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Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

15 éve vigyázunk a gyerekekre!

Ebben az évben az Ebesi Polgárőr Egyesület – korábbi évekhez hasonlóan – fokozott
figyelmet fordít a szeptemberi iskolakezdésre. Fontosnak tartjuk, hogy iskola környékén
a járművezetők és a gyalogosok figyelmesen,
körültekintően, a szabályokat maradéktalanul
betartva közlekedjenek. Folytatva a 15 éves
hagyományainkat, nem csak a közlekedési
polgárőrök, hanem az iskolában szervezett
kispolgárőr csapat ifjú tagjai is jelzőőri tevékenységet teljesítenek a település legveszélyesebb útkereszteződéseiben, főként az
iskola és az óvoda környékén. Hét órától a
tanórák megkezdéséig folyamatosan jelen
leszünk a gyalogátkelőhelyek környékén, és

a kis polgárőrök segítséget nyújtanak alsó tagozatos társaik biztonságos áthaladásában. A
felnőtt polgárőrök szükség esetén forgalmat
irányítanak és felhívják a gépkocsivezetők
figyelmét a szabályos parkolásra, valamint a
közlekedési szabályok maradéktalan betartására. Figyelmükbe szeretném ajánlani az
általános iskola és az óvoda előtt elhelyezett
sebességkorlátozó táblákat, amely szerint a
Bocskai utcától a Vadas utcáig a megengedett
legnagyobb sebesség 30 km/óra, melyet be
kell tartani! Biztosak vagyunk abban, hogy ez
az akció hozzá fog járulni ahhoz, hogy településünkön ne történjen az idei tanévkezdéskor
sem gyermekbaleset. Csak remélni tudjuk,

Szépkorú
köszöntése
Sóvágó Károlyné (született:
Pintye Margit, 1932. 09. 15.)
Ebes, József Attila u. 8. szám
alatti lakost 90. születésnapja
alkalmából Ebes Községi Önkormányzat nevében Szabóné
Karsai Mária polgármester
asszony és Dr. Morvai Gábor
jegyző úr köszöntötte.
Jó egészséget és szerettei körében töltött további boldog
éveket kívánunk!

Halottak és Mindenszentek
napi megemlékezés
Egy gyertyaláng megidéz egy lelket.
Egy láng, mely felidéz egy emléket.
Nincs hangja, nem énekel, nem zenél,
De a hang jó a lelkekhez,
szavak nélkül is beszél!
Szeretettel hívunk és várunk minden
kedves érdeklődőt az Ebesi Köztemetőben 2022. november 1-jén 11:00 órától
tartandó ökumenikus megemlékezésre. (Református, görög és római katolikus). Tájékoztatjuk a kedves hozzátartozókat és látogatókat, hogy 2022. október 29-tól 2022. november 1-ig az ünnepre
való tekintettel a temető 7:00–20:00 tart nyitva.
Ebesi Községgondnokság Kft.

hogy a szülők többsége készségesen együtt
fog működni velünk ebben az akcióban, és a
gyermekek biztonságáért végzett társadalmi
munkánkat nem tekintik akadályoztatásnak.
Balogh László egyesületi elnök
Ebesi Polgárőr Egyesület

Jól sikerült az első Aviva
tanfolyam Ebesen

Szeptember 3-án 7 ebesi érdeklődő részvételével került sor az
első Aviva tanfolyamra Ebesen. A 4 órán keresztül tartó program alatt sokat beszélgettünk az egészséges életmódról, a nők
jelentős részét érintő pajzsmirigy alulműködésről, PCOS-ról, inzulinrezisztenciáról, termékenységi problémákról, a változókori
panaszokról. Megtanultuk azokat a tornagyakorlatokat, amikkel
pozitív változást érhetünk el ezekben az állapotokban. A végére mindenki kellemesen elfáradt, nagyon hasznos tudást kaptunk
Ispánné Pinczés Tündétől. Ezúton szeretnék köszönetet mondani
Szűcs Norbert Iskolaigazgatónak és Szabóné Karsai Mária polgármester asszonynak, amiért támogatták ezt a tanfolyamot, és
biztosították számunkra a helyszínt a hétvégi időpontban.
Agárdiné Zseni Hilda védőnő

Temetői járatok

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

Felhívás Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjra
Ebes Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2023. évre kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A cél a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult fiatalok felsőoktatásban való részvételének
támogatása. A pályázati kiírás letölthető a www.ebes.hu honlapról. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Irodájában lehet benyújtani
2022. november 3-ig.
Szabóné Karsai Mária polgármester
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Augusztus 24-én és szeptember 19-én munkaterv szerinti,
szeptember 7-én rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület

Augusztus 24. Az ülés a szokott
módon az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatóval kezdődött.
Szabóné Karsai Mária polgármester
elmondta, hogy a Bölcsőde pályázat
záró elszámolásának helyszíni ellenőrzésén a revizorok mindent rendben találtak. Augusztus 16-án került
aláírásra a kivitelezési szerződés a
külterületi utak felújítására elnyert
pályázat keretében. Augusztus 23án megtörtént a munkaterület átadása. A beruházás az Újsor–Templom
domb közötti szakaszt, valamint a
Piac dűlőt érinti. Augusztus 17-én
aláírásra került az adásvételi szerződés A KREKK Global Logistics
Kft.-vel. A vállalkozás 10 ezer négyzetméteres területet vásárolt, ahol
vámudvart kíván létesíteni. Augusztus 18-án megtörtént a Gázláng utca
útfelújítását és járda építését magába foglaló beruházás hiánypótlásmentes műszaki átadása. Augusztus
20-án nagyszabású rendezvénysorozattal emlékeztünk meg Ebes alapításának 70. évfordulójáról.
A 640/2. hrsz.-ú ingatlan (Takarékszövetkezet épülete) megvásárlásáról szóló előterjesztés alapján az
Önkormányzat vételi ajánlatot tett
az épület megvásárlására.
Döntés született egy építési telek
értékesítéséről, az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona
szakmai programjának módosításáról, az Önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló rendelete módosításáról is.
Megtárgyalták a képviselők az
Arany Oroszlán Zrt. részvényeinek
megvásárlásáról szóló előterjesztést.
Még korábban született döntés arról,
hogy az Önkormányzat a pályázati
lehetőségek elérése érdekében kizárólagos tulajdonossá kíván válni
a cégben (a jelenlegi a tulajdonosi
struktúra számos fejlesztési pályázatban kizáró ok). Az elmúlt években az Önkormányzat volt az egyetlen részvényes, amely folyamatosan
hozzájárult a Zrt. kiadásaihoz, több
felújítás, eszközbeszerzés megvalósítása is csak így valósulhatott
meg. A vételi ajánlat a részvények
névértékének 50%-a volt, amelyet a
többség el is fogadott. A meghozott
döntés alapján az elfogadó nyilatkozatot nem tevő részvényesektől
még év végéig ezen az áron kész az
Önkormányzat a részvényeket megvásárolni, de a jövő évtől már csak
legfeljebb a névérték 40%-át hajlandó kifizetni.
Zárt ülés keretében első lakáshoz jutók települési támogatásáról
döntöttek a képviselők, majd megtárgyalták a pénzforgalmi szolgál-

tató kiválasztásával kapcsolatos
előterjesztést. Ennek előzménye a
Takarékbank Zrt. ebesi fiókjának
bezárásáról és az ATM szolgáltatás megszüntetéséről szóló júliusi
tájékoztatás volt, melyet követően
a Testület indítványozta más szolgáltatók megkeresését a lakosság
pénzügyi szolgáltatásokhoz való
hozzáférésének (első sorban az ATM
szolgáltatás biztosításának) javítása
érdekében. Két ajánlat érkezett, a
jelenlegi számlavezető Takarékbank
Zrt. és az OTP Bank Nyrt. részéről,
melyek közül a Testület az OTP
ajánlatát minősítette előnyösebbnek.
A bank ajánlata egy ATM automata
felszerelésének vállalását is tartalmazta.
Szintén zárt ülésen döntött a Testület arról, hogy Ebes a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által a
Megye Napja alkalmából átadott
kitüntető díjra – az év civil szervezete kategóriában – az Ebesi Polgárőr
Egyesületet jelöli.
Szeptember 7. Rendkívüli testületi ülés keretében ismét tárgyalta a
bankváltás kérdését a Testület, miután az augusztusi döntést követően
mindkét pénzintézet újabb ajánlatot
tett. A végső döntés ismét az OTP
ajánlatát találta kedvezőbbnek, ezt
követően kezdetét vette a bankváltási folyamat, melynek eredményeként október 18-tól megváltoznak az
Önkormányzat bankszámlaszámai.
Szeptember 19. Polgármester
Asszony az előző testületi ülés óta
eltelt időszak eseményeiről szóló
beszámolójában elmondta, hogy augusztus 30-án részt vett a Tankerület
Nagyhegyesen megtartott ünnepélyes tanévnyitó ünnepségén, augusztus 31-én az Ebesi Arany János
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola évnyitó értekezletén, valamint délután az ünnepélyes tanévnyitón. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével Kupecki
Nóra, az Igazságügyi Minisztérium
alkotmányjogi jogalkotásért és fogyasztóvédelemért felelős helyettes
államtitkára, valamint Bodó Sándor
országgyűlési képviselő. Helyettes
államtitkár asszony az ünnepség keretében adta át Szűcs Norbert igazgató úrnak a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címet, amelyet
újabb öt évre nyert el az Iskola.
Ugyanezen a napon került sor az
Óvodában az évnyitó értekezletre,
valamint a Debreceni Vízmű Zrt.nél a víziközmű vagyon Magyar Állam részére történő átadásáról szóló
értekezletre.
Szeptember 7-én megtörtént az
óvoda bővítése tárgyában kiírt közbeszerzés újabb fordulójára beérke-

zett ajánlatok bontása. Jelenleg még
folyik az ajánlatok bírálata.
Szeptember 9-én sor került
722/44. és 722/45. hrsz.-ú ingatlanok birtokátruházására, miután a
Magyar Állam lemondott elővásárlási jogáról, és a vevő a vételárat
kifizette. A mintegy 12 hektáros területen a WEERTS Logistic HUR
ONE Kft. logisztikai beruházást kíván megvalósítani. Szeptember 12én érkezett a hír, hogy a bringapark
megvalósítására az „élhető települések” kategóriában benyújtott TOP
Plusz pályázat nem nyert, amen�nyiben lehetőség lesz rá, az Önkormányzat fellebbez a döntés ellen.
Dr. Morvai Gábor jegyző elmondta, hogy 2022. szeptember
11-én lépett hatályba a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó
kedvezmények igénylésének módját
tartalmazó jogszabály módosítás.
Ennek érelmében a többgenerációs
ingatlanokban élők igényelhetik a
szolgáltatótól a kedvezményes gázmennyiség többszörösét. Az igénylés alapja egy jegyző által kiállított
hatósági bizonyítvány, melyet a
szolgáltatónak kell megküldeni. Az
eljárásról szóló tájékoztató, valamint a szükséges kérelem minta is
közzétételre került, az ügyek intézése folyamatos.
Második napirendi pont keretében elfogadásra került az idei évi
költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint a
költségvetési rendelet módosítása. A
költségvetés főösszege növekedett
az eredetileg tervezetthez képest, a
bevételek az elvárt szint fölött alakultak, ezért az Önkormányzat gazdálkodása stabil, mind a kötelező,
mint a vállalt feladatok ellátásához
szükséges fedezet rendelkezésre áll,
hitelfelvételre továbbra sincs szükség.
Döntés született a Fecskeház társasházzá alakításáról. A hatlakásos
épületre így a kedvezményes gázmennyiség hatszorosát lehet majd
megigényelni.
Megtárgyalta a Testület a víziközmű vagyon állami tulajdonba adásá-

nak kérdését. Egy törvénymódosítás
értelmében lehetővé vált az érintett
vagyonelemek átadása az állam
részére, ezzel az önkormányzatok
mentesülhetnek a felhalmozott veszteségektől, valamint a működtetés
jövőbeni költségeitől. Ebes sajátos
helyzetben van, hiszen a helyi víziközű vagyon kezelője a Debreceni
Vízmű Zrt. Ismereteink szerint az
idei évig az ebesi üzem volt veszteséges. Debrecen Megyei Jogú Város
Közgyűlésének döntéséhez hasonlóan Ebesen is egyhangúlag döntött a Testület a víziközmű vagyon
megtartásáról, és felkérte Szabóné
Karsai Mária polgármestert, hogy a
kövesse figyelemmel a szektorban
zajló folyamatokat, szükség esetén
ismételten terjessze elő a kérdést.
Módosult az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, a
jövőben a rendezési terv módosítására irányuló eljárások közbenső
döntéseit a polgármester a Testület
utólagos tájékoztatásával is elfogadhatja.
A Képviselők egyhangúlag támogatták a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi kiírásához történő
csatlakozásról szóló előterjesztést.
Döntött a Testület a „Hajdú Megyei Príma Díj” támogatásáról,
100.000.-Ft-os összeggel. Magyar
színház és filmművészet kategóriában Reschofsky Györgyöt,
a Debreceni Vojtina Bábszínház
bábművészét, Magyar tudomány
kategóriában: dr. Püski Levente
egyetemi tanárt, Magyar oktatás és
köznevelés kategóriában: Prepuk János nyugalmazott pedagógust, Magyar népművészet és közművelődés
kategóriában Benei Péter pipakészítő népi iparművészt, Magyar sport
kategóriában: Sós Barnabást jelölte
a Testület.
Döntés született a műfüves sportpálya kamerás térfigyelő rendszerének kiépítéséről, továbbá a Liszt
Ferenc, Kertész, Rózsa és Orgona
utcák által határolt terület telekalakításáról.
Dr. Morvai Gábor jegyző
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Így spórolhat a fűtéssel

fokra állítani termosztátot. Teljesen letekert fűtés esetén az
esti újbóli felmelegedés jelentős többletfogyasztást eredményez.
2. Sok múlik a nyílászárókon. Az új nagyon drága, de
egy öntapadós vagy nútba húzható szigetelőgumi alkalmazásával máris sokat javíthatunk a
helyzeten! A szélfogó párna is
jó szolgálatot tehet.
3. Tükörfólia a radiátorok
mögött. Így a leadott hő jelentős része nem a hideg falba,
hanem a szoba közepe felé sugárzódik.
4. Sok családi házban fűtetlen helyiségeken (pl. garázs)
mennek át a kazánból a szobák
felé tartó csövek. Csőhéj használatával elkerülhető a hőveszteség, így a meleget ott adja le a
rendszer, ahol valóban kell.
5. Egy rosszul működő rendszer igazi energia pazarlóvá tud
válni. Központi fűtés esetén a
nem megfelelő keringés, vagy
a kazánban található szennyeződések drasztikusan megemelik a fogyasztást.
6. Szőnyeg és falvédők hasz-

Ebes a legjobb…
A hajdúszoboszlói Aquafutáson 12 érmet sikerült begyűjtenie sportolóinknak, ezzel
Ebes futócsapata lett a legjobb
a mezőnyben. Aranyérmesek
lettek: Mészáros Márta, Tóth
Amina, Kerékgyártóné Katona Mária, Szűcs Benett és
Mészáros Tamás. Második
helyen végeztek: Nyüvediné
Mónika, Kerékgyártó Fanni,

Kerékgyártó Bence és Kerékgyártó Péter. A dobogó
3. fokára Kontár Zsófi, Szűcs
Nátán és Nyüvedi Sándor állhattak fel. A debreceni Hajrá
futás utolsó, szeptemberi versenyén és az összetett pontversenyben is az ebesiek diadalmaskodtak. Két különdíjban is
részesültünk. Tóth Amina lett
az év sportolója. Az összetett
pontversenyben aranyérmesek
lettek: Kerékgyártóné Katona Mária, Tóth Amina és
Antal Zétény. Második helyen végeztek: Kerékgyártó
Fanni, Nyüvediné Mónika,
Szűcs Nátán és Kerékgyártó
Bence. Bronzérmes lett: Mészáros Márta, és Szűcs Benett. További pontszerzőink:
Antal Csenge, Egri Csenge,
Gönczi Edina, Kerékgyártó
Péter és Nyüvedi Nándor.
Sós Barnabás
Ebesi Sportbarátok

nálata: Egy kövezett nappali,
folyosó, vagy egy parkettázott
lakószoba hőérzetén rengeteget
lehet javítani a lakástextilek
használatával.
7. Engedjük be a napfényt!
Ősszel és télen egyre ritkábban
süt a nap, ezért meg kell ragadni minden alkalmat: redőnyt
fel, függönyt félre, a melengető sugarak több fokkal is megemelik a szoba hőmérsékletét.
8. Födém szigetelése: a teljes ház szigetelése nagyon sok
pénzbe kerül. Igaz, csak részleges, de a talán a leginkább költséghatékony és gyors megoldás
a födém szigetelése. Ez történhet szórt anyaggal, kőzetgyapot táblákkal, vagy tekercses
üveggyapottal. Ily módon akár
20–30%-kal is csökkenthető a
hőveszteség.
Kéményseprés – ingyenesség
és nagyobb felelősség
A hatályos kéményseprőtörvény 2018. január elsejétől
megszüntette az egylakásos
ingatlanok (családi házak és
a társasházzá nem alakult
többlakásos ingatlanok) kö-

telező
kéményellenőrzését.
Ekkortól az ingatlan tulajdonosának feladata gondoskodni az égéstermék-elvezetők
általános tisztíttatásáról és
ellenőriztetéséről. A kéményseprőipari munka elvégeztetésének ajánlott üteme a szilárd tüzelőanyaggal működő
berendezésekhez kapcsolódó
kémények, valamint tartalék
kémények esetén évente egy,
a gázüzemű és a zárt rendszerű
tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények
vagy kéményrendszerek, illetve tartalék kémények esetén kétévente egy, míg az
égéstermék-elvezetők teljes
nyomvonalának műszaki felülvizsgálata négyévente egy
alkalom. Évente vagy kétévente tehát, a fűtési szezon
kezdete előtt – illetve szükség
esetén annak megkezdését követően is – rendkívül fontos a
kémények felülvizsgálata. Súlyos káresetek, sőt akár emberi életek múlhatnak egy nem
megfelelően karbantartott kéményen. További információk
a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu oldalon találhatók.

Sebes ebesiek

12. alkalommal került sor az
Ebesi Sportbarátok Egyesület
által szervezett Sebes futóversenyünkre szeptember 18-án.
10 korcsoportban és 7 távon
mérhették össze tudásukat az
atléták. A családias hangulatú versenyen összesen 100-an
álltak rajthoz. A legtöbb sportoló Debrecenből, Hajdúböszörményből és Püspökladányból
érkezett. Atlétáink kiváló teljesítményt nyújtottak ezen a versenyen is, számtalan érmet gyűjtöttek. Ifj. Sós Barnabás pedig
a pályacsúcsot is megdöntötte 4,2 km-en.
Sós Barnabás Ebesi Sportbarátok Egyesület

www.ebes.hu

Ebesen a lakosok többsége
gázzal fűt, de akadnak szép
számban vegyes tüzeléses kazánnal rendelkezők is. A néhány éve útjára indított „Fűts
okosan!”
(www.futsokosankampany.hu) kampány elsősorban őket igyekszik megszólítani. A kampány nem csak a
fűtési módok és a tüzelőanyagok tekintetében igyekszik
hasznos információkat nyújtani, kiemelt kérdésként kezeli
az eltüzelt anyagok egészségre
gyakorolt hatásait is. A helytelen tüzelésnek komoly egészségkárosító hatása van, amely
elsősorban a gyermekeket és
az idősebb korosztályt veszélyezteti. Épp ezért rendkívül
fontos a tüzelőanyagok helyes
megválasztása (TILOS hulladékot, PET-palackot, kezelt fát,
bútorlapot, színes papírt, ruhát,
üzemanyagot égetni), valamint
a tüzelőberendezés és a hozzá
tartozó kéményrendszer megfelelő működése, rendszeres
karbantartása. Néhány hatásos
praktika, amellyel sokat lehet spórolni a fűtési költségeken:
1. Amennyiben nincs otthon
senki, napközben érdemes 18
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EBES OTTHONUNK Búcsúzik Osello Aron, Noel és Leonor
Tele bőröndökkel és vegyes érzelmekkel szállt le 2021. aug. 29-én
a Milánó – Budapest járatról családunk. Egy utazás, egy kaland,
egy várva várt időszak kezdete.
10 hónap egy idegen országban.
Magyarország. Mint minden nagyobb változás a gyerekek életében izgalommal, elképzelésekkel
és legfőbbképpen kíváncsisággal
teli. Így történt ez velünk is mikor
először léptünk be az Ebesi Arany
János Általános Iskola kapuján.
Már önmagában véve az évnyitó ünnepi hangulata meglepte a
gyerekeket, az olasz iskolarendszerben nem jellemző a Magyarországon jól bevált ünnepélyesség.

Ebesi Hírlap
Iskolai színes hírek

hónap alatt egy szomorú szempárt, egy visszautasító választ,
de még csak egy kora reggeli nehéz indulást sem tapasztaltam.
Meggyőződésem, hogy mindezt
sokban köszönhetjük a közösség
páratlan befogadóképességének.
Úgy gondolom, hogy leghitelesebben a gyerekek gondolataival tudnám összefoglalni „interkulturális”
tapasztalásainkat: Nem kellett hozzá több, mint néhány nap, és a gyerekek fogalmazták meg ezt a mondatot: „A magyar iskolarendszer
az életre tanít”. A nyitott kapuk, a
gyakori szünetek és a közösségbe
vetett bizalom – a tanárok és szülők
részéről – hosszútávon meghozzák
a várt eredményt. A gyerekek koruknak megfelelő életszituációkon
keresztül készülhetnek fel a nagy
betűs életre az iskola biztonságos
négy fala között. Ahol a kötelességtudat, a jól szervezett napi rutinnak köszönhetően észrevétlenül
kialakul már egészen kis korban.
Iskolarádióval, közös gyűlésekkel
és a jövő szakmáira is kiterjedő
ismeretekkel konkrét, gyakorlatias módon. SPORT A sportszerek,
sportpályák akadály nélküli haszSzeretnék édesanyaként megoszta- nálata. Iskolaidőben és azon túli
ni egy személyes gondolatot. A 10 sportprogramok szervezése. KoA nyári szünet végén felvételi előkészítő
táborba vártuk a leendő nyolcadik osztályos
tanulókat. A tábor első napján a Hajdú-Bihar
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához látogattunk el, ahol pszichológus segítségével
pályaorientációt segítő beszélgetésen vettünk
részt. A tábor többi napján igyekeztünk interaktív feladatok segítségével megoldani a nagyobb
témákat mind matematikából, mind magyarból.
Köszönjük a felkészítést tanárainknak: Kissné
Lantos Éva, Csiháné Pálinkás Krisztina, Tálas
Enikő és Subáné Kiss Gyöngyi tanárnőknek.
Idén nyáron új útvonallal bővült az erdei
vándortáborok helyszíne, ráadásul mi voltunk
az első csoport, akik végigjárhatták. Jártunk a
nagyvázsonyi várban, levendulás fagyit ettünk
a Magyar Provence-ban, Monoszlón, bejártuk a
Hegyes-tű vulkáni kúpját, és Zánkán a balatoni fürdőzés sem maradhatott ki. Jövőre új tájat,
a Bakony rengetegét szeretnénk bebarangolni.
Katona Erika és Kása Sándor.
Idén 39 gyermek részvételével szerveztük
meg a 10. Református Hittantábort. Hetünk
témája a teremtéstörténet volt. Minden délelőtt
játszótereztünk, délutánonként új énekeket tanultunk. A tábor lezárásaként a vasárnapi Istentisztelet alkalmával a szülők is betekinthettek a
tábor történéseibe az ifisek által készített és bemutatott prezentáció segítségével. Köszönjük a
sok önkéntes (a gyülekezet asszony- és férfitestvérei, valamint az ifisek) segítségét! A tábor szervezésében részt vettek: Bukáné Zakar
Zsuzsanna lelkész, Csiháné Pálinkás Krisztina
– Csiha László – Petőné Kiss Judit – Darnainé
Végvári Ilona pedagógusok és Megyaszai Judit
gondnokhelyettes.
Idén kerékpáros vándortábort is szer-

sárlabda- és futballpályák, játszótér és a közeli futópálya kényelme
valódi családi minőségi programok
otthona. KULTÚRA, KREATIVITÁS ÉS MŰVÉSZET Iskolai
kirándulások, pályaválasztási látogatások, könyvtári programok és
rendszeres, széleskörű délutáni
kreatív foglalkozások állnak a
tanulók rendelkezésére, melyek
olykor még komoly elismerést is
hoznak!

KÖZBIZTONSÁG
Kicsik-nagyok biztonságos, civilizált körülmények között közlekedhetnek az egész település területén,
ahol egy mosoly, egy üdvözlő szó
sosem hiányzik. Mindehhez az
iskolán belül kapcsolódó KRESZ
játékos elsajátítása és a környezettudatos életmóddal kapcsolatos
kezdeményezések párosulnak. A
GYEREKEK NYITOTTSÁGA,

veztünk. Július 7–13. között fedeztük fel a
Felső-Tisza-vidék természeti kincseit és varázslatos világát. Kicsit fáradtan, de rengeteg
élménnyel, lábunkban sok letekert kilométerrel, régi és új barátságokkal tértünk haza. Köszönjük Futó Zoltánnak a túravezetést! Táborvezetők és kísérőink voltak: Tálas Enikő, Nagy
Anita, Fodor Barbara és Dobos Judit
A Magyarság KicsiNagykövete program
célja segíteni a gyerekek önfejlesztését, kreativitását, tehetségük kibontakoztatását. Iskolánkból Egri Csenge 5.b osztályos tanulót
sport attasénak nevezték ki! Beneveztünk a
Tájak-Házak-Ízek fesztiválra, ahol megkaptuk
a zsűri különdíját. Felkészítők: Subáné Kiss
Gyöngyi osztályfőnök és Nagy Anita szülő.
Köszönjük Majosi Pálma Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatónőjének részvételét!
Köszönjük Muraközi István Berettyóújfalu
polgármesterének támogatását, Katona Erika segítségét!
2022. június 24-25-én zajlott Balatonfüreden
a Látványtáncok Európa Bajnoksága. Jeges
Gabriella 8.a osztályos tanuló csapattársaival
előadott produkciói két aranyérmet is kiérdemeltek és Gabica egyéni, szóló táncát is arany
éremmel jutalmazta a zsűri.
Zsiray Áron a 2#.Saft’n Burger Hamburgersütő versenyen Junior kategóriában 3.
helyezést ért el! A Szaft ’N Burger országos
hamburgersütő verseny 2022 őszén azzal a
céllal folytatódott, hogy hosszú távon Debrecenben minden évben összehozza a hamburger
hazai szerelmeseit.
Ebes idén ünnepli 70 éves évfordulóját és
iskolánk főépülete 55 éve nyitotta meg kapuit a gyerekek előtt. Az évforduló alkalmából

SEGÍTŐKÉSZSÉGE Már az
első nap vidám kis társaság kísérte
haza a gyerekeket az iskola után.
Boldogan kijelenthetem, hogy a
magyar nyelv elsajátítása terén is
rengeteget fejlődtek a gyerekek a
közösségnek és az iskola oktatási
rendszerének köszönhetően az elmúlt 10 hónap alatt. KÖZÖSSÉGI ÖSSZETARTÁS Az iskolán
belül és kívül is példamutató a
mások segítése, a gondoskodás,
mely körülöleli az ebesi lakosságot. Köszönet mindazoknak, akiket
megismerhettünk, segítették, támogatták utunkat és legfőbbképpen
reméljük, hogy mi is egy kicsit
színesebbé, gazdagabbá tudtuk
tenni a 2021/22-es tanévet. Külön
köszönet Szűcs Norbert Igazgató Úrnak, aki lehetővé tette ezt az
interkulturális iskolaévet, Deák
Csillának, aki a bürokrácia útvesztőjében volt nagy segítségemre,
Dzsudzsák Natáliának, aki nem
csak a 3.A osztályfőnöke, hanem
attól sokkal-sokkal több, valamint
Kiss Rúni Norbertnek és segítőinek
a futball területén tett fáradhatatlan és eredményes munkájáért.
Kellemes nyarat kívánunk mindenkinek a csizma sarkából! Köszönettel: Hagymásy Orsi, Osello
Aron, Noel és Leonor; Torino,
2022.07.11.

2022. augusztus 20-án Ebes nagyszabású
rendezvényen emlékezett meg elődeinkről. A
Nagyszínpadon Kiss Csenge énekelt, majd
a régi Forgórózsa Citeraegyüttes lépett fel.
Az iskola szereplését a Debrecen Forgórózsa
együttes Rece-fice csoportja – Kiss Lilla Antónia szereplésével – néptánc műsora zárta. A
Kisszínpadon Ungvári Istvánt köszöntöttük.
A műsorban szerepelt Piskó Péter Ebes Ifjú
Talentuma, aki marimbán játszott, majd Kiss
Csenge Ebes Ifjú Talentuma énekelt. Zárásként Vajda Bianka Európa bajnok mazsorett
táncos adta elő Read all about koreográfiáját.
Napközben megtekinthető volt az iskola bemutatkozó filmje, a régi osztálytablók kiállítása, valamint a Fiúkfalva kiállítás és Pataki
Gyulával készült riport, továbbá dr. Zavaczki
Erzsébet volt tanítványunk bemutatkozó prezentációja.
Felhívjuk a művészeti oktatásban résztvevő tanulóink figyelmét, hogy a tanszakok
térítési díjainak befizetési határideje 2022.
október 15. napja! A térítési díjakról és a
befizetési időpontokról a Zichy Géza Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola honlapján és a
művészeti iskola KRÉTA felületén tájékozódhatnak.
Összeállította:
Szűcs Norbert intézményvezető,
Kása Sándor intézményvezető-helyettes,
Deák Csilla iskolai adminisztrátor

Az Ebesi Hírlap októberi
számának lapzárta időpontja:
2022. október 20., csütörtök.
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MEGHÍVÓ
az Idősek Világnapja és a Zene Világnapja alkalmából
2022. október 1-jén, szombaton 1400 órakor kezdődő
ünnepségre
Műsor:
1400
1410
1420
1510
1520

Idősek köszöntése: Csontosné Posta Mária szavalata
Ünnepi köszöntőt mond: Fülöpné dr. Kovács Brigitta
Alpolgármester Asszony
Szabó Eszter és Drágán Lajos műsora
Szépkorúak köszöntése
Az Ebesi Retro Senior Táncklub sortánc előadása

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tisztelettel:
Ebes Községi Önkormányzat
Ebesi Idős Emberekért Közalapítvány
Ebes Kulturális Kft.

www.ebes.hu

Helyszín: Ebesi Művelődési Ház és Közösségi Színtér
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Egészségtudatossági
és gyermekápolási
előadássorozat
Agárdiné Zseni Hilda védőnő és Szilágyiné dr. Gyermán Anna szakgyógyszerésznő
két éve dolgozik együtt településünkön annak érdekében, hogy leszámoljanak a tévhitekkel, és a legkorszerűbb egészségügyi
ellátásban részesíthessék gondozottjaikat és
kis betegeiket.
Ezen a nyáron
hagyományteremtő
céllal a lakosság számára
ingyenes előadásokat szerveztek, ahol
az érdeklődők
akár gyermekeikkel együtt
vehetnek részt a programokon, hiszen
Offráné Lente Mária szakképzett gyermekápoló a rendezvény ideje alatt gyermekfelügyeletet biztosít.
Augusztus elején sebkezelés témakörben
hangzott el interaktív előadás, a hónapot
pedig immunerősítés témakörű előadásukkal zárták. Az előadó védőnőhöz és
gyógyszerésznőhöz csatlakozott dr. Négyesi Anna természetgyógyász is, így a szép
számban megjelent résztvevők egy rendkívüli együttműködés szemtanúi lehettek. A
nagy érdeklődésre való tekintettel az ebesi önkormányzat saját hivatali épületében
adott otthont a rendezvénynek. Az ebesi
édesanyák köréből már önkéntes előadók is
jelentkeztek a programban való részvételre,
szaktudásuknak megfelelő témákkal színesítve az egészségtudatossági programot.
Szeptember 20-án dr. Bakumenko Lubov
állatorvos tartott előadást Gyermekek és kis
állatok a családban címmel. A résztvevők
megismerhették a leggyakoribb állatok által terjesztett betegségeket, melyek veszélyt
jelenthetnek a gyermekek számára, majd
hasznos tanácsokat kaphattak ezen betegségek elkerülésére, kivédésére. A szervezők
a következő hónapokra számos előadást
szerveznek, melynek minden előadója az
ebesi közösség tagja. Szeptember 29-én
Szerze Róbert doktor úr a helyes lázcsillapítás hogyanjaira és mikéntjeire ad választ.
A programokon való részvétel ingyenes, de
regisztrációhoz kötött. Az egyes rendezvényekre való plakátok és regisztrációs felület
folyamatosan fognak megjelenni a közösségi oldalakon és a hirdetőtáblákon. Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt!

Vera nénit nyugdíjba vonulása alkalmából
köszöntötték az ebesi anyukák
Egy napsütéses augusztus délután jó néhány
anyukával otthonról vagy
oviból, esetleg munkából
sietve, gyerkőccel vagy
gyerkőc nélkül érkeztünk
a Kossuth utcai Egészségházhoz...
Mindezt
tettük azért, hogy személyesen is köszöntsük
közelgő
nyugdíjazása
alkalmából
Heidumné
Szarka Veronika védőnőt,
mindenki Vera nénijét,
aki a kismamaság és az anyává válás rögös
útján kísért és támogatott minket, majd látott el gyermekeink ápolásával, fejlődésével kapcsolatos tanácsokkal, olykor extra
időt és energiát nem sajnálva erre.
Az Ebesi Baba-Mama zárt Facebook
csoportban lett közzé téve július tájékán
egy felhívás, hogy minél több, körzetébe
tartozó ebesi anyukával közösen lepjük
meg Vera nénit. Végül ehhez 64 anyuka
csatlakozott, hogy ily módon okozzunk
meglepetést, köztük olyan is, aki időköz-

ben elköltözött Ebesről,
majd sok egyeztetést és
szervezést követően gyűltünk össze az Egészségház
udvarán. Sajnos pár anyuka
nem tudott eljönni, de jókívánságaikat tolmácsolva a
meglepetés így is sikerült:
örömmel adtuk át, mint ebesi anyukák maréknyi csoportja, az erre az alkalomra
Vera néninek összeállított
ajándékcsomagot.
Szem
nem maradt szárazon.
Vera néni 44 évig volt védőnő, ebből 38
évig Ebesen látta el feladatát, ahol maga is
felnőtt. A legnagyobb meglepetést számára a köszöntésünk okozta, s ki is fejezte,
hogy számára ez hivatás volt, így természetes volt az is, ahogy tette dolgát. Mi
mégis jó szívvel köszöntöttük, és ezúton
is szeretnénk megköszönni a több évtizedes áldozatos munkáját és kívánunk neki
boldog, tartalmas és egészségben gazdag
nyugdíjas éveket!
Pinczés Marianna

Egészségtudatossági és gyermekápolási előadássorozat Ebesen
A rendezvények ingyenesek, de regisztrációhoz kötött! A helyszínekről a létszám
függvényében értesítjük a résztvevőket. Gyermekfelügyelet biztosított!

Jelentkezés: A QR beolvasásával elérhető felületen, személyesen Agárdiné Zseni Hilda
védőnőnél az Egészségházban, vagy Szilágyiné Dr. Gyermán Anna szakgyógyszerésznél az
Ebesi Zsálya Gyógyszertárban.

Terhesség alatti kórképek
Dr. Nánási Anna előadása

Az előadáson többek között szó lesz: diabéteszről,
magas vérnyomásról, vizesedés és keringési
problémákról, a kórképek okairól, kezeléséről és
megelőzéséről, helyes életmódról a terhesség alatt.

Időpont: 2022. 10. 04. 17.00

------------------------------------------------------------------------------------------

Stresszkezelés

Avagy hogyan kezeljük tudatosan a mindennapok
során megtapasztalt stresszt?
Ötletek, tanácsok, természetes gyógymódok
Előadók: Dr. Négyesi Anna természetgyógyász

és Pinczés Marianna mentálhigiénés szakember
Időpont: 2022. 10. 11. 17:00

------------------------------------------------------------------------------------------

DIABÉTESZ GYERMEKKORBAN

Előadó: Dr. Cseke Renáta

Az előadás témái:
Tanácsok az egészséges életmódhoz
160 grammos szénhidrát diéta
A sport jelentősége gyermekeknél
OKOSTÁNYÉR-program

Időpont: 2022. 10. 21. 16.00
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OKÉV: 09-0287-04

Harmati
Autósiskola

Személygépkocsi vezetői tanfolyamot
indítunk Ebesen a Művelődési Házban
2022. október 04. kedden 17 órakor
20 éven aluliaknak 25.000 Ft állami támogatás!
E-learning (online) képzésre folyamatosan lehet
jelentkezni.
Érdeklődni:
Harmati László iskolavezetőnél
tel.: 06-20-988-95-96
e-mail: harmatilaszloo@gmail.com

www.harmatiautosiskola.hu

Ittasan ült volánjához az a férfi, akivel szemben 2022. augusztus 20án az esti órákban intézkedtek a rendőrök Ebes határában. Egy helyi
férfi közlekedett az általa vezetett személygépkocsival 18 óra 30 perckor a 4805. sz. úton Ebes irányába, amikor a rendőrök a járművet megállították és ellenőrizték. A sofőrrel szemben alkoholszondát alkalmaztak, mely pozitív értéket mutatott. Ezért a járművezetőt előállították,
vezetői engedélyét a helyszínen elvették. A sofőrrel szemben járművezetés ittas állapotban vétség elkövetése miatt indult büntetőeljárás.
Az ittas járművezetés potenciális balesetveszélyt hordoz magában.
Az elfogyasztott alkohol növeli a reakcióidőt és tompítja az érzékszerveket, így az ittas járművezető másokat is veszélyeztet. Ne üljenek ittasan a volán mögé, és olyan járműbe se, amit valaki ittasan akar vezetni!
FELHÍVÁS!
Még tartanak az őszi munkák a földeken, ezért a közutakon is találkozhatunk nagyméretű, lassan haladó traktorokkal és munkagépekkel. A napokban egyre többször várható csapadékos időjárás, amitől a
földutak fellazulhatnak és sarassá válhatnak, ami rátapad a járművek
kerekeire. A járművezetők azonban mielőtt a földútról szilárd burkolatú
útra hajtanának kötelesek eltávolítani a járműről a rátapadt sarat, amely
a szilárd burkolatú utat beszennyezheti. A sáros útburkolaton a tapadási
tényező jelentősen csökken a gumiabroncs és az útfelület között, így a
jármű a sárfolton megcsúszva irányíthatatlanná válhat. A sárfoltok mellett szintén baleseti kockázati tényező lehet a rakomány nem megfelelő
rögzítése végett kiszóródott termény is. A rakomány kiszóródását, a
sárfelhordást egyszerűbb megelőzni. Amennyiben mégis beszennyeződik az úttest, a veszélyt köteles a jármű vezetője megszüntetni, vagy
megszüntetésére intézkedni.
…., hogy mindenki hazaérjen!
Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és amennyiben jogsértő eseményt észlelnek, értesítsék a rendőrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az
alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a
bejelentő adatait zártan – kezeli:
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Kiss Zsolt János r. ftőrm. körzeti megbízott 
06-70/430-1353
Szabó Zsolt c. r. ftőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság 
06 52/558-510
vagy Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység
irányítási Központ 
112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület 
+36-30/621-6976
Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden hónap első hétfőjén
17:00 és 18:00 óra között tartanak a Körzeti Megbízotti Irodában az
Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt.
Karácsony Béla r.szds., sajtószóvivő

Lakossági hirdetés

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