet 
fiatalos lendülettel, tenni akarással, aktív tartalommal töltenek meg 
az ebesi nyugdíjasok. A csütörtöki meridián torna, a Retró ének-
kar, az új táncórák kedd esténként, a szervezés alatt álló kézimunka 
kör, a közös sütések-főzések célja, hogy jó társaságban, hasznos 
időtöltéssel töltsük meg az ide ellátogatók számára a mindennapo-
kat. Kulturális programként immáron a második színházi évadra 
váltunk kedvezményes csoportos színházbérletet a debreceni Cso-
konai Nemzeti Színházba. 

Mindennapi gondoskodás

Az idősek szeretik a közösséget, szívesen beszélgetnek és igény-
lik is a beszélgetést, a velük való foglalkozást, törődést. A klub-
ban megünnepeljük a név- és születésnapokat. Akik igénylik, azok 
részére bevásárolunk, gyógyszert íratunk és váltunk ki, postai és 
egyéb ügyintézést végzünk. Naponta ellenőrizzük a vérnyomást, és 
ha szükséges, a gyógyszeradagolásban is segítünk. A törődés, a sok 
gondoskodás jó érzéssel tölti el a klubtagokat, érzik, hogy egy gon-
doskodó közösséghez tartoznak, ami megakadályozza az elmagá-
nyosodást, és az időskori betegségekkel, a gyász fájdalmával való 
együttélést is könnyíti.

A közösségi helyiségben lehetőség van televíziót nézni, rádiót és 
zenét hallgatni, kézimunkázni, sajtótermékeket és könyveket olvas-
ni, illetve – ha erre igény van – a gondozónő felolvasást tart. Kár-
tya- és más társasjátékok biztosításával változatosan telik a szabad-
idő. Szükség esetén a gondozónő segíti és szervezi az egészségügyi 
alap- és szakellátásokhoz való hozzájutást, a betegszállítást. Hiva-

talos ügyek intézésében is segítséget nyújtunk. Általánosan meg-
figyelhető, hogy a mentális gondozásra van a legnagyobb igény, 
ezért szükség szerint egyéni beszélgetéseket kezdeményezünk az 
ellátottakkal. A lelki problémák megoldására a szabadidő hasznos 
eltöltése kedvező hatással van. 

A szolgáltatás igénybe vétele

A nappali ellátás igénybe vétele önkéntes és térítésmentes, az erre 
vonatkozó igényt az intézményvezetőnél kell jelezni. Az ellátottak 
részére az idősek klubja gondozónője, az ellátást igénybe vevő-
vel közösen, egyéni gondozási tervet készít, melyet félévente kell 
felülvizsgálni, illetve állapotváltozás esetén módosítani. Mint aho-
gyan azt korábban is említettük, a nappali ellátás igénybe vétele 
összeegyeztethető az egyéb szolgáltatási formák igénybe vételével. 
Arra bátorítjuk mind az időseket, mind a hozzátartozókat, hogy él-
jenek az intézmény által nyújtott lehetőséggel, és az idősek életmi-
nőségének javítása, 
az időskorral járó 
nehézségek, problé-
mák csökkentésének 
érdekében vegyék fel 
velünk a kapcsolatot.

Elérhetőségünk: 
4211 Ebes, 

Kossuth u. 34. 
Tel.: 52/565-071 
Intézményvezető:  
Erdei Andrásné Szalonnasütés az idősek klubjában

2016. szeptember 30-án, pénteken került megrendezésre az Idő-
sek Világnapja alkalmából tartott ünnepség Ebesen, a Művelődési 
Házban. A színvonalas rendezvényen megható verssel köszön-
tötte a megjelenteket az Alapszolgáltatási Központ munkatársa, 
ezt követően az ünnepséget polgármester asszony nyitotta meg. 
A szépkorúak köszöntése mellett, a jelen lévők megtekinthették 

az óvodások kedves műsorát és az ebesi Retró Énekkar előadását. 
Az ünnepséget a Bakator zenekar műsora zárta, majd estébe nyúló 
közös énekléssel és táncházzal hagytuk magunk mögött a napsü-
téses, szép őszi délutánt.

A rendezvényről készült felvétel megtekinthető a www.ebestv.
hu oldalon.

Idősek Világnapja Ebesen

Meridián torna az idősek klubjában
Tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket, hogy az idősek klubjá-
ban csütörtök délutánonként meridián tornát tartunk 1500 órától, 
Cseri Melinda vezetésével. A torna minden korosztály számára 
ajánlott, könnyen elvégezhető gyakorlatokból áll, és nem igé-
nyel külön felszerelést. Mindenkit várunk szeretettel!

Táncórák az idősek klubjában
Keddi napokon, 1800 órai kezdettel tánc-
oktatáson vehetnek részt a kedves érdek-
lődők az idősek klubjában. Szeretettel 
várunk mindenkit, aki egyedül, vagy 
párjával szeretne részt venni a foglalko-

zásokon, ahol a társas táncok, többek között a rumba, mambo, 
cha-cha-cha, jive alapjait lelkes ebesi oktatóinktól sajátíthatjuk 
el. A foglalkozások alkalmával garantált a jó kedv és a jó társa-
ság. Csatlakozzanak hozzánk! Idősek Klubja, Ebes, Kossuth u. 
34. Tel.: 52/565-071
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1. Kedd Dr. Socol Ilona
2. Szerda Dr. Csontos Gyula
3. Csütörtök Dr. Csontos Gyula
4. Péntek Dr. Socol Ilona
5. Szombat Dr. Csontos Gyula
6. Vasárnap Dr. Csontos Gyula
7. Hétfő Dr. Socol Ilona
8. Kedd Dr. Csontos Gyula
9. Szerda Dr. csontos Gyula
10. Csütörtök Dr. Csontos Gyula
11. Péntek Dr. Socol Ilona
12. Szombat Dr. Socol Ilona
13. Vasárnap Dr. Csontos Gyula
14. Hétfő Dr. Socol Ilona
15. Kedd Dr. Socol Ilona
16. Szerda Dr. Békési Zoltán

17. Csütörtök Dr. Szerze Péter
18. Péntek Dr. Szerze Péter
19. Szombat Dr. Socol Ilona

20. Vasárnap Dr. Békési Zoltán
21. Hétfő Dr. Békési Zoltán
22. Kedd Dr. Szerze Péter
23. Szerda Dr. Békési Zoltán
24. Csütörtök Dr. Szerze Péter
25. Péntek Dr. Szerze Péter
26. Szombat Dr. Szerze Péter
27. Vasárnap Dr. Békési Zoltán
28. Hétfő Dr. Békési Zoltán
29. Kedd Dr. Szerze Péter
30. Szerda Dr. Békési Zoltán

Telefonszám: 06-30/698-0043

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2016. november

Poličkai látogatás Ebesen
A poličkai polgármester által vezetett delegáció látogatott te-
lepülésünkre, mely során megtekintették a polgármesteri hi-
vatal új épületét, valamint az elmúlt években megvalósított 
és folyamatban lévő fejlesztéseket. Mindezeken túlmenően 
lehetőség nyílt a két település polgármestere közötti egyez-
tetésre a jövőbeli esetleges szorosabb együttműködés vonat-
kozásában.

Halottak és Mindenszentek 
napi megemlékezés

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt az Ebesi 
Köztemetőben

2016. november 1-jén 11:00 
órától tartandó ökumenikus (református és görög katolikus) és  

2016. november 2-án 11:00 
órától tartandó római katolikus megemlékezésre.

Az ünnepre való tekintettel a temető nyitva tartása az alábbiak szerint 
változik:

október 29.–november 1. 8:00–20:00
november 2.–2017. március 15. 8:00–16:00

Temetői járatok
Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy a korábbi évek gyakorlatá-

hoz hasonlóan ez évben is, november 1-jén, Halottak napján 
a helyközi autóbuszok térítésmentesen szállítják a debreceni és 
a hajdúszoboszlói köztemetőbe utazókat. A szállítás költségét 
Ebes Községi Önkormányzat támogatja.

Debrecenbe 08.00-kor, 09.00-kor, 12.00-kor és 14.30-óra-
kor 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 14.30 órakor jön 
vissza a Volán buszjárata.  

A buszok minden esetben a Gyógyszertár előtti buszmegálló-
ból indulnak és oda érkeznek vissza. 

Ebes Községi Önkormányzat

„Ti, Istent keresők, éledjen szívetek!”
(Zsolt 69,33)

Kedves Testvéreim!
Szeretettel hívogatunk Református Templomunkba, két alka-

lomra is.
•  Október 29-én, szombaton 14 órától Gyülekezeti tanul-

mányi napot tartunk, melynek témája a Reformáció. Mit is 
jelent reformátusnak lenni? Miért jó reformátusnak lenni? 
A kérdésre válaszokat a Második Helvét Hitvallás alapján 
keresünk. Az áhítatot követően egyházközségünk presbite-
re, Dr. Püski Levente történész előadását hallgatjuk meg. 

•  November 6-án, vasárnap ¾ 10 órától Hálaadó istentisz-
teleten emlékezünk meg elhunyt szeretteinkről. A múló idő 
szembesít mindnyájunkat azzal, hogy minden változik, a 
veszteségek hozzátartoznak ehhez a földi úthoz. De felejteni 
nem szabad! Emlékezni, vigaszt találni csak Isten közelében 
lehet. 

Mindkét alkalmat reménységgel és jó szándékkal ajánljuk a 
testvérek figyelmébe és szeretteivel együtt várjuk. Legyen talál-
kozásunk Isten házában! 

„Adjad, hogy lássuk a világosságot,
Te szent igédet, az egy igazságot,

A Krisztus Jézust: örök vígasságot,
És boldogságot.”

(225. dicséret)
Bukáné Zakar Zsuzsanna

lelkipásztor



Ebesi Hírlap

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

5

Lakossági hirdetések
Ingatlan értékesítés, talpmasszázs – reflexológia! – A ref-

lexzóna masszázs serkenti a vér és nyirokkeringést, amivel a test 
öntisztulási képességét megtöbbszörözhetjük. Mivel erősíti az 
immunrendszert, így az öngyógyító folyamatokat beindítja. Old-
ja a feszültséget, relaxál és kellemes közérzetet ad. A reflexológia 
világszerte elismert természetgyógyászati módszer. Masszázs idő-
pontok: szerda: 10.00–14.00 óráig, csütörtök: 14.00–18.00 óra kö-
zött. Előzetes időpont egyeztetés szükséges. Hívja Adorjánné Valit 
a 06/70-334-5407 telefonszámon. 

Energiatanúsítvány kiállítása rövid határidőre, tapasztalt szak-
embertől, olcsón. T. 30/429-9064

Felhívás karácsonyi adománygyűjtésre 

Az ebesi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat - az elmúlt évekhez hasonlóan- a karácsonyhoz 
közeledvén ismételten adománygyűjtést hirdet, a településünkön élő nehézsorsú családok, 
gyermekek, idős emberek számára.  

Szívesen fogadunk tartós élelmiszert (liszt, cukor, olaj, konzervek, csokoládé, szaloncukor, 
keksz, tea, kakaó), illetve jó állapotú gyermekjátékokat, mesekönyveket, melyekkel szebbé 

tehetjük ezen emberek Karácsonyát. 

Ezen felül továbbra is várjuk a már megunt, kinőtt, de jó állapotban lévő ruhaneműket, 
paplanokat, takarókat, illetve egyéb használati eszközöket. 

A csomagok leadhatóak 2016. december 20-ig hétköznaponként a Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálat intézményében a Rákóczi u. 13. sz. alatt. 

Várjuk magánszemélyek, cégek, civil szervezetek, egyházak, alapítványok jelentkezését, akik 
tudják és szeretnék támogatni az akció sikerét. 

Ebes, Rákóczi u. 13., tel.: 52/788-494; 788-495 

 
 

Népmese hete

Országos Könyvtári Napok

A népmese napján, – mint az már szoká-
sos a könyvtárban – Benedek Elek szüle-
tésnapjára emlékeztünk. Egy egész hetet 
fordítottunk a mese szeretetére, tanulsága-
ira és elsősorban a gyerekekre. A hét ele-
jén az óvodás csoportokat látta vendégül 

könyvtárunk. Rövid beszélgetés után a 
papírszínház nevű „csodadobozban” ele-
venedett meg egy mese számukra. A hét 
többi napján az alsó tagozatos iskolások 
jöttek el hozzánk. Tanultak pár érdekes 
dolgot a népmesékről, és színes progra-
mokat kínáltunk nekik. Volt olyan osztály, 
akikkel saját népmesét írtunk, felhasznál-
va a tanultakat. Más osztályokkal tanul-
ságos „Mese totót” töltöttünk ki. Voltak, 
akik rövid némajátékkal adtak részleteket 
elő bizonyos mesékből, a többieknek pe-
dig rá kellett jönniük, hogy melyik mesét 
játszották el az osztálytársaik. Természe-

tesen a foglalkozás után minden lurkó 
ajándékot kapott, és tartalmas élmények-
kel térhettek haza.

Kaszás Csilla
könyvtárvezető

Idén is megrendezésre került az Országos Könyvtári Na-
pok programsorozatunk. Kedden Könyves Keddet tartottunk, 
melynek lényege az volt, hogy ha egy olvasónk könyvet köl-
csönzött, kapott mellé ajándékba egy másikat, így örökbe fo-
gadhatott egy könyvet! Emellett a Zöld Könyvtár nevezetű 
programunkon tanultunk az újrahasznosításról a gyerekekkel, 
illetve teafilter papírokból hajtogattunk felakasztható díszt. 

Október 6-án Múltidéző címen tartottunk foglalkozást, melyen 
az aradi vértanúkról hallhattak a napközisek, és huszáros szél-
forgót is készíthettek. Pénteken a legjobban várt programunk 
következett, író- olvasó találkozó Berg Judit írónővel. Sok-sok 
könyvet hoztak a gyerekek dedikáltatni, rengeteg kérdésük volt 
Judithoz, aki minden kérdést meg is válaszolt. Összességében 
úgy gondolom, hogy egy színes programsorozatot sikerült ismét 
megrendezni. Reméljük a résztvevők is élvezték a rendhagyó 
időtöltéseket és sokat fognak a könyvtárunkba járni!

Kaszás Csilla könyvtárvezető
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www.harmatiautosiskola.hu

Kedvezményes személygépkocsi-
vezetői tanfolyamot  indítunk

2016. november 3 -án csütörtökön
18,00 órától 

Ebesen a Művelődési Házban

Harmati 
Autósiskola

Jelentkezni lehet:
A megadott időpontban a Művelődési Házban, vagy

Harmati László iskolavezetőnél
a 06-20-988-95-96 telefonszámon

e-mailben: harmatilaszloo@gmail.com

OKÉV: 09-0287-04
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CSALÁDI KAJATANYA 
4211 Ebes, Ady Endre u. 24. 

telefon: 06-30/894-8050 
 

A Családi Kajatanya megújult környezetben, új helyen, 
változatos étlappal várja kedves vendégeit. 
Az emeleten családi és baráti rendezvények, 

osztálytalálkozók, kisebb lakodalmak lebonyolítását 
vállaljuk 40 főig. 

 

Házhozszállítás 1000,- Ft felett Ebes egész területén. 
 

Napi menü, frissensültek, levesek, tészták, saláták,  
30 féle pizza, gyros, hamburgerek. 

 

Hidegtálak elkészítését vállaljuk akár házhoz 
szállítással. 

 

Nyitva tartás: Hétfő – Szombat 10.00 – 21.30 
  Vasárnap  Zárva 
Konyha nyitva tartás és kiszállítás:  
  Hétfő – Szombat  11.30 – 21.00 

 

„Tök jófejek” az óvodában

Az alkotásokat a gyerekek, a szülők és az óvoda dol-
gozói készítették nagy lelkesedéssel.
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Megmozdultunk a klímáért
A Mozdulj a klímáért akcióhéten (október 10-14.) ebben az évben 
is részt vett az iskola összes tanulója.
Az osztályok egy-egy táblázatban gyűj tö gették a „zöld mérfölde-
ket”, ami annak járt, aki környezetbarát módon, azaz gyalog, kerék-
párral vagy a bejáró tanuló autóbusszal, érkezett iskolába vagy in-
dult haza. A hét végén összesítettük a pontokat, így összesen 2270 
zöld mérföldet gyűjtöttünk. A hét zárásaként az egyik szünetben 
egy óriási lábnyomot formáltunk a díszudvarunkon. Az eseményről 
Kissné Lantos Éva készített fotókat, a rendezvényt Tóthné Leiter 
Júlia szervezte.
Október 10-én van a Komposztálás ünnepnapja, amelyen már évek 
óta felhívjuk a figyelmet a komposztálás hasznosságára. Néhány 
éve kartondobozokból kompomatát (komposztálással kapcsolatos 
ismereteket tanító „automata”) készítettünk, amit azóta is minden 
évben örömmel fogadnak a gyerekek. Idén az alsó tagozatba köl-
töztettük a kompomatát, így egész héten nagy népszerűségnek ör-
vendett a gyerekek által működtetett szerkentyű. Természetismeret 
órákon és a napközi ideje alatt minden csoportba eljutott ez a szó-
rakoztatva tanító játék.

A megye leggyorsabb lányai

Kimagasló teljesítményt nyújtottak atlétáink, az október 5-én meg-
tartott Mezeifutó Megyei Diákolimpián Debrecenben. Egri Kincső, 
Tóth Amina, Kiss Lilla, Kanyó Gréta és Enyedi Luca a megye leg-
gyorsabb lány csapatának bizonyult 600 méteren. Ahogy az elmúlt 
években, most is ott lesznek futóink az áprilisi országos döntőben, 
hisz a Mészáros Nóra, Sós Anna, Szentmiklósi Dorka, Sipos Ka-
talin és Balogh Dorottya csapat a nagy városokat is megelőzve, 
Hajdú Bihar megye diákolimpiai bajnokai lettek 2000 méteren!  A 
gyerekek szállításáért köszönet az Önkormányzatnak, Miklós Le-
ventének, Fodor Barbara Melindának, Egri Ferencnek és Gergely 
Gábornak. Sós Barnabás

Állati vetélkedő 
A hajdúszoboszlói Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola Természettudományi munkaközössége tankerületi vetélkedőt 
szervezett Állati vetélkedő! címmel az Állatok világnapja alkalmá-
ból. A vetélkedőre 5-6. osztályosokból álló 3 fős csapatokat vártak. 
Iskolánkat az 5.b osztályból Kis Szabina, Nagy Márton és Palcsu 
Nándor képviselte kiváló eredménnyel. Igazi csapatmunkával, egy 
ponttal lemaradva az I. helyről, II. helyezést értek el, megelőzve 
több 6. osztályos csapatot. Katona Erika

Kis kedvencek „találkozója”
Október 7-én kisállat kiállítást szerveztünk az Állatok Világnapja 
alkalmából iskolánkban. Még a nap is kisütött erre az alkalomra, 
melyre harminchét gazdi hozta el a kis kedvencét. Látogatást tett 
iskolánkban több kutyus, cica, néhány tengerimalac, halak, csiga, 
teknősök, de táncoló egerekkel is megismerkedhettünk. A kiállítást 

Tóthné Leiter Júlia és Szabó László (7.b) szervezte. Az osztályok 
közül a 3.b és a 6.b osztályosok voltak a legaktívabbak. 

Robotika előadás

Október 19-én, szerdán a robotok programozásáról tartott előadást 
Csatári László az iskolánk tanulói számára.  Megismerhettük a Lego 
EV3 robotok felépítését, a programozói felületet és a robot alap-
mozgásaihoz szükséges programokat. A bemutató az Ebesi Gyer-
mekekért Alapítvány „Tehetség, robotok és környezetvédelem” 
című pályázatának (pályázati azonosító: NTP-MTTD-16-0136) 
kereteiben valósult meg.

Rendhagyó énekóra MOL-ban
Ezen címmel rendhagyó énekórát tartott iskolánkban a világhírű 
Muzsikás együttes. A rendhagyó énekóra sorozat 2005-ben indult, 
azóta több, mint 600 iskolában járt a Muzsikás, és ezen alkalmak 
keretében ismeretterjesztő koncertet mutatnak be a magyar népze-
néről. A gyerekek nagyon élvezték a rendhagyó órát, köszönjük, 
hogy iskolánkat is megtisztelte a Muzsikás. A felvétel megtekint-
hető a www.ebestv.hu oldalon.

Játékos angol délután 

2016. október 21-én délután 2 órától játékos angol nyelvi délutá-
non vehettek részt az iskola alsós diákjai közül huszonnyolcan a 
debreceni KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület jóvoltából. Ezen egyesület 
immáron hetedik éve fogad önkénteseket Európa számos országá-
ból az Európai Önkéntes Szolgálat-Erasmus+ programja keretében. 
A hét fiatal külföldi önkéntes és a két magyar segítőjük a közel-
gő Halloweennel kapcsolatos játékokat játszott két csoportban a 
gyerekekkel, akik angoltudásukat kihasználva rendkívül élvezték 
a délutánt.

A zene az kell…
Hagyományainkhoz híven az idei tanévben is méltón ünnepeltük 
a Zene Világnapját. A műsorban felléptek a művészeti iskola zenei 
tanszakos növendékei, valamint Kiss Csenge énekével ajándékozta 
meg a hallgatóságot. Idén újdonságként műsorunkat az óvodában 
is előadtuk, mely a kicsiknek is nagy élmény volt. Felkészítő ta-

Iskolai színes hírek
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nárok : Nánai Zsuzsanna, Tóthné Makara Krisztina, Szabóné Tóth 
Katalin tanárnők és Balogh Tamás tanár úr. Köszönjük Subáné Kiss 
Gyöngyi tanárnő közreműködését. Bálintné Bagdi Ibolya, mun-
kaközösség-vezető

Idén is „Szelet a vitorlába”
Október 18-án iskolánk nyolcadik osztályos tanulói részt vettek a 
„Szelet a vitorlába” elnevezésű pályaválasztási kiállításon a Lovar-
dában. Számos szakközépiskola és szakgimnázium képviseltette 
magát a rendezvényen. Standjaiknál továbbtanulási tesztek és in-
teraktív játékok által bővebb információt kaphattak a gyerekek a 
szakmákról, szakképzésről. Látogatásunk célja az volt, hogy mi-
nél sokoldalúbb segítséget kapjanak diákjaink az előttük álló in-
tézmény-, illetve pályaválasztásban. Bővebb információ a www.
oktatas.hu honlapon található.

Részt vettünk az Európai Diáksport Napján
Idén szeptember 30-án iskolánk is csatlakozott az Európai Diák-
sport Napja elnevezésű programhoz, melynek keretében a gyerekek 
2016 méter futás és a tűzharc bajnokság mellett, sprint-gát váltó-
versenyen, csocsó-, foci- és kosárlabda mérkőzéseken vehettek 
részt. Természetesen a program célja az, hogy a mozgás fontossá-
gára felhívja a gyerekek figyelmét. 

Óriási küzdelmek voltak a házi kosárlabda bajnokságon
A házi kosárlabda bajnokságon a lányok csapatai közül az első he-
lyen a 8.a, második helyen a 8.b, míg a dobogó harmadik fokán a 
7.b osztály csapata végzett. A fiúk küzdelmében első helyen a 8.b, 
második helyen a 7.a, míg harmadik helyen a 8.a csapata végzett.

Képviseltük iskolánkat a Diákparlamentben
Gyerekek foglalták el a Parlament felsőházi termének képviselői 
széksorait október 4-én, akik között iskolánk húsz tanulója is he-
lyet foglalt. A VI. Gyermek és Ifjúsági Országgyűlésen feltehettük 
kérdéseinket a minisztereknek, az államtitkároknak és a szakembe-
reknek. Kísérők: Tálas Enikő és Szűcs Norbert.

Méltó megemlékezés az ’56-os eseményekről

Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából iskolánk 8. osztályos 
tanulói színvonalas műsorral emlékeztek vissza az 1956-os esemé-
nyek 60. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen. Felké-
szítő tanárok: Fézerné Kaszás Mária, Kissné Lantos Éva, Subáné 
Kiss Gyöngyi és Tálas Enikő. A felvétel megtekinthető a www.
ebestv.hu oldalon.

Idén is úsznak tanulóink
Az idei tanévben is kilenc alkalommal vesznek részt az órarendbe 
beépítve úszás oktatáson a 3-4. osztályos gyerekek a hajdúszobosz-
lói Árpád Uszodában.

Less Nándor túra tizedszer
Idén immár tizedszer hatvan fővel vett részt iskolánk a Less Nán-
dorról elnevezett emléktúrán a Bükkben. A túrán mindenki jól érez-
te magát, kellemesen elfáradt az őszi erdőben megtett mintegy 20 
km-es séta után.

Összeállította: 
Szűcs Norbert intézményvezető

Kása Sándor intézményvezető-helyettes 

EGYA hírek
Alapítványunk a nyár folyamán sikeresen pályázott a Nemze-

ti Tehetségprogram természettudományos pályázatára, melynek 
keretében a tehetséges tanulók féléven keresztül külön foglalko-
zásokon fejleszthetik programozási képességüket Kissné Lantos 
Éva tanárnővel, környezetvédelmi témában alkothatnak Katona 
Erika tanárnő segítségével és a videó szerkesztés rejtelmeibe ve-
zeti be őket Szabó Zsolt tanár úr. 

A program keretében új robotokat vásároltunk 520.000 Ft ér-
tékben, eljutunk ismét a fejlesztés fellegvárába, a National Instru-
ments debreceni gyárába. Mindezen túl jó néhány szakmai tekin-
téllyel ismerkedhetünk meg személyesen.

A pályázat összköltsége 1,5 millió forint, amelyből az Alapít-
vány 100.000 Ft önrészt biztosít.

A dráma tanszakosok támogatására az Alapítvány egy mp3-as 
CD-lejátszót vásárolt 30.000 Ft értékben, mivel az előző már ki-
szolgálta az idejét.

NTP-MTTD-16   
„Tehetség, robotok és környezetvédelem”

Csiha László
a kuratórium elnöke

Forradalmi hét a Múzeumban
2016. október 17-21. között az 1956. október 23-ai forradalom és 

szabadságharc 60 éves évfordulójára emlékeztünk rendhagyó történe-
lemórákkal, kézműves foglalkozásokkal és Író-olvasó találkozóval. A 
programok megvalósulását az 1956-os forradalom és szabadságharc 
60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta.



Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
10

Az OPSZ elnöksége az eddigi gyakor-
latnak megfelelően 2016-ban is meghir-
dette a „Polgárőrök a tanévkezdés biz-
tonságáért” elnevezésű akciót, melynek 
kiemelt célja: az óvodák és iskolák kör-
nyékén a gyermekbalesetek megelőzése.

Elvárás az Egyesülettől, hogy az 
akcióban részt vevő polgárőrök fel-
adataik végrehajtása során legyenek 
példamutatóan körültekintőek és fe-
gyelmezettek, lehetőség szerint a fel-
adatok végrehajtásába vonják be a fel-
ső tagozatos diákokat. Használják fel 
az évek során megszerzett tapasztala-
tokat a program eredményes végrehaj-
tása érdekében.

Az országos felhívástól függetlenül az 
Ebesi Polgárőr Egyesület minden évben 
felvállalja ezt a feladatot, hagyomány-
nyá vált tevékenységei közé tartozik.  
A  szeptemberi tanévkezdéshez kapcso-
lódóan, a helyi iskola igényeihez mér-
ten három hétig tartó Zebraszolgálatot 
szervez a kispolgárőröknek  természe-
tesen a polgárőrök és a körzeti megbí-
zottak felügyeletével. A kispolgárőrök 
a gyakorlatban ismerkednek a gyalogos 
közlekedés szabályaival és segítségére 
vannak társaiknak az úttesten történő 
áthaladás során. A gyerekek nagy öröm-
mel segítették iskolatársaik, leginkább 
legifjabb tanulóink közlekedését. Ezúton 
is szeretnénk köszönetet mondani: Sze-
keres László polgárőrnek kiemelkedő 
munkájáért, valamint az iskola tanulói 
közül Mészáros István 8.a, Szőke Zoltán 
8.a, Vattai Levente 8.a, Sánta Márk 8.a, 
Palcsu Zalán 8.b. Szabó Péter 8.b, Zele-
nák Norbert 8.b, Kovács Krisztofer 8.b, 
Laczkó Dániel 8.b, Kovács Márton 7.b, 
Hegedűs Levente 7.b, Palcsu Nándor 5.b 
és Szabó Dávid 6.b osztályos tanulóknak 
lelkes segítségükért.

Ebesi Polgárőr Egyesület

Ebesen 2016. szeptember 20. és 2016. október 20. közötti 
időszakban az alábbi bűncselekmények elkövetéséről tudok be-
számolni. A fenti időszakban egy járművét ittasan vezető sze-
méllyel szemben intézkedtek a rendőrök, valamint két anyagi 
kárral járó baleset is történt Ebes területén.

Ittas járművezetővel szemben intézkedtek a rendőrök Ebesen, 
a Vérvölgy utcán. Egy Toyota típusú terepjáró vezetője közle-
kedett a Rózsa utca felé, akit intézkedés alá vont a helyi körzeti 
megbízott. Az igazoltatás során a sofőrrel szemben alkalmazott 
alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért a kollégám a hely-
színen bevonta a vezetői engedélyét, és további mintavétel cél-
jából a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságra előállította. 

Közúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elköve-
tése miatt indult eljárás 2016. szeptember 23-án 12 óra 23 perc-
kor. Egy tehergépkocsi közlekedett Ebes külterületén Szepes 
irányából a 4-es számú főút irányába egy murvás, zúzott köves 
úton. Amikor a sofőr az utat keresztező vasúti átjáróhoz ért, a 
fénysorompó tilos jelzése ellenére behaladt a vasúti átjáróba. 
Ennek következtében az Ebes irányából Debrecen felé közleke-
dő vonat vészfékezett, azonban a járműnek érintőlegesen neki-
ütközött. Személyi sérülés nem történt.

Anyagi káros baleset bekövetkezése miatt intézkedtek a rend-
őrök Ebesen 2016. október 6-án 11 óra 30 perc körül, mivel 
egy tehergépkocsi a Magvető utcáról a Szoboszlói utca irányába 
végzett hátra menetet. Eközben a korlátozott látási viszonyok 
ellenére nem alkalmazott segítő személyt és a járművével egy 
másik tehergépkocsinak ütközött. Személyi sérülés nem történt.

Ezidáig ismeretlen elkövető(k) járt(ak) 2016. szeptember 
20-a és 25-e között Ebes Szepes tanyán és a körbekerített telep-
helyre bejutott(ak), majd az ott parkoló mezőgazdasági vontató 
üzemanyag adagolóját, indító motorját, valamint az üzemanyag 
tankjában lévő gázolajat ellopták. 

Kérem, hogy akik a fenti bűncselekménnyel kapcsolatban an-
nak körülményeire, illetve az elkövetőre vonatkozóan informá-
cióval rendelkeznek, értesítse a rendőrséget (segélyhívószám: 
112) vagy a település körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit 
az alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a rendőrség bizal-
masan – a bejelentő adatait zártan – kezeli: 
Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok 06-30/382-6565
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Pásti Gyula c. r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Vass Szabolcs r. ftőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Szabó Zsolt c. r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510 vagy
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenységirányítási Központ  112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület +36-30/621-6976
Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden hónap első szer-
dáján 16 és 17 óra között a Körzeti Megbízotti Irodában az 
Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.

Karácsony Béla
r. százados, sajtószóvivő

Kék hírek

Zebraszolgálat ifjú polgárőrök 
segítségével

Az Ebesi Polgárőr Egyesület lovasai (Márku 
Vivien és Pacsmag Odett) október elsején részt 
vettek az Országos Lovas Polgárőr Napon, amit 
Budapesten a Kincsem Parkban rendeztek meg. 
Nyitásként Lovas Szemle vette kezdetét, ahol 
120 lovas vonult fel, majd sor került a lovas 
szintfelmérőkre. A lovas polgárőreink Járőr I-es 
szintfelmérőn indultak, és 10 feladatot kellett 

teljesíteniük. A pontok összeszámlálása után 
83%-os értékelést kaptak, amivel kategóriáju-
kon belül az első helyezést érték el. Ezen felül 
az OPSZ Lovas Tagozatának Vándorserlegét is 
elnyerték a lányok, amelyet egy évig az Ebesi 
Polgárőr Egyesület őriz. 

Ebesi Polgárőr Egyesület

Vándorserleggel 
tértek haza lovas 

polgárőreink
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VIII. Ebesi Sportbarát Napok

Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület 2016. szept-
ember 3–4-én rendezte meg immáron nyolcadik alkalommal 
az „Ebesi Sportbarát Napok” rendezvényt. A rendezvény két 
napja alatt országos, megyei és helyi sportolók mérhették össze 
tudásukat, erőnlétüket a sakk-, futás-, floorball-, asztalitenisz 
versenyeinken. 

A szombati napon az VIII. Ebesi Őszi Ifjúsági Sakkversenyen 
mérhették össze az erejüket a sakk szerelmesei. A megye szá-
mos pontjáról érkezett ifjú sakkozók eredményeikkel büszkén 
és tapasztalatokkal gazdagodva térhettek haza egy jó verseny 
után. Az A csoportban Sós Barnabás újra megvédte címét.

A IV. Utcai Floorball Bajnokságon kilenc csapat mérte össze 
játéktudását sajnos az időjárás miatt nem az aszfalton, hanem a 
tornaterem pályáján két korcsoportban. A kemény küzdelmek-
ben minden csapat derekasan helytállt. 

Színvonalas szervezés, családias hangulat és közösségépítő 

verseny egy csodálatos környezetben. Így értékelték a sporto-
lók és szurkolók a szeptember 4-én vasárnap megrendezésre 
került VI. Sebes utcai futóversenyt. Sok ismerős, visszatérő 
futó és sok új versenyző mérte össze gyorsaságát a különböző 
korosztályokban 400 métertől 4200 méterig. A megye számos 
pontjáról érkeztek versenyzők, akik korcsoportjukban az első 
hely megszerzését tűzték ki célul.

Idén először rendeztük meg sokak örömére az I. Amatőr Asz-
talitenisz Bajnokságot, melyre húsz játékos jelentkezett. 

 A sportversenyek közben az éhes sportolókat a Kajatanya 
látta el finom falatokkal, valamint élvezhették az ugráló vár és a 
trambulin élményeit. Összességében egy csodálatos verseny- és 
élménydús hétvégét zárhattunk, ahol reményeink szerint min-
den kilátogató jól érezhette magát és megtalálhatta a számára 
legmegfelelőbb versenyt.

Ezúton köszönjük a versenyzőknek és csapatoknak a részvé-
telt és a sportszerű versenyzést, valamint köszönet minden ön-
kéntes segítőnek, aki a rendezvény gördülékeny lebonyolításá-
ban segített az egyesületnek, illetve köszönet támogatóinknak 
és együttműködőinknek, valamint médiapartnereinknek: Ebes 
Községi Önkormányzat, Ebesi Kulturális Közhasznú Nonprofit 
Kft., Ebesi Polgárőr Egyesület, Családi Kajatanya, Decathlon 
Debrecen, Forrás Áruház-Ebes, Consulo, Bálint Cseppek,  
Rendőrség, Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola, Ebes TV és Hajdú-Bi-
hari Napló.

Ebesi Sportbarátok
Kovács-Zelizi Krisztina

SSUULLII--BBÁÁLL    
22001166..  

Az Ebesi Arany János Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű  
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

Szülői Munkaközössége és az Ebesi Gyermekekért Alapítvány 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

az iskola támogatására rendezett 
  

SSUULLII--BBÁÁLLRRAA  
 

A bál ideje: 2016. november 19. (szombat) 19 - 04 óráig    
 Vendégvárás: 18.30-tól 
A bál helyszíne:   Ebesi Arany János Általános Iskola 
    4211 Ebes, Széchenyi tér 5. 

Vendéglátás: az ételeket és italokat a Családi Kajatanya biztosítja 
A bált az iskola tanulóinak a műsora nyitja. A svédasztalos vacsora után tánc, 
majd tombolasorsolás következik. Az éjszaka folyamán még egy meglepetés 
produkciót is láthatnak kedves vendégeink. 
Belépőjegy: 4.500- Ft/fő, amelyet az SZM vezetőinél valamint november 14-én, 
és 15-én 730-17 óráig a titkárságon lehet megvásárolni. 

A terem befogadó képessége korlátozott, ezért kérjük, hogy mindenki 
időben váltsa meg belépőjegyét! 

Pártolójegy: 500.- Ft, 1.000.- Ft, 5.000.-Ft címletekben vásárolható az 
osztályfőnökökön keresztül. 
Tombola: 100 - Ft-ért vásárolható a helyszínen. 

Kérjük, hogy 
részvételükkel és felajánlásaikkal továbbra is legyenek az iskola segítői! 

Felajánlásaikat a következő számlaszámra továbbíthatják: 
Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet 

59900036-11014234 
Köszönjük!

Futósikerek
Fórum futás: A szeptember 18-án rendezett debreceni Fórum 
futáson aranyérmes lett és egyben a leggyorsabb pedagógus: 
Nagy Anita. Első lett Sós Barnabás. Ezüstérmeseink: Tóth 

Amina, Egri Kincső, Sós Anna és Kiss Patrik. Oxigén kupa: 
Október 8-án a debreceni Nagyerdő 6 fordulós Oxigén kupa 
elnevezésű versenysorozata is elkezdődött. A közel 600 fős 
mezőnyben aranyérmes lett Lugosi Imréné, Ifj. Sós Barnabás, 
Lugosi Imre és Sós Barnabás. Bronzérmet szerzett korcsoport-
jában Mészáros Nóra és Mészáros Tamás. További pontszer-
zőink: Sós Anna, Varga Olimpia, Varga Áron és Varga Sándor.                                                   
SPAR maraton: Október 9-én, a budapesti 42 km-es távot sike-
resen teljesítették Enyedi Attila és Kiss Róbert.

Sós Barnabás
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Forduljanak bizalommal hozzám jogi ügyeikkel.
Elérhetőségeim: Tel.: 06-30/2200432; 

Fax: 06-52/788-649; 
Email: info@drkovacsbrigitta.hu

Tisztelettel: Dr. Kovács Brigitta Ügyvéd
 

 

DR. KOVÁCS BRIGITTA ÜGYVÉD

Kedves Ebesi Lakosok!

Ügyfélfogadást tartok csütörtökönként 
13 óra és 17 óra 30 perc között előre 
egyeztetett időpontokban, a Polgármesteri 
Hivatalban. 
 

 
      

 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
szeretett halottunk 

 

FÁBIÁN JÁNOS 
 

temetésén megjelentek, ravatalára 
koszorút, virágot helyeztek és mélységes 

bánatunkban részvéttel osztoztak. 
A gyászoló család 


