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Soron következő ülése keretében 
kilenc napirendi pontot tárgyalt a 
Képviselő-testület. Elsőként az el-
múlt hónap fontosabb eseményeit 
összefoglaló polgármesteri beszá-
moló volt napirenden, amelynek 
keretében elhangzott, hogy meg-
érkezett a Magyar Falu program-
ban elnyert új 12 személyes busz, 
sor került az ipari parki pályázat 
helyszíni ellenőrzésére (a revizo-
rok nem találtak hibát), megtörtént 
az új aszfalt burkolattal és vízelve-
zetéssel ellátott Kölcsey utca mű-
szaki átadása, és folyamatban van 
a közvilágítás korszerűsítésének 
kivitelezése. Szabóné Karsai Mária 
Polgármester Asszony beszámolt 
továbbá arról, hogy hamarosan 
ún. kormányablak busz szolgál-
tatás lesz elérhető a településen, 
amelynek köszönhetően a kormá-
nyablak szolgáltatásai kényelme-
sen, helyben is elérhetők lesznek. 
A következő napirendi pont kere-

tében Tóth Ilona intézményvezető 
ismertette az óvoda 2020/2021-es 
nevelés évének munkatervét, majd 
a Testület megalkotta a Belügy-
minisztérium pályázata keretében 
elnyert 205 erdei m3 tűzifa kiosz-
tásának szabályait tartalmazó ren-
deletet (lásd alább az ezzel kap-
csolatos felhívást). Megtárgyalták 
és elfogadták a képviselők Kulcsár 
Zoltán ügyvezető igazgató kérel-
mét, amely az Arany Oroszlán Zrt. 
haszongépjármű-beszerzésére vo-
natkozott. A döntés értelmében a 
Zrt. önerő vállalása mellett, önkor-
mányzati kölcsön segítségével jut-
hat új, speciálisan étel szállítására 
kialakított gépjárműhöz, amelynek 
a közétkeztetési feladata teljesíté-
sében is nagy hasznát veheti a cég. 
Jegyzői előterjesztésre fogadta el 
a Testület a hivatali tisztviselők és 
3 fő önkormányzati munkavállaló 
egyösszegű, kedvezményes adó-
zású béren kívüli juttatásáról szó-

ló határozatot, amelyre a kormány 
év közben hozott döntése teremtett 
lehetőséget. Elfogadásra került az 
Alapszolgáltatási Központ és Idő-
sek Otthona szakmai programjának 
és SZMSZ-ének módosítása, me-
lyet egy pályázati program zárását 
követő tovább foglalkoztatás indo-
kolt. Döntés született a Magyar Te-
lekom Nyrt. és az Önkormányzat 
közötti, bázisállomásként használt 
területre vonatkozó bérleti szerző-
dés meghosszabbításáról, és az év 
elején átszervezett kistérségi orvo-
si ügyeleti rendszer további fenn-
tartásáról is. Zárt ülés keretében az 
MVA Kft. ajánlatáról döntött a Tes-
tület: a vállalkozás visszalépett a 
tavaly megkötött előszerződésben 
vállalt beruházás megvalósításától, 
és szerette volna visszakapni a ko-
rábban kifizetett foglalót, a kérést 
azonban a képviselők elutasították.

dr. Morvai Gábor
jegyző

Munkaterv szerinti ülést tartott a Képviselő-testület október 21-én

Felhívás!
Az Ebesi Idősek Otthona 
1 fő fodrászt keres 
2020. november 2-tól. 

A munkával kapcsolatban 
további felvilágosítás 

kérhető:
Erdei Andrásné 

intézményvezetőtől 
Elérhetőség: 52/565-071; 

06/30 630-3079 

FELHÍVÁS  
BURSA HUNGARICA 

FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA
Ebes Községi Önkormányzat az Emberi 

Erőforrások Minisztériumával együttmű-
ködve 2021. évre kiírta a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot.

A cél a hátrányos helyzetű, szociálisan rá-
szorult fiatalok felsőoktatásban való részvé-
telének támogatása. A pályázati kiírás letölt-
hető a www.ebes.hu honlapról. A pályázato-
kat a Polgármesteri Hivatal Irodájában lehet 
benyújtani 2020. november 5-ig.

Szabóné Karsai Mária polgármester

FELHÍVÁS
A Belügyminisztérium ebben 
az évben is pályázatot írt ki 
az önkormányzatok számá-
ra a szociális támogatásként 
biztosítandó téli tüzelő ked-
vezményes beszerzésére. Az 
Önkormányzat a pályázat ke-
retében 205 erdei köbméter 
tűzifa kiosztására nyert jogot. 
Az igénylés részletes felté-
teleit tartalmazó rendeletet a 
Képviselő-testület elfogadta, 
a kérelem 2020. december 4. 
napjáig nyújtható be a Polgár-
mesteri Hivatalban. A kérelem 
minta elérhető a Hivatalban és 
a www.ebes.hu oldalon is.

dr. Morvai Gábor jegyző
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Szeretettel köszöntjük az időseket!
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 

1-jét az Idősek Világnapjává. E jeles alkalmat minden évben 
megünnepeljük, ám az idei év eseményei miatt sajnos nem 
tarthattuk meg a már hagyománnyá vált rendezvényünket.

Mindannyiunk felelőssége, hogy az időseket szeretet és 
gondoskodás kísérje az öregedés rögös útján, megbecsült, 
támogatott tagjai legyenek családjaiknak, közösségüknek. Az 
Idősek Világnapja minden évben lehetőséget nyújt arra, hogy 
megköszönjük az idős embereknek mindazt, amit a családokért, 
a társadalomért tesznek, tettek. Ez a köszönetnyilvánítás, 
más formában ugyan, de idén sem maradhatott el. Bár nem 
kerülhetett sor a nyilvános ünnepségre, szűkebb körben, a 
járványügyi előírások betartása mellett megköszöntöttük kedves 
idős gondozottjainkat, az idősek otthona lakóit, klubtagjainkat. 

Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 
munkatársainak és az Ebesi Idős Emberekért Közalapítvány 
tagjainak nevében ezúton is köszöntjük településünk minden 
kedves idős lakosát! Kívánunk mindannyiuknak jó egészséget, 
szeretetet, boldog, tartalmas idős éveket! 

Külön köszöntjük a 90. évüket betöltött ebesi szépkorúakat, és 
kívánjuk, hogy hosszú, tartalmas életük csendes hétköznapjain is 
érezzék: ők képviselik számunkra a múltunkat, ők emlékeztetnek 
minket eltéphetetlen gyökereinkre, és életükkel példát mutatnak 
számunkra az élet küzdelmein átívelő fáradhatatlan kitartásra.

Erdei Andrásné  
Ebesi Idős Emberekért Közalapítvány elnöke

Lévai Annamária 
Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 

intézményvezető helyettes 
2020.08.17

EBES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EBES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

ÁLTAL ELNYERT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ 
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSRÓL

Ebes Községi Önkormányzat „Új bölcsődei férőhelyek kiala-
kítása Ebesen” című pályázat keretében 258 millió Ft vissza nem 
térítendő európai uniós 100% intenzitású támogatást nyert el, a 
Széchenyi 2020 program keretében. 

A TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00001 
A projekt fő célja, hogy a kisgyermekes családok számára az 

alapvető közszolgáltatás a településen legyen biztosítva, illetve a 
szolgáltatás jól felszerelt, biztonságos épületben működjön. Az új 
bölcsőde építésével megoldható az óvodai zsúfoltság elkerülése. 
A férőhelybővítéssel a régi 175 fős óvodai férőhely mellett to-
vábbi 28 bölcsődei férőhely áll majd rendelkezésre, így összesen 
203 kisgyermek elhelyezésére nyílik lehetőség. Az új bölcsőde a 
meglévő óvoda épület bővített telekrészén kerül kialakításra. Az 
önkormányzat célja az, hogy a két épület egy szervezeti egység-
ként tudjon működni.

A beruházás keretében az alábbi fejlesztések kerülnek megva-
lósításra: új vizesblokkok; bejárati előterek; kerti tároló; fedett 
terasz; öltözők; 2 db gyerekszoba; raktárak; melegítő konyha; ve-
zetői iroda és gondozónői szoba. 

A projekt elkezdődött, várhatóan az ünnepélyes átadás dátuma: 
2021. augusztus 

A projektről bővebb információt a www.ebes.hu oldalon olvas-
hatnak.

Temetői járatok
Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy a korábbi évek gyakorlatához 
hasonlóan ez évben is, november 1-jén, vasárnap Minden-
szentek napja és Halottak napja alkalmából a helyközi autó-
buszok térítésmentesen szállítják a debreceni és a hajdúszobo-
szlói köztemetőbe utazókat. A szállítás költségét Ebes Községi 
Önkormányzat finanszírozza.

– 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 onnan 14.30 óra-
kor jön vissza a busz.

A buszok a Gyógyszertár előtti buszmegállóból indulnak. 
Ebes Községi Önkormányzat

Az Úr mondja: „Ahogyan az anya vigasztalja fiát,
úgy vigasztallak én titeket.” 

(Ézsaiás próféta 66, 13)

Gyászolók vasárnapja 
a református templomban

Kedves Testvéreim! 
Idén is megemlékezünk elhunyt szeretteinkről, gondolunk rá-
juk és felidézzük az elmúlt időket. Emlékezünk otthon, a te-
metőkben, de leginkább a szívünkben. Arra biztatok minden-
kit, hogy Isten szent nevét segítségül hívva tegyük mindezt, az 
Ő jelenlétében. 

Istenbe vetett hit által emlékezni mindig azt jelenti, hogy 
van reménységünk, és békességgel a szívünkben nézhetünk 
szembe az elmúlással, mert nekünk vigasztaló Istenünk van, 
aki megindul erőtlenségeinket látva. 

Közös emlékezésre, reménységgel teljes alkalomra hívoga-
tunk 2020. november 8-án vasárnap ¾ 10 órára a Református 
Templomba, gyászolók vasárnapjára. 

Várjuk mindazokat, akik Isten jelenlétében szeretnének em-
lékezni, akik vigaszt és békességet keresnek. 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 

„Uram, a nyomorultat, a gyöngét el ne hagyd, 
az árvát, elhagyottat, gyámolítsd te magad! 

A szegényt, ki remélve, csak reád néz az égre,
Úr Isten, el ne hagyd!” 

276. dicséret, 5. vers
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Kocsis Csaba korosztályos első 
helyet úszott és vezeti az országos 

ranglistát
Kocsis Csaba másfél év után vissza-
tért a rajtkőre. Ez idő alatt kipróbálta 
magát a vízilabda sportágban, de a 
versenyzés élménye nagyon hiány-
zott neki.

2020. szeptemberében leigazolta 
a DSI úszó egyesület, melynek szí-
neiben 2020.10.03-án a debreceni 
regionális versenyen – a Hajós Al-
fréd Kupán – 100 m mellen megúsz-
ta az 1:10:19 időt, mellyel a Magyar 
Országos Úszó Szövetség által ve-
zetett ranglistán korosztályában első 
helyezést ért el.

Ezt követően a Miskolcon meg-
rendezésre került nemzetközi verse-
nyen korosztályában 50 m mellben 
első, 100 m mellben első, valamint 
100 m gyorson harmadik helyen 
végzett.

Gratulálunk neki!
Izgalmas játékokat festettünk 

iskolánk udvarára
Október 9-én, pénteken iskolánk 
ügyeskezű és kreatív pedagógusai-
val nagy lelkesedéssel aszfalt játé-
kokat varázsoltunk iskolánk udvará-
ra. Készültek ugróiskolák, Kövesd a 
nyomot!, sakk, malom és tükör játé-
kok. A testnevelés órák színesítésére 
atlétikai, labdavezető és szökdelő 
feladatokat festettünk fel az aszfalt-
ra. Hétfő reggel a gyerekek nagy 
örömmel vették birtokba a játékokat.

A festékeket és az eszközöket az 
előző tanévben az AKSD Kft. által 

szervezett Gazdálkodj Akkusan! 
elemgyűjtő verseny (3. helyezés – 
129 440 Ft) nyereményéből finan-
szíroztuk.

Őszi papírgyűjtés 
A hagyományosan minden évben 
megrendezett papírgyűjtés alkalmá-
val tanulóink több mint 15 ezer kg 
papírhulladékot gyűjtöttek össze. 
Külön dicséret illeti a 8. a és a 8. 
b osztályosokat, ők összesen több 
mint 3300 kg-mal végeztek az osz-
tályok közötti verseny élén.

Őszi „zöldségek”
A tavasszal elmaradt Fenntartható-
sági témahét országos eseményei 
idén október 5–9. között zajlottak. 
Hagyományainkhoz híven mi is 
részt vettünk benne, és ugyanezen 
a héten csatlakoztunk a Mozdulj a 
klímáért! akcióhéthez is.

Minden osztály szorgalmasan íro-
gatta, hogy ki érkezett környezetkí-
mélő módon (vagyis nem autóval) 
az iskolába. Az öt nap alatt egy tanu-
ló tíz zöldmérföldet kaphatott. A hét 
végére a 16 osztály összesen 2307 
zöldmérföldet gyűjtött a környezet-
kímélő utazásokkal.

A klímahét kiemelt figyelmet 
fordított a méhek védelmére a Bio-
diverzitás Szuper Éve jegyében. 
Három osztályunk egyéni akcióval 
is csatlakozott ehhez a programe-
lemhez. Az 1. a osztály az Egy csepp 
méz feladatban gyümölcssalátát 

készített mézzel. Osztályfőnökük, 
Nagy Anita tanárnéni konzervdobo-
zokból készített madáretetőjét átala-
kították rovarhotellé, és kihelyezték 
az iskolakertbe. 

A 6. évfolyamosok technika órán 
Tóthné Leiter Júlia tanárnénivel el-
készítették a Legédesebb méhecské-
ket, üres kindertojásokból. Mézzel 
karamellizált diót is kóstoltak. 

A komposztálás ünnepnapján is-
mét működésbe lépett a kompomata, 
ezúttal az elsősök és a negyedikesek 
játszottak vele, miután meghallgat-
tak egy rövid ismertetőt a komposz-
tálásról. Ebben az évben 10. alka-
lommal hirdette meg a Galgamenti 
Népfőiskola és a Humusz Szövetség 
a Komposztünnepet (október 10.) 
amihez mi is régóta csatlakozunk. A 
jubileum alkalmából egy jógyakor-
lat gyűjteményt adtak ki, amelybe a 
mi kompomatánk is bekerült.

A Fenntarthatósági témahéten is 
sok programba bekapcsolódtunk. 
A Magadért sportolj! alkalmazást 
letöltők pontokat gyűjtenek az is-
kolának szinte minden lépésükkel. 
Az iskolai faültetési programban, az 
őszi szünet után egy magyar kőrist 
fogunk kapni a Hortobágyi Nemzeti 
Parktól. A témahét vázlatait tanára-
ink felhasználták a saját óráikon. A 
Kedvenc zöldosztály versenyre a 6. 
a osztályosok készítettek egy kisfil-
met, amelyet november 20-ig lehet 
megtekinteni. Minden megtekintés, 

kedvelés és megosztás az instagra-
mon hozzásegíti az osztályt, hogy 
esélyesek legyenek egy osztályki-
rándulásra. A kisfilm címe: „Őszi 
zöldülés 6. a módra”.

Az Őszi Pedagógiai Napok kere-
tében online előadást tartott a megye 
érdeklődő pedagógusainak Katona 
Erika és Tóthné Leiter Júlia a Fo-
gyasztói tudatosságra nevelés gya-
korlata címmel. 

Az őszi zöld események méltó zá-
rásaként megérkezett az „Energiaha-
tékony Iskola 2020” díjunk, amelyet 
második alkalommal nyertünk el 
a Magyar Innováció és Hatékony-
ság Nonprofit Kft. Virtuális Erőmű 
Programján.

Tájékoztatás fogadóórákról
Értesítjük a szülőket, hogy a hagyo-
mányosan novemberben szervezett 
fogadóórák a járványügyi helyzet 
miatt elmaradnak. Személyes ta-
lálkozóra a pedagógusok heti foga-
dóóráján tudunk lehetőséget biztosí-
tani a járványügyi szabályok szigorú 
betartása mellett. A heti fogadóórák 
időpontjáról iskolánk honlapján az 
Elérhetőségek fül alatt tájékozód-
hatnak. Amennyiben igénybe szeret-
nék venni ezt a lehetőséget kérjük, 
vegyék fel a kapcsolatot gyermekük 
osztályfőnökével.
 További híreink iskolánk honlapján 
(ebesarany.hu) megtekinthetők.

Összeállította: 
Szűcs Norbert intézményvezető 

Kása Sándor 
 intézményvezető-helyettes

Iskolai hírek

Iskolánkban a tanév megkezdését követően, szeptember kö-
zepén merült fel az igény, hogy a járványhelyzet miatt 3 darab 
nagy teljesítményű kézfertőtlenítőre és egy mikrohullámú sü-
tőre is szükség lenne. A nagy kapacitású, állványos fertőtlenítő 
adagoló készülékek gördülékenyebbé teszik a gyerekek beérke-
zését, és a fenntartásuk is nagyon költséghatékony. A meglévő 
mellé vásárolt további mikrohullámú sütő az ebédlőben a sorban 
állás csökkentését teszi lehetővé.

Alapítványunk azokhoz a szülőkhöz, magánemberekhez for-
dult felhívással, akik eddig is támogatták munkánkat, de nagy 
örömünkre most is új adományozókkal bővült ez a kör.

Már a kérés elhangzásának napján érkeztek felajánlások, és 
pár nap alatt összegyűlt a kívánt összeg, még fertőtlenítő folya-
dékra is jutott belőle.

Köszönjük az adományozóknak a gyors és önzetlen közre-
működést: Dzsudzsák Balázs 70.000 Ft; Deczki család 52.000 
Ft; Makai Péter 52.000 Ft; Szilágyi Hanna 10.000 Ft; Debreceni 
Lövészsuli 10.000 Ft; Dajka Edit 10.000 Ft; Szoboszlai Judit 
Erzsébet 10.000 Ft; Zagyva Imre Zsolt 1000 Ft.

A képek tanúsága szerint a gyerekek október 9-én nagy öröm-
mel vették birtokba a készülékeket. 

Köszönettel várjuk továbbra is azokat a támogatókat, akik 
szeretnének tenni az ebesi gyerekekért. Felajánlásaikat a Taka-
rékbank Zrt. 59900036-11014234 számlaszámra lehet befizetni.

az Ebesi Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma

Nagyerdei sikerek
Újra elkezdődött az októbertől márciusig tartó debreceni Oxigén Kupa 
futósorozat. Az ebesi versenyzők egyéni csúcsokat és értékes helyezéseket 
értek el az első fordulóban. Tóth Amina, Lugosi Imréné és Mészáros Tamás 
korcsoportos győztesek lettek, míg Antal Csenge, Nyüvediné Mónika, 
Kerékgyártóné Katona Mária és Lugosi Imre is dobogós helyen végeztek. 
További pontszerzőink: Egri Kincső, Mészáros Márta, Kerékgyártó Fanni, 
Kerékgyártó Bence, Antal Zétény, Kerékgyártó Péter és Nyüvedi Nándor.

Sós Barnabás Ebesi Sportbarátok Egyesület 

Kapcsold a 10. sebességet!
Szeptember 20-án immár 10. alkalommal került sor az Ebesi Sportbarátok 
Egyesület által szervezett Sebes megyei futóversenyünkre. A gyönyörű 
őszi napsütésben közel 150 futó állt rajthoz, hogy tíz korcsoportban és hét 
távon mérjék össze gyorsaságukat. A családias hangulatú versenyen új női 
pályacsúcs is született. A debreceni, hajdúszoboszlói, hajdúböszörményi, 
püspökladányi és csengeri atléták mellett az ebesi tehetségek értek el dobogós 
helyezéseket. Érmeseink: Tóth Ramóna Mia, Nagy Soma, Szerze Kamilla, 
Szűcs Benett, Antal Zétény, Antal Csenge, Nyüvedi Nándor, Mészáros 
Márta, Tóth Amina, Varga Olimpia, Nagy Anita és Mészáros Tamás. További 
helyezettjeink: Szerze Mirtill, Váczi Péter, Kovács Imre Bence, Varga 
Dominik, Szűcs Máté, Szűcs Nátán, Kerékgyártó Péter, Nagy Gergő, Sörlei 
Gréta, Bodnár Fanni, Nagy Rebeka Minna, Hegedűs-Jármezei Pál, Kiss 
Zsombor, Kovács Áron Péter, Szerze Zétény, Molnár Dániel, Egri Csenge, 
Magyar Maja, Kerékgyártó Bence, Varga Áron, Egri Kincső, Kerékgyártó 
Fanni, Nyüvedi Máté, Tokaji János, Váczi Lajos, Nyüvediné Mónika, Lugosi 
Imréné, Szentesi Zsolt, Lugosi Imre és Kiss Róbert.

Sós Barnabás
Ebesi Sportbarátok Egyesület

Összefogásból jeles
Az ebesi iskolások ügyének támogatói most 

sem tétlenkedtek
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Rövid határidővel, jó minőségben, korrekt 

árakon vállalja személy és tehergépjárművek 
javítását, műszaki vizsgáztatását, 

gumiabroncs cseréjét, értékesítését. 
 

Telefonszám: 30/6388949 
  

 
 

Téligumi akció a Privát szervizben! 
Telefon / időpont egyeztetés: 

06-30/595-8665 

Lakossági hirdetés
Földmérés, telekmegosztás, Fundamenta, lakáshitel, felújítási 
hitel. Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány ké-
szítése. Adorjánné Vali Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-
5407.

Szépkorú köszöntése
Venter Lászlót 
90. születésnapja 
alkalmából kö-
szöntötte Szabó-
né Karsai Mária 
polgármester asz-
szony és dr. Mor-
vai Gábor jegyző. 
Szeretettel kö-
szöntik gyerme-
kei, unokái, dédunokái, és 60. házassági évfordulójuk al-
kalmából sok boldogságot és jó egészséget kívánnak.

Férfinapi felhívás
A Nemzetközi Férfinap alkalmából Férfias Játékokra 

invitáljuk az erre kedvet érző ebesi férfiakat.
A programból: erőpróbák, ügyességi játékok, 

szellemi kihívás, kreatív játékok, és sok minden más.
Mikor? 2020. november 14, szombat, 14-17 óra

Hol? Művelődési Ház
A programon a részvétel ingyenes, de csak regisztrált 

vendégek vehetnek részt rajta!
Regisztrálni a 0620/404-8044-es mobilszámon lehet 

2020. november 6, péntek, 14 óráig.
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Várom szeretettel mindazokat, akik nyitottak az 
egészségtudatosság felé és szeretnének tenni egészségükért, 
gyógyulásukért! 
Személyre szabott, holisztikus szemléletű kezelésekkel 
támogatom a hozzám fordulókat: 

 Életmód- és fitoterápiás tanácsadás 
 Talpreflexológia 
 Orvosi nyirokmasszázs 
 Köpölyözés 
 Kinezio-szalag ragasztás 
 Fül- és testgyertyázás 

Bejelentkezés időpont-egyeztetéssel: 

 +36-20-946-7-946 
 szilencio@gmail.com 
 Dr. Négyesi Anna 

Ebes, Bocskai u. 2. (a fogászati rendelő emeletén) 

 

 

 

 

 

Dr. Négyesi Anna vagyok, orvos-
természetgyógyász. Államilag elismert 
bizonyítványt szereztem reflexológiából 
és fitoterápiából. 2018-ban nyitottam meg 
Ebesen természetgyógyász rendelőmet. 

Harmati 
AutósiskolaOKÉV: 09-0287-04

www.harmatiautosiskola.hu

Személygépkocsi vezetői tanfolyamot 
indítunk

A kialakult járványügyi helyzet miatt az 
elméleti tanfolyamra kizárólag e-learning

(on-line) formában lehet folyamatosan 
jelentkezni

20 éven aluliaknak 25.000 Ft állami támogatás
Érdeklődni:

Harmati László iskolavezetőnél
tel.: 06-20-988-95-96

e-mail: harmatilaszloo@gmail.com

Ebes, Rákóczi utca 6.
(Piac belső része, volt Allianz biztosító helyén!)

PÉK-LAK cégtulajdonos: Oláh Dóra
BÁRÁNDI pékség cégtulajdonos: Takács István

Kínálatunk:
MINDENNAP FRISS

- BÁRÁNDI kenyér a híres 0.5-1-2-3-5 kg-os,
Kovászos kenyerek (Egyedi kérésre felirattal is),
valamint kovászos Vekni és Formás kenyerek

- Reform termékek: 7magvas kenyér, Teljes 
kiőrlésű kenyerek, Rozsos kenyerek.

- Péksütemények
- Kész szendvicsek
- Kézműves sajtok, száraz tészták, üdítők, kávék.

Nyitva tartás
Hétfő – Péntek: 5.00–15.00, Szombat: 5.00-14.00

Telefon: 06-30/902-6963
"Hagyományőrzés Fiatalos lendülettel "

Minden kedves vásárlót várunk nagyon sok-sok 
szeretettel és minden igényt próbálunk teljesíteni és 

megvalósítani a Bárándi Pékség csapatával.

 

 

„FE-BI százas” 
4211 Ebes, Rákóczi utca 17. 

 

Új helyen, megújult árukészlettel! 

Nyitási kedvezményekkel! 

Nyitva tartás 
Hétfőtől- Péntekig: 8.00-18.00 óráig 

Szombaton: 8.00-14.00 óráig 
Vasárnap: 8-00-12.00 óráig 

 

Szeretettel várunk minden kedves 
régi és új vásárlót! 
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Október 3-án 12. alkalommal került volna sor az Ebesi 
Polgárőr Egyesület által kezdeményezett Őszi Nagytakarításra, 
a „Te Szedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” programon 
belül. Elsősorban a járványhelyzet miatt első alkalommal úgy 
döntöttük, hogy elhalasztjuk a környezetvédelmi programunkat, 
nem sodorjuk veszélybe a polgárőröket, önkéntes segítőinket, arra 
csak a jövő évben kerítünk sort. Ettől függetlenül feltérképeztük 
a településünk külső környezetét, annak érdekében, hogy az 
illegális szemétlerakók számáról, összetételéről, esetlegesen 
az elkövetők személyéről pontos és megbízható képet kapjunk, 
illetve az azonnali intézkedést megkövetelő esetekben soron 
kívüli lépéseket tudjunk tenni.

A helyszínen tapasztaltakról fényképeket és hulladék-térképet 
készítettünk, és azokat további intézkedések megtétele végett 
megküldtük Ebes Község jegyzőjének, a Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányság vezetőjének és a közterület-felügyelőnek 
is. Biztosak vagyunk abban, hogy a Községgondnokság Kft. 
munkatársai, valamint a falugondnok és a közfoglalkoztatottak, 
ahogyan azt évek óta teszik – időt, pénzt, fáradságot nem 
kímélve – összeszedik és elszállítják a természetbe kiszállított 
kommunális hulladékot. 

A külterületi bejárás eredményeként született illegális 
szemétlerakókat tartalmazó térkép és fényképek alapján 

megállapítható, hogy nem jobb, de nem is rosszabb a helyzet, 
mint a környező településeken, a vészharang megkongatását 
még nem tartjuk indokoltnak. De a szervezett és irányított 
kommunális hulladék elszállítás, és az évenként megismételt 

lomtalanítás ellenére sajnos vannak olyan honfitársaink, akik 
a természetben szabadulnak meg a háztartási és az építési 
hulladékoktól, környezetre veszélyes anyagoktól, a fertőző állati 
tetemektől, használt gumiabroncsoktól, és ki tudja, hogy még 
mitől. Szemétlerakónak nézik településünk természeti értékeit. 
Ennek köszönhetően a felelőtlenül eldobált szemét mennyisége 
és az illegális szemétlerakók száma nem igazán csökken az 
elmúlt 12 évben, újra és újra képződnek. Meggyőződésünk, 
hogy azok a törvénysértő személyek, akik elhelyezték a 
hulladékot, nem vesznek részt a környezetvédelmi akciókban, 
elképzelhető az is, hogy már a szemétszedést követő napon 
ismét elhelyezik a hulladékot a megtisztított környezetben. 
Valamit tennünk kell a negatív jelenség visszaszorítása 
érdekében, ezért a Polgármesteri Hivatalnál kezdeményeztük 
vadkamerák ideiglenes kihelyezését a frekventált helyeken, 
illetőleg az ügyben hatáskörrel rendelkező szervek még 
szorosabb együttműködésére tettünk javaslatot.

Balogh László - Sós Barnabás
Ebesi Polgárőr Egyesület

Illegális szemétlerakók – Szemét helyzet

Október 7-én, egy szerdai 
napon polgárőr értekezletre 
invitáltak bennünket Püspök-

ladányba, ahol a haj dú szo-
bosz lói és a püspökladányi 
járás polgárőreinek tartottak 

egy részletes tájékoztatót az 
eltelt időszak eseményeiről 
és feladatairól, és elismerések 
átadására is sor került. Az ér-
tekezleten egyesületünket Ba-
logh László elnök úr és Erdő-
diné Szabó Edit polgárőrünk 
képviselte.

A hivatalos program kereté-
ben Boros Viktor, a Hajdú-Bi-
har Megyei Polgárőr Szövet-
ség elnöke köszöntője, tájé-
koztatója és az elmaradhatat-
lan gratulációja után kitünte-
téseket és elismeréseket adott 
át azoknak a polgárőröknek, 
akik hosszú évek óta lelkiis-

meretesen, ellenszolgáltatás 
nélkül dolgoznak a bűnmeg-
előzés területén. A rendez-
vényen nagy megtiszteltetés 
érte Erdődiné Szabó Editet, 
a polgárőr egyesületünk tag-
ját, mert – javaslatunkra – az 
eddig végzett kiemelkedő, és 
rendkívül eredményes bűn-
megelőző és karitatív mun-
kájának elismeréseként a 
Megyei Szövetség által 2019. 
évben alapított „Hajdú-Bihar 
Megyei Polgárőre” kitüntető 
címet vehette át, melyhez gra-
tulálunk. 

Ebesi Polgárőr Egyesület

Elismerés átadása az Ebesi Polgárőrség tagjának

Az Ebesi Hírlap novemberi számának lapzárta időpontja 2020. november 19., csütörtök.

66



Ebesi Hírlap

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

Közeleg Mindenszentek 
és a Halottak Napja, amikor 
a temetőkben sokan keresik 
fel elhunyt szeretteik sírját. 
A megemlékezés során a 
kegyelet virágaival és gyer-
tyagyújtással emlékezünk 
halottainkra. A temetőkben 
megnövekedő forgalmat ki-
használva, egyúttal megje-
lennek a figyelmetlenségből 
adódó lehetőségeket kereső 
bűnelkövetők.

Szomorú tapasztalat, hogy 
a kegyelet napjaiban a te-
metők közvetlen környeze-
tében gyakrabban fordul elő 
gépkocsi feltörés, kerékpár-
lopás, valamint a sírokról 
virág és koszorú eltulajdoní-
tás. A temetőlátogatás ideje 
alatt pedig a lakástulajdonos 
távollétét kihasználó betö-

rés, illetve besurranás. Ké-
rem, hogy nagyobb értéket, 
ékszert, nagyobb összegű 
készpénzt – ha lehet – ne vi-
gyenek magukkal a temetők 
látogatásakor. Kézitáskájukat 
mindig vegyék ki a gépjár-
műből, amit minden esetben 
zárjanak le!

Tapasztalatok alapján a ki-
sebb települések temetőiben 
a helyi lakosok nem zárják 
autójukat, azonban az utazó 
bűnözők ezt kihasználva el-
tulajdoníthatják értékeiket. A 
tolvajok akár temetőlátoga-
tóként, akár autójukban ülve 
figyelik a temetőbe érkezőket 
és keresik a lehetőséget. Ha 
egy járműből sikerül értéket 
elemelniük, úgy újabb tele-

pülés parkolójában kezdenek 
ismételt akcióba.

Kérjük Önöket, hogy:
– Mielőtt felkeresik szeret-

teik sírját, győződjenek meg 
arról, hogy a gépjárművet, 
kerékpárjukat biztosan lezár-
ták! 

– Amíg kegyeletüket leró-
ják, ne hagyják személyes 
irataikat, bankkártyájukat, 
lakáskulcsukat az autóban! 
Még üres táskát, ruhaneműt 
se hagyjanak az utastérben! 
Az elkövetőkre jellemző, 
hogy a legkisebb értékek mi-
att is képesek betörni az abla-
kot, vagy feltörni a zárat. Az 
autó nem biztonságos táro-
lóeszköz!

– Soha ne hagyják őrizet-

lenül táskájukat miközben a 
sírt rendezik, ha vízért men-
nek akkor se!

– Okmányaikat, értékeiket 
mindig táskájuk vagy kabát-
juk belső zsebeiben tartsák!

– Fokozottan figyeljenek 
értékeikre, ha tömegben tar-
tózkodnak!

Természetesen a rendőrség 
idén is megkülönböztetett 
figyelmet fordít a kegyelet 
napjaira, azonban az áldozat-
tá válás megelőzése érdeké-
ben kérjük fokozott odafigye-
lésüket és a fentiek mellett a 
közlekedés és a parkolás sza-
bályainak betartását is. 

Bűncselekmény észlelése 
esetén hívja a 112-es segély-
hívószámot!

Karácsony Béla
r. százados

Rendőrségi felhívás

Az ORFK-Országos Bal-
eset-megelőzési Bizottság is-
mételten meghirdette a „Látni 
és látszani” közlekedésbizton-
sági kampányt. A kezdemé-
nyezés célja, hogy felhívja a 
figyelmet arra, mekkora jelen-
tősége van a közúti közlekedé-
si balesetek megelőzésében az 
éles látásnak és a láthatóság-
nak. 

Kiemelten fontos, hogy a 
baleset-megelőzés területén 
világossá váljon a közlekedés 
szereplőire háruló felelősség: a 
vezető fizikai állapota (látása) 
és a vezetett gépjármű műsza-
ki kondíciója elválaszthatatlan 
összetevői a biztonságos köz-
lekedésnek. 

Továbbá az őszi-téli idő-
szakban fennálló korai besö-
tétedés és az időjárás okozta 
romló látási viszonyok között 
a gyalogosok, kerékpárosok 
esetében az általuk viselt lát-
hatósági mellény, vagy a ruhá-
zatukon elhelyezett fényvisz-
szaverő is a biztonság alapvető 
kellékei.

A program idén is fokozot-
tan épít a társadalmi felelős-
ségvállalásra, a közlekedésbiz-
tonság ugyanis közös ügyünk. 
Csak akkor lehet eredményes, 

ha fontosságát, kockázati té-
nyezőit a közlekedés minden 
résztvevője felismeri és tesz is 
érte.

Idén, 2020. október 19-től 
2020. december 6-ig tart a 
kampány, melynek keretében 
– az akcióban résztvevő vállal-
kozások és cégek közreműkö-
désével – az őszi és téli közle-
kedésre felkészülés jegyében a 
járművek térítésmentes átvizs-
gáltatására van lehetőség. 

A program során kiemelt 
szerepet kap a szélvédők meg-
felelő állapotának ellenőrzése, 
a gépjárművek világító- és 
fényjelző berendezéseinek, a 
gumiabroncsok állapotának 
felmérése, továbbá egyéb mű-
szaki állapotfelmérés.

Kérjük, hogy aki teheti, ve-
gyen részt az akcióban, hasz-
nálja ki a biztonságát szolgáló 
díjmentes lehetőségeket.  Vizs-
gáltassa át járművét, ellenőriz-
tesse látását, és fogadja meg a 
szakemberek tanácsait!

A kampányhoz tartozó, fo-
lyamatosan frissülő informá-
ciókat a www.latnieslatszani.
hu, valamint a www.police.hu 
weboldalakon találhatnak.

Karácsony Béla
r. százados

Látni és látszani
 

MEGEMLÉKEZÉS 
FÁBIÁN JÁNOS halálának 10. évfordulójára 

 

 

„Itt hagytál mindent, amiért 
küzdöttél, 
Elváltál azoktól, akiket szerettél. 
Szívünkben itt él emléked örökre, 
Mosolygós arcod itt marad 
szívünkben” 
 

Szerető családod 

Az 1956-os forradalom 
kitörésére emlékeztünk

Október 22-én délután a Múzeum falán elhelyezett táblánál 
emlékeztünk meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 
eseményeiről és hőseiről. A megemlékezésen felelevenítettük a 
szabadságharc ebesi kötődéseit, majd a résztvevők elhelyezték 
koszorúikat.

Seres László

77



Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
88


