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Sütifesztivál
9. oldal

Oxigén kupa és maratoni 
sikerek – 11. oldal

Ünnepeltük az időseket
6. oldal

Kemencés nap
8. oldal

Prepuk Jánost köszöntöttük
6. oldal

November 1-jétől 22 óráig tarthatnak nyitva 
a vendéglátó üzletek

– beszámoló az októberi képviselő-testületi ülésről –

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
2015. október 21-én tartotta soron következő 

ülését Ebes Községi Önkormányzat  
képviselő-testülete

A legutóbbi testületi ülés óta eltelt időszakban tör-
téntekről szóló polgármesteri tájékozató után meg-
tárgyalta és elfogadta a testület az önkormányzat te-
lepülésrendezési eszközeivel, valamint az Integrált 
Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatban előter-
jesztett napirendi pontot. A korábbi szabályozásra te-
kintettel 2015. december 31. napjáig engedélyezhető 
a településrendezési eszközök jelenleg hatályos kor-
mányrendelet szerinti módosítása. Ezt követően csak 
az új szabályok szerint lehetséges a településrendezé-
si eszközök módosítása, amely egyben azt is jelenti, 
hogy új rendezési tervet kell készítenie az önkormány-
zatnak. Szabóné Karsai Mária polgármester asszony a 
napirendi ponthoz kapcsolódóan kiemelte, hogy a tele-
pülésrendezési eszközök részét képezi az Integrált Te-
lepülésfejlesztési Stratégia, melynek elkészítése min-
denképpen fontos a közeljövőben megjelenő pályázati 
kiírások miatt, melyek kötelezően előírják a Stratégia 
elkészítését. A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság 
támogató javaslatára a településrendezési terv elkészí-
tésével a T4 Terv Bt. társaságot bízta meg.

Elfogadta a testület az óvoda bővítésére és 
átalakítására vonatkozó engedélyes tervek 

átdolgozását
A napirendi ponthoz kapcsolódóan elhangzott, hogy a 
Benedek Elek Óvoda meghosszabbított építési enge-
délye 2015. december 8-án lejár, melynek újbóli meg-
hosszabbítását a vonatkozó jogszabályok nem teszik 
lehetővé. A beruházás ismételt engedélyezése azért 
szükséges, mert várhatóan 2015. novemberében pá-
lyázati lehetőség nyílik arra, hogy az óvoda bővítésre, 
illetve átalakításra kerüljön. Az újbóli engedélyezte-
tési eljárásra, valamint a kiviteli tervek elkészítésére 
a képviselő-testület a Balázs és Vecsey Építészirodát 
bízta meg.

Felülvizsgálta a testület a vagyonbiztosítását
Szabóné Karsai Mária polgármester asszony a napiren-
di ponthoz kapcsolódóan elmondta, hogy a biztosítási 
ajánlatok versenyeztetése érdekében az önkormányzat 
megkereste a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Bizto-
sítási Alkusz Kft.-t, mely a biztosító társaságoktól ár-
ajánlatot kért be. A legkedvezőbb árajánlatot a Gene-
ráli Biztosító nyújtotta be, melynek vagyonbiztosítási 
konstrukciója mintegy évi 260 ezer forint megtakarí-
tást eredményez majd.

November 1-jétől 22 óráig tarthatnak nyitva a 
vendéglátó üzletek

A vendéglátó üzletek működésével kapcsolatban hi-
vatalos jelzéssel fordult az önkormányzathoz a Haj-

dúszoboszlói Rendőrkapitányság. A rendőrhatóság 
felhívta arra a figyelmet, hogy több lakossági panasz 
érkezik hozzájuk a szórakozó helyek pénteki és szom-
bati működéséhez kapcsolódóan. A panaszok, bejelen-
tések a hajnalig tartó hangoskodást sérelmezik, amely 
a zeneszolgáltatásból, a személygépkocsik folyamatos 
közlekedéséből és az utcán tartózkodók hangoskodá-
sából adódik. Az is megállapítható, hogy a hétvégi 
pénteki, szombati időszakban a szórakozóhelyeken 
más településekről jönnek át szórakozni sokszor na-
gyobb létszámú társaságok és tulajdonképpen ezeken 
a napokon az ebesi lakosság jelenléte a vendéglátó he-
lyeken nem jelentős. A rendőrség felhívta arra a tényre 
is a figyelmet, hogy több bűncselekmény elkövetése 
is köthető a más településről ide úgymond szórakozni 
érkező személyekhez. A testület – mérlegelve a rend-
őrségi megkeresésben foglaltakat – a lakosság nyugal-
mának és éjszakai pihenésének biztosítása érdekében 
úgy döntött, hogy 2015. november 1-jétől a települé-
sen működő vendéglátó üzletek a hét minden napján 
maximum 22 óráig tarthatnak nyitva. 
Döntöttek a Magyar Tudományos-Technológiai 

és Ipari Parkok Szövetségéhez való 
csatlakozásról

Mint korábbi lapszámunkban arról már beszámoltunk, 
településünk elnyerte az Ipari Park címet. Ehhez kap-
csolódóan arról döntött a képviselő-testület, hogy csat-
lakozik a Magyar Tudományos-Technológiai és Ipari 
Parkok Szövetségéhez. A csatlakozás eredményeként 
az önkormányzat a jövőben naprakész információkat, 
segítséget kaphat az Ipari Park működtetéséhez.

Tájékoztató hangzott el a közmunkaprogram 
aktualitásairól

Polgármester asszony az ebesi közmunkaprogram kap-
csán elmondta, hogy a programban résztvevők hozzá-
járulnak a rendezett környezet kialakításához, tisztán 
tartják a közterületeket, gondozzák a parkokat, ját-
szótereket, valamint az önkormányzat fenntartásában 
működő intézményekben is értékteremtő feladatokat 
látnak el. Hozzáfűzte továbbá, hogy szeptember 23-án 
az önkormányzat az illetékes járási hivatal munkaügyi 
kirendeltségéhez kérelmet nyújtott be közfoglalkoz-
tatási program indítása céljából. A kérelem elbírálása 
még folyamatban van. Az önkormányzat benyújtotta 
pályázatát a 2016. évi járási startmunka programra is, 
mely a belterületi közutak karbantartását és a belvízel-
vezetés rendezését célozza meg. A programok tervezé-
se során továbbra is cél egyrészt a foglalkoztatás szín-
vonalának emelése, másrészt a közfoglalkoztatottak 
által végzett tevékenységek bővítése.
Zárt ülésen döntött a testület iparterület megvételére 
irányuló kérelemről. 

dr. Borku Csilla

XIV. évf. 10. szám • 2015. október
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Az Ebesi Hírlap októberi számának lapzárta 
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Felhívás Bursa Hungarica 
ösztöndíjra

Ebes Községi Önkormányzat 
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumával együttműködve idén 
is kiírta a 2016. évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályáza-
tot. A cél a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászorult fiatalok 
felsőoktatásban való részvéte-
lének támogatása. A pályázati 
kiírás letölthető a www.ebes.
hu honlapról. A pályázatokat a 
Polgármesteri Hivatal Szociá-
lis Irodájába lehet benyújtani 
2015. november 09-ig.

Szociális tűzifa
Tájékoztatjuk a lakossá-

got, hogy az önkormányzat 
2.933.700 Ft támogatásban ré-
szesült a Belügyminisztérium 
által kiírt szociális tüzelőanyag 
támogatáshoz kapcsolódó pá-
lyázat keretén belül. 

A fenti összegen felül ön-
kormányzatunknak kell bizto-
sítania a pályázathoz szüksé-
ges önerőt és a szociális tűzifa 
településre történő szállítását, 
amely várhatóan körülbelül egy 
millió forintos költséget jelent.

A szociális tűzifa igénylésé-
vel kapcsolatban a polgármes-
teri hivatal november hónapban 
fog felhívást közzé tenni.

Térfigyelő kamerák kiépítése
A közelmúltban újabb kame-

rák beüzemelésével bővült a 
település közbiztonságát előse-
gítő kamerarendszer. Mostan-
tól nemcsak a központban és 
közintézményekben elhelyezett 
megfigyelőrendszer, hanem a 
település be- és kivezető köz-
lekedési útjainak 24 órás video-
megfigyelése is elkészült. Négy 
helyszínen történt a telepítés, 
helyszínenként két kamerával. 
A helyszínek: 4-es sz. főút – Fő 
utcai csomópont, 4-es számú 

főút – Platán sori csomópont, 
Szepes utca vége – ipartele-
pi út, Béke utca vége – vasúti 
átkelő. A megfigyelőrendszer 
felvételeit vezeték nélküli kap-
csolaton keresztül sugározza a 
Polgármesteri Hivatal épüle-
téhez és ott a közterület-felü-
gyelői irodában megjelenik. A 
képek rögzítése is itt történik, 
továbbá a felvett képanyag csak 
itt nézhető vissza. A beruházás-
sal nemcsak az új kamerák ké-
peit, hanem a már meglévőket 
is ebbe a rendszerbe integrálta 
a kivitelező, így valameny-
nyi közterületi kamera képe és 
rögzítése egységes rendszerben 
működik. A személyes adatok 
védelme érdekében a felvétele-
ket csak a közterület-felügyelő 
és a rendőrség tekintheti meg. 
A beruházás teljes egészében a 
belügyminisztériumtól elnyert 
támogatásból valósult meg.

Futókör karbantartás
Rák Mihály debreceni vállal-

kozó az általános iskola udvarán 
található több mint 500 méteres 
salakos futókör teljes felújítá-
sát és karbantartását ingyenesen 
elvégezte az ott sportoló isko-
lások örömére. A futókör teljes 
felületén pótolta a salakot és 
azt megfelelő vastagságban te-
rítette, tömörítette. A vállalko-
zó saját költségén biztosította a 
munkához szükséges anyagot és 
eszközöket, melyet ezúton is kö-
szönünk!

Köszönetnyilvánítás
Az előző lapszámunkban meg-

jelent felhívás alapján számos 
gyönyörű növénnyel gazdago-
dott az új Polgármesteri Hivatal 
épülete.

Ezúton fejezzük ki köszöne-
tünket valamennyi lakosnak, 
aki a felajánlásával segített 
szebbé és otthonosabbá tenni 
az új hivatali épületet.

Szabóné Karsai Mária 
polgármester

Dr. Hajdu Miklós jegyző

Önkormányzati hírek

Tisztelt Kutyatulajdonosok!
2015. december 31-ig

minden 4 hónapnál idősebb ebek veszettség oltását 
és chippel megjelölését el kell végeztetni.

Elkezdte a Szálka 96 Kft. a 
beruházását az Ipari Parkban
Mint arról előző lapszámunkban beszámoltunk, a település 

önkormányzata elnyerte az Ebes Ipari Park címet, melynek 
megszerzésével az önkormányzat célja az, hogy az ipari park 
szolgáltatásainak további fejlesztésével még vonzóbbá tegye a 
befektetők számára ezen földterületet. 

Ehhez kapcsolódóan az Ebesi Hírlap utána járt a tavaly nyáron 
nagy port kavart HVG.hu internetes portálon megjelent cikkben 
foglaltaknak, mely szerint az önkormányzat Kerekesékre (meg-
jegyzés: Kerekes Kft. – a szerk.) írta ki az ipari területen találha-
tó földterület értékesítésére vonatkozó pályázatát. 

Kíváncsiak voltunk, vajon mi történt az azóta eltelt időben 
a 6,2 hektár nagyságú földterületen? Kerekes Ferenc, a Szál-
ka 96 Kft. ügyvezetője kérdésünkre elmondta, hogy az önkor-
mányzattal kötött szerződésben foglaltak, miszerint 6 éven belül 
egy 25 ezer négyzetméteres csarnok épül a kérdéses területre 
elkezdődött. A beruházás Kerekes úr reményei szerint – termé-
szetesen az időjárás és egyéb előre nem kalkulálható tényezők 
figyelembevételével – sokkal hamarabb befejeződik majd, mint 
ahogyan az a szerződésben rögzítésre került. Álláspontja sze-
rint, ezen beruházás hosszú távú befektetés, amelyből a telepü-
lésnek jelentős adó bevétele származik majd a jövőben, ez pedig 
nyilvánvalóan az önkormányzat gazdálkodásának stabilitására 
is kihatással bír. 

„Élj 100 évet egészégesen”
meridián torna Ebesen!

A meridián torna a szervezet energia egyensúlyának helyreál-
lításával immunrendszerünket erősíti. Nincsenek mellékhatásai, 
bármikor, bárhol gyakorolható. Megterhelő, intenzív gyakorla-
toktól mentes! A torna kb. 40 percet vesz igénybe, külön fel-
szerelés nem szükséges,   csak kényelmes öltözék és cipő. A 
torna ingyenes! Egyéb költségekre 100.- Ft összeget szedünk 
alkalmanként.

Helyszín: Idősek Klubja, Ebes, Kossuth u. 34., Tel.: 565-071
Első alaklom időpontja: 2015. november 5. csütörtök, 14:00 

óra.
Gyakorlatvezető: Szoboszlainé Márton Irén.
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„Mindazokért, kiket nem láttunk régen,
Akik velünk együtt ünnepelnek az égben,

Kiknek őrizgetjük szellemét,
Mindazokért egy-egy gyertya égjen.”

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt az Ebesi 
Köztemetőben

2015. november 1-jén
11:00 órától tartandó református és

15:00 órától tartandó görög katolikus megemlékezésre.

Tájékoztatjuk a kedves hozzátartozókat és látogatókat, hogy 
2015. október 31-től 2015. november 2-ig az ünnepre való te-
kintettel a temető 8:00–20:00 óráig tart nyitva.

Temetői járatok
Tájékoztatjuk a lakosokat, 

hogy a korábbi évek gyakor-
latához hasonlóan november 
1-jén, Halottak napján a 
helyközi autóbuszok térítés-
mentesen szállítják a debrece-
ni és a hajdúszoboszlói közte-
metőbe utazókat. 

Debrecenbe 08.00-kor, 
09.00-kor, 12.00-kor és 
14.30-órakor indulnak bu-
szok, 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 buszmeg-
állóból indulnak és oda érkez-
nek vissza. 
Ebes Községi Önkormányzat

Halottak és Mindenszentek napi megemlékezés

Szeretettel hívogatunk mindenkit református templomunkba két 
alkalomra is.
2015. november 1-jén, vasárnap, a ¾ 10-től kezdődő isten-
tiszteleten Isten igéjére figyelve emlékezünk meg együtt elhunyt 
szeretteinkről. Mindnyájunknak szükségünk van a reménységre, 
arra, hogy túllássunk a földi élet szenvedésein és erőt merítsünk 
az előttünk álló időkre. Ennek alkalma lesz november 1-jén, 
gyászolók vasárnapján. 
2015. november 7-én, szombaton délután 2 órakor gyüleke-
zeti tanulmányi csendesnapot tartunk, ahol az áhítatot követően 
Dr. Kustár Zoltán a Debreceni Hittudományi Egyetem docense 
tart vetített képes előadást, „A Holt-tengeri tekercsek” címmel. 
A látványos és érdekes téma segít megérteni a Biblia korát és 
világát. 
Mindkét alkalom nyitott minden érdeklődő előtt. Legyen talál-
kozásunk a Református Templomban! 

„Mindenek meghallják és jól megtanulják,
Kik segedelmüket nem Istentől várják:

Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség! 
Boldog, aki lelkét hittel erősíti, 

Minden ellenségét bizonnyal meggyőzi: 
Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség! „

                                       236. dicséret 1566-ból
Szeretettel és testvéri köszöntéssel:      

Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor 
Megyaszai Sándor gondnok

1. Vasárnap Dr. Szerze Róbert

2. Hétfő Dr. Szerze Róbert

3. Kedd Dr. Csontos Gyula

4. Szerda Dr. Békési Zoltán

5. Csütörtök Dr. Szerze Róbert

6. Péntek Dr. Csontos Gyula

7. Szombat Dr. Csontos Gyula

8. Vasárnap Dr. Szerze Róbert

9. Hétfő Dr. Szerze Róbert

10. Kedd Dr. Szerze Róbert

11. Szerda Dr. Békési Zoltán

12. Csütörtök DR. Szerze Róbert

13. Péntek Dr. Socol Ilona

14. Szombat Dr. Szerze Péter

15. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

16. Hétfő Dr. Csontos Gyula

17. Kedd Dr. Csontos Gyula

18. Szerda Dr. Békési Zoltán

19. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

20. Péntek Dr. Socol Ilona

21. Szombat Dr. Socol Ilona

22. Vasárnap Dr Békési Zoltán

23. Hétfő Dr. Socol Ilona

24. Kedd Dr. Szerze Péter

25. Szerda DR. Békési Zoltán

26. Csütörtök Dr. Szerze Péter

27. Péntek Dr. Szerze Péter

28. Szombat Dr. Socol Ilona

29. Vasárnap Dr. Békési Zoltán

30. Hétfő Dr. Socol Ilona

Telefon: 06-30/698-0043
Dr. Varga Tamás igazgató főorvos

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2015. november

Novemberi alkalmak a 
református templomban
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Code Week

Iskolánk is csatlakozott az október 10–16. 
között az EU tagállamokban harmadik alka-
lommal megrendezett programozás hetéhez. 
Ezen a héten minden informatika órán prog-
ramozási játékokkal, feladatokkal foglalkoz-
tak a diákok, és a robotika szakkör tartott 
foglalkozásokat. Bemutattuk a robotok mű-
ködését az ebesi ovisoknak is. Részt vettünk 
a National Instruments által szervezett Do IT 
NI way – informatika határok nélkül a Nati-
onal Instruments-nél című programon. A hét 
zárásaként készítettünk egy fényképet, amin 
a héten használt alkalmazások jelei és a tele-
pülésünk neve szerepelt –természetesen kó-
dolva. Az általunk szervezett eseményekkel 
„AZ EU CODE WEEK LEGSZÍNESEBB 
PROGRAMKÍNÁLATA” kategóriában el-
sők lettünk. Nyereményünk egy 250.000 
Ft-os programozás oktatási csomag az Infor-
matikai- Távközlési- és Elektronikai Vállal-
kozások Szövetsége felajánlásából. Kissné 
Lantos Éva

Határtalanul

Sikeresen pályáztunk az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által meghirdetett Határta-
lanul! programba. Ezáltal iskolánk hetedikes 
tanulói egy háromnapos tanulmányi kirán-
duláson vehetnek részt Királyok és fejedel-
mek útján Erdély szívében címen. Az elnyert 
pályázati összeg: 930.000 Ft. Subáné Kiss 
Gyöngyi, Kissné Lantos Éva

Két projektorral gazdagodott iskolánk 

A művészeti iskoláknak meghirdetett 3.1.4-
C projekt keretében iskolánk két darab pro-
jektort nyert, mely a mindennapi munkák 
megkönnyítésére szolgál majd a jövőben.

Úszás mostantól a 3-4. osztályosoknak is

A mindennapos testnevelés keretében idén 
már a 3-4. osztályosok is részt vesznek a 
KLIK által támogatott évi 18 óra úszásokta-
táson.

Sikeresek voltunk az Állatok Világnapjára 
meghirdetett rajzpályázaton

A Frennnapf áruház 10. születésnapja al-
kalmából rajzpályázatot hirdetett, melyen 
iskolánkat 27 tanuló képviselte. Az ered-
ményhirdetésre október 17-én került sor. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy Szentmiklósi 
Dorka (4.a.) ezen a megmérettetésen korcso-
portjában az előkelő III. helyezést érte el, 
melynek jutalmaként rajzeszközökkel térhe-

tett haza. Dorka a sikeréről így nyilatkozott: 
„Nagyon meglepődtem, hogy harmadik he-
lyezett lettem! Nagyon jól éreztem magam a 
díjátadó ünnepségen. Számomra sok örömet 
nyújtott ez a nap, hiszen az ajándékok mellett 
különböző állatokkal ismerkedhettünk meg, 
sőt aki szerette volna, akár örökbe is fogadha-
tott kutyákat.” Komócsinné Soós Judit

Véget ért a lányok kosárlabda bajnoksága

Végéhez ért a lányok részére meghirdetett 
házi kosárlabda bajnokság. Ezen verseny ke-
retében I. helyen a 8.a., II. helyen a 7.a., III. 
helyen a 8.b., míg IV. helyen a 7.b.osztály 
csapata végzett. Dobos Judit szervező

Szelet a vitorlába! – pályaválasztási 
kiállítás a végzősöknek

Október 15-én a nyolcadikos diákok né-
hány szülő és osztályfőnökeik kíséretében 
részt vettek Debrecenben a Lovardában meg-
tartott ,,Szelet a vitorlába” pályaválasztási ki-
állításon. A rendezvény célja, hogy segítséget 
nyújtson a nyolcadikosoknak a továbbtanu-
lást illetően. A kiállításon több megyei közép-
iskola is részt vett. Tanulóink beszélgethettek 
ott tanító tanárokkal, tanulókkal, információt 
kaphattak képzésekről és a nyílt napokról, 
melyek az őszi szünetet követően megkez-
dődnek. Sajnos több debreceni gimnázium 
nem képviseltette magát, amelyek a gyereke-
ket érdekelték volna. A szakközép- és szakis-
kolák azonban nagy számban voltak jelen és 
sokaknak segítettek a ,,merre tovább,” kérdés 
eldöntésében. Tálas Enikő

Boldogságprogram nálunk is

Tavaly indult útjára a Boldogságprogram. 
A program megálmodója és elindítója Bagdi 
Bella énekesnő, a Jobb Veled a Világ Alapít-
vány elnöke. Az alapítvány célja, hogy vezér-
fonalat adjon ahhoz, hogy az emberek köny-
nyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, 
képesek legyenek megbirkózni a problémák-

kal. A program lényege a személyiségfejlesz-
tés és a pozitív életszemléletre való képesség 
tanítása. Ebben az évben az 5.a osztály is 
csatlakozott a Boldogságórákhoz osztályfő-
nökükkel Tóthné Leiter Júliával. Minden hó-
napban új témával ismerkednek a gyerekek, 
szeptemberben ez a hála volt. A beküldött fel-
adatok közül kiemelték az 5.a „hála rajzát”, 
amely egy hónapig látható a Boldogságórák 
honlap címoldalán.

A legvagányabbak lettünk a Bethlen 
vonzásában versenyen

Október 21-én a 8.a. osztály két csapat-
tal részt vett a Bethlen vonzásában verse-
nyen, melyet a Bethlen Gábor Közgazdasá-
gi Szakközépiskola rendezett. A versenyen 
kreatívitásra, talpraesettségre volt többek kö-
zött szükség a tárgyi tudás mellett. A csapa-
toknak 7 próbát kellett teljesíteni, melyeken 
Debrecen nevezetes épületeit kellett felkeres-
ni, megismerkedtek az iskola történelmével, 
jelenével. A legérdekesebb próbatétel az volt, 
hogy 300 forintból egészséges ebédet kellett 
venni a helyi nagypiacon és számlát kellett 
kérni minden egyes vásárláskor. Az első he-
lyet – A legjobb próbázók díjat – az Abai Eve-
lin, Fecskán Janka, Gali Petra, Kaszás Brigit-
ta csapat nyerte. A legvagányabb csapat díjat 
pedig a Csízi Hajnalka, Szathmári Dorina, 
Kovács Viktória, Morvai Milán alkotta csapat 
hozta el. Tálas Enikő

Megújult a futókör

Jó minőségű futókörön edzhetnek diák-
jaink a jövőben. A futófelület felújításához 
nyújtott segítséget (salakot) ezúton köszönjük 
az Önkormányzatnak!

9860 kg papír

Ilyen mennyiségű különböző papírt sikerült 
összegyűjtenie diákjainknak az őszi papír-
gyűjtésen, melynek értéke 110.000,- Ft.

Less Nándor nyomában

Idén 9. alkalommal vágtunk neki a Less 
Nándor emléktúra 20 km-es távjának. Igazi 
családi nappá nőtte ki magát, sok diákot el-
kísért kistesó, nagytesó, anya és apa. A rossz 
idő ellenére lelkesek voltak a gyerekek. 75 
fővel mi voltunk a legnépesebb iskolai csa-
pat az indulók között. A legtöbben az ötödik 
évfolyamból jelentkeztek, ők töltötték meg az 
egyik buszt. A túra továbbra is kedvelt úti cél, 
nem veszített vonzerejéből (zsíros, lekváros 

Iskolai színes hírek
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kenyér a kisháznál, hangulatos vagy inkább 
„emlékezetes” emelkedők, vicces feliratok), 
az őszi Bükk csodája mindenkit rabul ejt. A 
teljesítés után mindenki megkapta a jól meg-
érdemelt oklevelet, kitűzőt és boldogan (ki-
csit fáradtan) indultunk haza. Aki lemaradt, 
ebben a tanévben még két alkalommal jöhet 
velünk túrázni: márciusban a Hóvirág túrára, 
április végén pedig az Eger – Felsőtárkányra 
szervezett túrára. Várunk mindenkit szeretet-
tel! A legjobb pihenés az aktív pihenés! Kato-
na Erika szervező

Erdei iskolában járt a 3.a és 3.b osztály

2015. szeptember 27-28-29-én erdei isko-
lában volt a 3.a és 3.b osztály együtt, összesen 
16 fővel. Utunk Erdőspusztára, a Fekete Gó-
lya Erdei Iskola és Oktatóközpontba vezetett. 
A változatos programoknak köszönhetően 
rengeteg információval bővült a gyerekek tu-
dástára, számos új növény és állatfajjal ismer-
kedtek meg. A 3 nap alatt a gyerekek sokat 
túráztak, kis csoportokban erdei hajlékokat 
építettek, a vadetetőt és vadlest közelebbről is 
megtekintették, állati lábnyomok után kutat-
tak, valamint este kenyeret sütöttek. A progra-
mok nagyon színesek és változatosak voltak, 
élményekben gazdag 3 napot töltöttek el a 
résztvevő gyerekek. Kísérő tanítók: Galgóczi 
Éva és Horváth Éva.

Újabb siker az úszásban

Kocsis Csaba (3.b.) a Hajós Alfréd kupán 
korcsoportjában a 200 méteres mellúszásban 
az előkelő II. helyet szerezte meg.

Közlekedj biztonságosan!      

Tudd, a balesetek megelőzhetők, de ezért 
Neked is kell „valamit tenni”! A közlekedési 
balesetek 0-19 éves korban a halálos balese-
tek között az első helyen állnak. A közlekedés 
a gyermekek napi tevékenységének elválaszt-
hatatlan része, hiszen iskolába, otthonukba, 
játszani mennek. A gyermekek tapasztalat-
lanok, sérülékenyek a közlekedésben, így 
külön figyelmet kell rájuk fordítani, hiszen 
ők lesznek a jövő felnőtt közlekedői. Vajon 
megteszünk mindent a gyerekek biztonsá-
gos közlekedése érdekében? Iskolánkban 
a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0072 pályázat 
keretében szeptemberben baleset megelőzési 
programok kerültek megrendezésre. Szep-
tem ber első napjaitól kezdve három héten ke-
resztül „A tanévkezdés biztonságáért” akció 
keretében tanulóink a község polgárőreivel 

és körzeti megbízottjával együttműködve 
közlekedésbiztonsági feladatok végrehajtá-
sában segítettek. Kiemelt feladatuk volt az 
iskola környékén a gyermekbalesetek meg-
előzése, a gyalogos átkelőhelyeken való biz-
tonságos áthaladás, gyalogos illetve kerékpá-
ros tanulóink segítése. Kerékpáros ügyességi 
pályán több alkalommal is kipróbálhatták 
tudásukat tanulóink, változatos akadálypá-
lyákat építettünk fel, így az idősebbek is fej-
leszthették kerékpár vezetési technikájukat. 
A gyerekek nagy örömmel vették birtokba 
az új KRESZ-pályát. Forgalmi helyzeteket 
alakítottunk ki, elhelyeztük a jelzőtáblákat. 
Először megbeszéltük a szabályokat, majd a 
közlekedési szabályoknak megfelelően gya-
logoltak és kerékpároztak a tanulók. Több 
iskolai és községi rendezvény is kiegészítette 
a baleset megelőzési projekthetet. A forgalmi 
pályán gyakorolt szabályokat a gyerekek a 
hulladékgyűjtés során a közúton is gyakorol-
hatták. Kerékpárral, talicskával, kézikocsival 
biztonságosan juttatták el az összegyűjtött 
papírt az iskola udvarára. Az Ebes-Mobilitási 
hét egyik legnagyobb „zöld eseménye” az 
Autómentes nap volt, amikor az autók helyét 
a gyalogosok és a kerékpárosok vették át. Az 
autók parkolójában színes rajzokkal hívtuk 
fel a figyelmet a környezetkímélő közleke-
désre. A hónap zárásaként a Klíma-héten sok 
tanuló igyekezett környezettudatosan köz-
lekedni. Gyalog, kerékpárral, gördeszkával, 
görkorcsolyával, rollerrel érkeztek a gyere-
kek az iskolába. Figyelni kellett az eszközök 
balesetmentes használatára. Úgy gondoljuk, 
hogy a szep temberben lebonyolított iskolai 
programok, a támogató projekt megvalósítá-
sa, a szülők, a családok példamutató közleke-
dési morálja csökkentheti a gyermek közle-
kedési balesetek számát. Zelízi Mária

Részt vettünk a Mozdulj a klímáért! héten

Ismét csatlakoztunk a Mozdulj a klímá-
ért! akcióhéthez, amely egy szimbolikus 
utazás része volt október 5-9. között. A Ref-
lex Környezetvédő Egyesület és a Magyar-
országi Éghajlatvédelmi Szövetség közös 
kampánya során a gyerekek zöld lépéseket, 
„mérföldeket” gyűjthettek minden olyan al-
kalommal, amikor környezetbarát módon 
– gyalog, biciklivel, görkorcsolyával, rol-
lerral, a bejárók busszal, vonattal – jöttek 
iskolába. A virtuális Klímatúra Párizsban az 
ENSZ által rendezett 21. Éghajlatváltozási 
Konferencián ér véget decemberben, ahol az 
Európai Klímaszövetség képviselői ünnepé-

lyes keretek között átadják a gyerekek által 
összegyűjtött mérföldeket a politikusoknak, 
és ahol reméljük, hogy végre valós lépések-
ről döntenek az éghajlatváltozás problémá-
jának megfékezéséért. A hét során rajzok és 
fogalmazások is születtek, s a hetet egy közös 
fotózással zártuk. Tóthné Leiter Júlia szer-
vező

Magyar Diáksport Napja iskolánkban

Iskolánk is csatlakozott a Magyar Diák-
sport Napja programhoz, melyet 2015. szept-
ember 25-én rendeztünk meg. Ezen projekt 
keretében Kölyökatlétika versenyeket (egy-
kezes célba dobás, Forma-1) szerveztünk az 
alsósoknak, míg a felsősök a foci-és kosár-
labda bajnokságon mérhették össze ügyes-
ségüket. A sportdélutánon lézerpuskával 
lövészetet is szerveztünk, melynek lebonyolí-
tásában Petőné Kiss Judit volt segítségünkre. 
A rendezvényre ellátogatott hozzánk a DVSC 
négy focistája, akik autogramot osztogattak 
és az élményeikről meséltek a gyerekeknek, 
mindezeken túl pedig gazdára talált 80 darab 
ingyen jegy a Loki–Újpest mérkőzésre. Batta 
Katalin

Csatlakoztunk a Világ Legnagyobb Tan-
órája programhoz

Szeptember utolsó hetében a mi iskolánk is 
részese volt a „Világ Legnagyobb Tanórá-
ja” elnevezésű hétnek. A Világ Legnagyobb 
Tanórája az első globális oktatóprojekt, me-
lyen keresztül a gyermekek világszerte, egy 
időben megismerhették az ENSZ által, szept-
emberben kihirdetett, fenntartható fejlődést 
szolgáló Globális Célokat. Olyan fontos 
problémákról és lehetséges megoldásaikról 
esett szó, mint az alultápláltság, az éhezés, a 
szegénység, a tanuláshoz való jog, a tiszta víz, 
a higiénia stb. A felsős osztályokkal technika 
órákon néztük meg az animációs kisfilmet és 
beszélgettünk arról, mi hogyan járulhatunk 
hozzá a célok megvalósításához.  

Népszerű a Csokonai Színház az 
iskolánkban

Az idei évadban 237 gyermek váltott bérle-
tet a Csokonai Színházba. Az első előadáson 
(Cirkusz az éjszakában) nagyon jól szórakoz-
tak tanulóink. A következő előadásra 2015. 
november 5-én kerül majd sor.

Összeállította: 

Szűcs Norbert intézményvezető
Kása Sándor intézményvezető-helyettes
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Prepuk János örökös igaz-
gatónkat köszöntöttük október 
2-án 80. születésnapja alkal-
mából.

Különös hangulatot kölcsön-

zött az az egybeesés, hogy a 
zenei világnappal köthettük 
össze a születésnapi köszön-
tést, hiszen az ünnepelt maga 
is énektanár, aki a művészeti 
iskolai képzés feltételeit meg-
alapozta településünkön. 

A neves napon zsúfolásig 
megtelt a művelődési ház. A 
műsor két részből állt. Először 
a régi tanítványok levelei és 
videó-üzenetei hangzottak el. 
Megható felvételeket láthat-
tunk. Többek között Szarvas 
József, a Nemzeti Színház szí-
nésze és Reschoffsky György, 
a Vojtina Bábszínház művésze 
köszönetet mondott az ebesi is-
kolában kapott tudásért. 

A műsor második részében a 

művészeti tagozatosok léptek 
színpadra, s kedves dallamo-
kat szólaltattak meg különböző 
hangszerekkel. Majd a jelenle-
gi tanítványok és pedagógusok 
kórusa zárta az ünnepi műsort.

A megemlékezés Szűcs Nor-
bert igazgató úr méltató sza-
vaival és ajándékozással ért 
véget. Prepuk János örökös 
igazgatónk Szabóné Karsai 
Mária polgármesterasszonytól 

vehette át a Balog Zoltán mi-
niszter úr által adományozott 
PEDAGÓGUS SZOLGÁLA-
TI ÉRDEMÉREM-kitüntetést. 
Az iskola nevében Bagossy 
Sándor keramikus alkotását, 
virágot és tortát adtunk az ün-
nepeltnek.

A rendezvényről készült fel-
vétel megtekinthető a www.
ebestv.hu oldalon.

Fézerné Kaszás Mária

„Sok születésnapot vígan 
megélhess, napjaidat 

számlálni ne légyen terhes…”

Ebes Községi Önkormányzat 
és az Ebesi Idős Emberekért 
Alapítvány 2015. október 10-
én tartotta az „Idősek köszön-
tése Ebesen” című ünnepségét, 
melyet az Idősek Világnapja 
alakalmából rendeztünk. Ün-
nepségünket Miniska Zsejke: 
Az örök fiatalság című versé-
vel kezdtük, melyet Csontosné 
Posta Mária gondozónő sza-
valt el. Ezután Szabóné Karsai 
Mária polgármester asszony 
mondta el ünnepi beszédét. Az 
óvodások műsorával folytató-
dott ünnepségünk, akik nagy 
tapsot kaptak. Felkészítő óvo-
dapedagógusok Kocsis And-
rea és Truczkainé Kovács Edit 
voltak.

Ezt követően rendezvé-
nyünk fénypontja következett, 
községünk szépkorú lakosait 
köszöntöttük. Legidősebb la-
kosunk Dalmi Sándorné, aki 
93 éves, szintén 93 éves Daku 
Józsefné, Pribilinszky Sándor-
né 92 éves, 91 éves Jenei Sán-
dorné, Krivács Györgyné, és 
Pintye Andrásné. 90 éves Var-
ga Jánosné, Horváth Ferencné, 
Sinaly Józsefné. Ezúton is kí-
vánunk nekik és minden ked-
ves idős lakosunknak, nagyon 

jó egészséget, sok boldogságot 
és örömöt.

Ünnepségünket az általános 
iskolánk drámatagozatos tanu-
lóinak fellépésével folytattuk, 
akik Móra Ferenc: Nagyapó 
című darabját adták elő. A gye-
rekeket felkészítette Bálintné 
Bagdi Ibolya tanárnő. Az elő-
adás az idős emberek iránt ér-
zett tiszteletről és szeretetről 
szólt. A fellépők nagy tapsot 
kaptak a közönségtől.

Meglepetés produkcióként 
a Napraforgó Néptánc csoport 
lépett fel. Fergeteges előadást 
láttunk, a gyerekek nagyon 
ügyesek voltak. A nemrégen 
alakult tánccsoport tagjai kö-
zött egészen kicsik, 3 évesek is 
vannak. Dicséret illeti a felké-
szítőket, Tóth Éva csoportve-
zetőt és Pártos Csongort, aki a 
Debreceni Népi Együttes tagja. 
További kitartó jó munkát kí-
vánunk az egész csoportnak. 
Talán nemsokára ők is bene-
vezhetnek a Duna Televízió 
népszerű „Felszállott a Páva” 
gyermek néptánc csoportok 
versenyébe. A gyerekek fellé-
pései után Szabó Eszter és Drá-
gán Lajos előadóművészek mű-
sora következett. Mint ahogy 

a művészek is elmondták, az 
ebesi közönség már hiányolta 
őket. Valóban, a művészházas-
pár több alkalommal fellépett 
már nálunk, mindig nagy siker-
rel. Így volt ez most is. Hallhat-
tunk tőlük magyar nótát, régi 
táncdalokat és filmslágereket. 
Azt hiszem, egy igazi ünnepi 
műsort hallhatott a közönség. 
Nagyon jó hangulatot terem-
tett a két előadó, természetesen 
a zenei kíséret is kiváló volt, 
melyet Nagy Zoltán szintetizá-
toron biztosított. Ünnepségünk 
végén, az általános iskolában 
meghirdetett „A legszebb él-
ményem a nagyszüleimmel” 
című rajzverseny eredményhir-
detése következett. A pályázat-
ra 40 rajz érkezett be. A gye-
rekek nagyon ügyesek voltak, 
külön díjat is kellett adnunk, 
olyan sok szép rajz készült. 
Köszönjük Komócsinné Soós 
Judit rajztanárnak, hogy lel-
kesítette a gyerekeket a rajzok 
elkészítésében, és hogy segített 
a zsűrizésben.  

Végezetül, köszönöm min-
denki munkáját, aki részt vett 
az ünnepség szervezésében, 
megvalósításában, a kedves 
közönségnek pedig, hogy je-

lenlétükkel megtiszteltek min-
ket.  

Rajzpályázat helyezettjei: 
az alsós kategóriában I. Erdős 
Fanni 3.a, II. Pető Boglárka 
4.a, III. Orosz Fanni 3.a, külön-
díjas Pető Zsófia 3.a osztályos 
tanuló lett. Az 5-6. osztályos 
kategóriában I. Nagy Francis-
ka 5.a, II.Tóth Eszter 5.a, III. 
Mészáros Nóra 5.b, különdíjas 
Truczkai Sára 6.a osztályos ta-
nuló lett. A 7-8. osztályos kate-
góriában I. Bodnár Zsófia 8.b, 
II. Szabó Orsolya 7.b, III. He-
gedűs László 8.b, különdíjas: 
Nyüvedi Dóra 7.b osztályos 
tanuló lett.

Erdei Andrásné
Ebesi Idős Emberekért 

Alapítvány Elnöke

Hála és köszönet az idős embereknek
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Ihaj-Csuhé Fesztivál harmadszor

A Múzeumok Őszi Fesztiválja nyitórendezvényeként, illetve 
az Itthon vagy! – Magyarország szeretlek! program sorozathoz 
csatlakozva szeptember 26-án immár III. alkalommal került 
megrendezésre az Ihaj-Csuhé Fesztivál. Bár az időjárás a zord 
arcát mutatta, aki azonban ellátogatott a rendezvényre, nagyon 
jól szórakozott.
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Szeptember 24-én a Bene-
dek Elek Óvoda nagycsopor-
tosai látogattak el a múze-
umban, hogy megismerjék és 
nyomon kövessék a búza út-
ját a kenyérig, pontosabban a 
kakaóscsigáig.

Először a búza őrlését pró-
bálhatták ki a gyerekek egy 
igazi őskori őrlőkövön és egy 
modernebb változaton is.

Majd a gabonaszemet és a 
feldolgozott változatait is meg-
néztük, megtapintottuk, meg-

szaglásztuk és kóstoltunk fe-
hér kenyeret, magos kenyeret, 
pászkát, ciabattát is.

Ezután következett az előre 
begyúrt és megkelesztett ke-
nyértészta pereccé alakítása, 
sütése.

Amíg sültek a perecek, a már 
kisült kakaóscsigából falatoz-
hattak a gyerekek.

Köszönjük, hogy itt volta-
tok!

Eignerné Bartusz Andrea

Kemencés nap az ovisokkal

A népmese napján Benedek 
Elek születésnapjára emlé-
kezünk. E nap célja, hogy 
a könyvtárosok, óvónők, 
pedagógusok és a mesével 
foglalkozó szakemberek, 
valamint a meseszerető 
gyerekek és felnőttek meg-
különböztetett tisztelettel 
forduljanak mind a magyar, 
mind más népek meséi felé. 
Ez idén sem volt máshogy. 
Egy egész hetet fordítot-
tunk a mese szeretetére, 
tanulságaira és elsősorban 
a gyerekekre. A hét elején 
az óvodás csoportokat lát-
ta vendégül könyvtárunk. 
Rövid beszélgetés után ját-
szottunk egy kicsit, megta-
nultunk együtt egy mondó-

kát, melyet a mese közben 
mondtunk el együtt. A hét 

többi napján az alsó tagoza-
tos iskolások jöttek el hoz-

zánk. Sok érdekes dolgot 
tanulhattak a népmesékről, 
melyekhez színes progra-
mokat kínáltunk. Volt olyan 
osztály, akikkel saját nép-
mesét írtunk felhasználva 
a tanultakat, más osztá-
lyokkal a királykisasszonyt 
szabadítottuk ki a sárkány 
karmai közül, megint má-
sokkal el is játszottuk a me-
sét, amit éppen hallhattak, 
illetve rövid némajátékkal 
előadott meseelőadásnak 
is tanúi lehettünk. Termé-
szetesen a foglalkozás után 
minden lurkó ajándékot ka-
pott, és tartalmas élmények-
kel térhettek haza.

Kaszás Csilla  
könyvtárvezető

Népmese hete

A Benedek Elek óvoda dol-
gozói – „Zöld óvoda és Ma-
dárbarát kert” méltó viselője-
ként – október 2-án Poroszló-
ra, a természet élménytárába 
látogattak el.

Ezen a nagyon kellemes, 
kora őszi napon indultunk 
útnak, hogy megismerjük a 
Magyarországon egyedül-
álló látogató központot, a 
Tisza-tó és a Tisza-völgy 
természeti értékeit, csodála-
tos élővilágát, az édes vizű 
akváriumot.

Először az Ökocentrum  
szabadidő parkjában sétál-
tunk, ahol érdekes látniva-
lók – teknősök, ragadozó 
madarak, dámszarvasok, 
kormoránok, pelikánok – tá-
rultak elénk. Visszarepültünk 
a múltba az 1884-ben épült 

Tájház kiállításának segítsé-
gével. Természetesen kipró-
báltuk a Tutajos-tavat, mely 
mókás időtöltést biztosított és 
megsimogattuk a gidácskát is.

Ezt követően léptünk be az 
épületbe, a természet élmény-
tárába. A felszálló madárra 
hasonlító főépület akvárium 
szintjén olyan élményekben 
volt részünk, mintha valójá-
ban a tó mélyén sétálnánk.  
Különleges élményt nyújtott 
a víz alatti alagút, amelynek 
falán át élvezhettük, aho-
gyan átúsznak a fejünk felett 
az óriás vizák. A vidrák előtt 
megpihentünk, majd a hazai 
hüllők és kétéltűek kiállítását 
néztük meg egy „éjszakai er-
dőben”. Kitartóan baktattunk 
fel a hetedik emeletre, ahon-
nan pazar kilátás tárult elénk 

a körpanorámás kilátótorony-
ból.

Ebéd után kishajókkal fel-
kerestük a víz fölé épített Vízi 
Sétányt és Tanösvényt. 1500 
méter hosszan vezetett út a 
különböző madárvártákhoz és 
kilátóhelyekhez, hogy megfi-
gyelhessük a Tisza-tónál élő 
madarakat anélkül, hogy meg-
zavarnánk őket.

A kirándulásról sok-sok új 
ismerettel, óriási élmények-
kel tértünk haza a kora esti 
órákban.

Köszönjük Ebes Közsé-
gi Önkormányzatnak, hogy 
pénzbeli támogatással hoz-
zájárultak ehhez a csodálatos 
naphoz.

Czeglédiné Herczeg Ildikó 
 óvodavezető

A Tisza-tavi Ökocentrumba kirándultunk
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„Ezt a receptet drága nagy-

mamám, aki idén 85 éves, évek 
óta készíti, többször kérdeztem 
már tőle a receptet, de soha 
nem mondta el pontosan. A 
kérdésre mindig csak felsorol-
ta nagyjából a hozzávalókat… 
Most végre, a sütifesztivál al-
kalmából odaállt mellém, és 
együtt elkészítette velem! Re-
mélem, jövőre is elkészíthetem 
valamelyik titkos receptjét!” 
(Kircsi Anita) 

Hát ez a csoda! És erre jó a 
sütifesztivál!

Sütifesztivál – először…
Íz és illatok kavalkádja fo-

gadta azt, aki október 17-én  
délután az ebesi művelődé-
si ház nagytermébe belépett. 
Első alkalommal rendezte 
meg a Hagyományőrző Klub 
és a Kulturális Kft. az I. Ebe-
si torta és süteményfesztivált. 
Nem minden előzmény nélkül 
történt ez, hiszen 2012-ben, 
településünk 60 éves évfordu-
lóján az Arany Oroszlán Étte-
remben már bizonyítottak az 
ebesi háziasszonyok. Azóta 

civil kezdeményezésként Ha-
gyományőrző Klub alakult, a 
tagok részt vesznek Ebes kul-
turális rendezvényein, ápolják, 
megőrzik a település hagyo-
mányait, értékeit. Ezek közé 
tartozik a süteménykészítés is. 
A mai alkalomra 36 versenyző 
62 féle süteménnyel nevezett, 
melyet 3 tagú, cukrászokból 
álló szakmai zsűri bírált el. A 
meghirdetett kategóriák első 
helyezettjei:

Édes apró sütemény: Balogh 
Béla Péterné: csodakifli, 

Sós sütemény: Huszovics Já-
nosné: Villám cicapuffancs,

Torta, tortakülönlegesség: 
Ravasz-Lévai Edit: maracujás 
sajttorta,

Reform sütemény: Kaszás 
Csilla: Banános – csokidarabos 
muffin,

Hagyományos sütemények: 
Cserepes Ágnes: tarkedli,

Szeletelt sütemények: Rezes 

Henriett: kincsesbánya.
Gratulálunk a nyerteseknek 

és minden résztvevőnek!
A Hagyományőrző Klub kö-

szönetét fejezi ki a támogatók-
nak, akik felajánlásukkal hoz-
zájárultak a rendezvény meg-
valósulásához és a résztvevők 
díjazásához: 

Ebes Községi Önkormányzat, 
Sziget ABC, Margaréta ABC, 
Reál Pont, Jupimix Kft.,Coop 
ABC, Családi Kajtanya, Arany 
Oroszlán Étterem, Vágner 2001 
Bt. , Zita fodrászat, Tündi Szo-
lárium, Frakk Állateledel, Vi-
rágboltok: Rezes Imréné, Fábi-
án Imre, Nagy Sándorné, Nagy 
Beáta; magánszemélyek: Lévai 
Annamária (Ebes), Keserű La-
josné (Ebes), Rábai Sándor 
(Tetétlen), Aroma Pékség- Haj-
dúszoboszló, Perkazottó Kft. – 
Debrecen.

Reméljük mind a résztve-
vők, mind a látogatók jól érez-
ték magukat! 

Tóvizi Jenőné,  
a Hagyományőrző Klub 

vezetője

Süteményfesztivál 

Koszorúzás nemzeti 
ünnepünk alkalmából

Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából az Önkormányzat 
és intézményei a megemlékezés virágait helyezték el a múzeum 
falán található emléktáblánál.

Nyitva tartás változás
a Községi Könyvtárban és a Széchényi Ferenc Tájmúzeumban!

Érvényes: 2015. október 26-tól–2016. március 27-ig
Hétfő ZÁRVA 
Kedd–péntek 9.00–12.00 és 12.30–17.00 
Szombat 10.00–16.00 
Vasárnap ZÁRVA

Cím: 4211 Ebes Ady Endre u. 6-8. Tel.: 06-52/565-093, 06-20/404-8044

SSUULLII--BBÁÁLL 22001155..
AAzz  EEbbeessii  AArraannyy  JJáánnooss  MMaaggyyaarr  ––  AAnnggooll  KKéétt  TTaannííttáássii  NNyyeellvvűű    

ÁÁllttaalláánnooss  ééss  AAllaappffookkúú  MMűűvvéésszzeettii  IIsskkoollaa  SSzzüüllőőii  MMuunnkkaakköözzöössssééggee  ééss  
aazz  EEbbeessii  GGyyeerrmmeekkeekkéérrtt  AAllaappííttvváánnyy  

sszzeerreetteetttteell  mmeegghhíívvjjaa  ÖÖnntt  ééss  kkeeddvveess  ccssaallááddjjáátt  
aazz  iisskkoollaa  ttáámmooggaattáássáárraa  rreennddeezzeetttt  

  

SSUULLII--BBÁÁLLRRAA ..
 

A bál ideje: 2015. november 28. (szombat) 19 - 04 óráig 
   Vendégvárás: 18.30-tól 
 
A bál helyszíne:  Arany Oroszlán Étterem és Panzió 
     4211 Ebes, Széchenyi tér 2. 
 
A bált az iskola tanulóinak és a meghívott fellépőknek a műsora 
nyitja. A svédasztalos vacsora után tánc, majd tombolasorsolás 
következik. A zenét DJ Zsozsó (Sánta Zsolt) szolgáltatja, az éjszaka 
folyamán egy meglepetés produkciót is láthatnak kedves 
vendégeink. 

Belépőjegy: 3.800- Ft/fő, amelyet az SZM vezetőinél valamint 
november 16-án, és 17-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! Köszönjük!
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Kedves Olvasóink!
2015. november 17-től, egy hónapon át tartó könyvvásárt 

rendezünk (nyitvatartási időben), 
melynek zárónapja 2015. december 19-e.

Kínálatunkból: felnőtteknek való regények, egészséges 
életmóddal kapcsolatos könyvek, szakácskönyvek és re-
ceptfüzetek, a gyermekeknek foglalkoztató és meseköny-

vek. Érdemes benézni, akár Mikulásra 
vagy Karácsonyra is jó ajándékot talál-

hat a könyvtárban.
Várunk szeretettel minden érdeklődőt!

Nyitva tartás:
Keddtől – péntekig: 8.00–12.00 

és 12.30–17.00
Szombaton: 10.00–16.00

Cím: 4211 Ebes Ady E. u. 6–8. 
Tel.: 52/565-093 vagy 20/404-8044

Kiváló hangulatban zárult az egy hetes 
rendezvénysorozatunk, az Országos 
Könyvtári Napok. Hét napon át tartó 
programsorozattal vártuk látogatóinkat 
a Községi Könyvtárban. Hétfőn kéz-
műves foglalkozással kezdtünk, melyen 
alsó tagozatos diákokkal készítettünk 
mécseseket az aradi vértanúk emléké-
re. Ezután Könyves keddel folytattuk a 
sort. Minden olvasó, aki ezen a napon 
kölcsönzött nálunk, ajándék könyvet 
választhatott magának az asztalról, ez-
zel fogadva örökbe őket. Szerdán a biz-
tonságé volt a főszerep. Karácsony Béla 
rendőr százados, a Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányság munkatársa tartott 
előadást a biztonságos közlekedésről, 

arról, hogy mit kell tenni, ha egy idegen 
leszólít az utcán, és sok hasznos tud-
nivalót sorolt fel a diákoknak, mellyel 
megelőzhetik, hogy bajuk essen. Csü-
törtökön az egészséges élet volt a kö-
zéppontban. Először Dr. Szerze Péter, 
Heidumné Szarka Veronika és Agárdiné 
Zseni Hilda válaszolt a lakosok által fel-
tett kérdésekre. A pozitív visszajelzések 
alapján, a jövőben is tervezünk hasonló 
eseményt. Ezután Nagy Zsolt drogmeg-
előző szakember tartott drogprevenciós 
előadást a nyolcadik osztályos tanu-
lóknak és a megjelenteknek. Renge-
teg tanulságos élettörténet hangzott el, 

melyből tanulhattak a diákok. Pénteken 
az ovisok látogattak el hozzánk. A pa-
pírszínházas előadásunk előtt, ők ma-
guk készíthették el a mesében szerep-
lő figurákat. A mese interaktívvá vált 
a mesélés közben, hiszen a gyerekek 
megtestesíthették az előtte megfabrikált 
mesehősöket. Szombaton a Könyvcsere 
programunké volt a főszerep, mely fo-
lyamatosan működik kibővült könyv-
kínálattal. Aki egy jó állapotú könyvet 
hoz könyvtárunkba, helyette vihet egy 
másikat az erre szánt könyvekből. Hét-
főn keretbe zárva rendezvénysorozatun-
kat, megrendezésre került az író- olva-
só találkozónk, Fábián Janka írónővel. 
Betekintést nyerhettünk életébe, mun-
kásságába és a legújabb könyvébe is. 
Feltehették neki kérdéseiket az olvasók, 
ezután dedikált könyvjelzőket is osztott 
a résztvevőknek. Tartalmas volt a Nagy 
Könyvtári Show, melyhez első alkalom-
mal csatlakozott a Községi Könyvtár. 
Külön köszönjük előadóinknak, és az 
érdeklődőknek a részvételt. Reméljük 
jövőre is csatlakoznak a könyvtári prog-
ramokhoz.

Kaszás Csilla
könyvtárvezető

Nagy Könyvtári Show

Könyvvásár

Aranylakodalmat 
ünnepeltek

Pianovszky István és felesége 
Pianovszky Istvánné szül. Kiss 
Mária 2015. október 24-én ünne-
pelte házasságkötésük 50. évfordu-
lóját az Arany Oroszlán Étterem-
ben szerető családja körében.

Nagy-Britannia főváros-
ába, Londonba szervez egy-
hetes kirándulást 2016 szept-
emberében az Ebesi Arany 
János Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola, együttműködve 
az utazásszervezésben több 
évtizedes tapasztalattal bíró 
Student Lines Diákutazási 
Irodával.

Az utazás során megcso-
dáljuk London világhírű ne-
vezetességeit, többek között 
a Kensington negyedet a 
Parlamenttel és a Big Bennel, 
a zenés őrségváltást a Bu-
ckingham Palotánál vagy az 
52 méter magas Nelson-osz-
lopot a Trafalgar téren, csak 
néhányat említve a számos 
látnivaló közül.

Az oda- és a visszautat is 
érdekes programok színesí-
tik, ugyanis meglátogatjuk a 

Melki apátságot Ausztriában, 
a „Három folyó városát” Pas-
saut, Flandria legszebb vá-
rosát Brugge-t, valamint az 
angliai Dovert, Canterburyt 
és Charles Dickens szeretett 
városát Rochestert is.

Az utazásra várjuk diákok 
és iskolánk egykori diákjai-
nak jelentkezését, de szíve-
sen látunk szülőket és egyéb 
hozzátartozókat is útitársaink 
körében.

Az utazás további rész-
leteiről, a költségekről és a 
jelentkezésről bővebb infor-
mációt az általános iskolában 
lehet kapni, Csiháné Pálinkás 
Krisztina, Négyesiné Takács 
Szilvia és Tamássy Zoltán 
pedagógusoknál.

Érdemes figyelembe venni 
azt, hogy a 2015. november 
6-ig jelentkezőknek tudunk 
garantált részvételt biztosíta-
ni. 

London Téged is vár!
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Szeptember 16 és 22 között az 
önkormányzat, intézmények 
és a civil szervezetek segítsé-
gével sikerült egészségtudatos 
és környezetbarát programokat 
szerveznünk a lakosságnak. 
Az Európai Mobilitási héten 
és egész szeptemberben pol-
gárőr zebraszolgálatot volt a 
központban. A rendőrség és 
polgárőrség az iskolás gye-
rekekkel közösen figyelték 
és segítették a közlekedőket. 
A VII. Sportbarát napokra is 
sokan érkeztek az országból, 
emellett különféle sportverse-
nyek, gyalogos és kerékpáros 

túrák színesítették a hetet. Az 
iskolában kerékpáros ügyessé-
gi és közlekedési versennyel, 
az óvodában sok szép rajzzal 
készültek a gyerekek. A kéz a 
kézben, generációk találkozója 
és sétája kapcsán az óvodá-
sok ismét ellátogattak Idősek 
klubjába. Az autómentes na-
pon több mint 100 óvodás és 
iskolás, rajzokkal hirdette a 
környezetbarát közlekedés elő-
nyeit az óvoda és iskola előtti 
parkolók egy részén, a többiek 
pedig hangulatos kerékpáros 
falutúrán vettek részt.

Sós Barnabás

Európai Mobilitási Hét

11 futónk 7 aranyérmet, 2 ezüstérmet, 1 negyedik és 1 hatodik 
helyet hozott haza az október 10-én megrendezett debreceni Fó-
rum futásról.  Maroknyi csapatunk futópalántái örömmel vették 
át a legjobbaknak járó díjakat, hisz a nagyvárosok kiváló atlé-
tái mellett szép számmal érkeztek versenyzők Romániából is. 
Aranyérmeseink: Egri Kincső, Mészáros Nóra, Sós Anna, Egri 
Csenge, Ifj. Sós Barnabás, Nagy Anita, Sós Barnabás. Ezüstér-
meseink: Szentmiklósi Dorka és Kiss Patrik. Negyedik helyen 
végzett Enyedi Luca és hatodik lett Magyar Zoltán.

Sós Barnabás

Aranycsapat 

Elkezdődött az októbertől novemberig tartó Nagyerdei Oxigén 
Kupa futósorozat. Az októberi 17-ei hétvégén sárdagonyázó 
terepen és szakadó esőben is eredményes volt az ebesi csapat. 
Aranyérmeseink: Egri Kincső, Fodor Szabolcs, ifj. Sós Barna-
bás, Biricz Gabriella, Sós Barnabás. Ezüstérmesek: Enyediné 
Dobai Henriett és Nagy Anita. Bronzérmes lett Enyedi Luca. 
További pontszerzőink: Mészáros Nóra, Sós Anna, Fodor Eni-
kő, Enyedi Sára, Török Levente, Fodor Tamás, Palcsu László és 
Leiter Bálint. Az október 10-ei budapesti maratoni versenyen 
Szoboszlai Boglárka, Varga Tünde, Kiss Róbert és Szoboszlai 
Csaba is sikeresen lefutották a 42 km-es távot.  

Sós Barnabás 

Oxigén kupa és maratoni 
sikerek 

Ebesen 2015. szeptember 19 és október 23 közötti időszakban három 
bűncselekmény jutott a rendőrség tudomására.

1. Lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult 
büntetőeljárás két balmazújvárosi lakossal szemben, akik 2015. szept-
ember 27-én 01 óra 45 perckor Ebes Fő utcán lévő egyik szórakozóhely 
közelében parkoló személygépkocsit feltörték és abból mobiltelefont és 
készpénzt tulajdonítottak el. A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság mun-
katársai az eseményt követően rövid idővel Hajdúszoboszló belterületén 
megállítottak egy járművet, melyből annak átvizsgálása során előkerült a 
korábban eltulajdonított mobiltelefon. Az elkövetőket előállították a Haj-
dúszoboszlói Rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók gyanúsítottként hall-
gatták ki őket.

2. A rendőrök 2015. október 19-én 19 óra 30 perckor Ebes, Rákóczi 
utcán lévő söröző udvarán történt bántalmazás miatt intézkedtek. A sértett 
elmondta, hogy előzetes szóváltást követően több alkalommal lefejelte őt 
A. Tibor. A helyszínre érkező helyi körzeti megbízott elfogta és a Haj-
dúszoboszlói Rendőrkapitányságra előállította, ahol a nyomozók gyanú-
sítottként kihallgatták. Az ügyben súlyos testi sértés bűntett kísérletének 
elkövetése miatt rendeltek el nyomozást. 

3. Egy lopással kapcsolatban kéri a rendőrség a lakosság segítségét, me-
lyet 2015. október 14-én 6 óra 40 perc és 15 óra 50 perc között követett 
el ismeretlen tettes, aki az ebesi vasútállomás kerékpártárolójában lezárt 
állapotú kerékpárt tulajdonított el. A kerékpár kétéves, jó állapotban lévő, 
szürke színű 28-as, női vázas, elöl teleszkópos mountain bike, elöl és hátul 
kosár, valamint sárvédő található, a vázán AKTIV felirat látható.

Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben a fenti bűncselekménnyel kap-
csolatban bármilyen információval rendelkeznek, a bűncselekmény el-
követésének időpontjában a helyszínen, illetve annak közelében jártak, 
esetleg látták a cselekményt, akkor értesítsék a rendőrséget (segélyhívó-
szám: 112) vagy a település körzeti megbízottjait, avagy polgárőreit az 
alábbi telefonszámokon. Kérjük, segítsék a rendőrség munkáját, a bejelen-
téseiket bizalmasan kezeli:  
Mészáros József r. ftzls. csoportvezető 06-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Vass Szabolcs r. főrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
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 csütörtökön 16:00 és 18:00 

óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az Ebes, Rákóczi utca 
6. szám alatt tartanak. 

Karácsony Béla r. százados
sajtószóvivő

Kék hírek
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                   DR. KOVÁCS BRIGITTA ÜGYVÉD 

Kedves Ebesi Lakosok! 
 
Minden kedden 14 óra és 18 óra között, előre egyeztetett 
időpontokban ügyfélfogadást tartok a Családsegítő 
Központban. (4211 Ebes, Rákóczi utca 13. szám alatt). 
Gazdasági társaságok alapítása, cégmódosítások, 
végelszámolás, civil szervezetekkel kapcsolatos hatósági 
ügyek, ingatlan adás-vétel, ingatlan viták rendezése, 
családjogi és öröklési ügyek stb. 
Elérhetőségeim: Tel.: 06-30/2200432; Fax: 06-52/788-649; 
 Email: info@drkovacsbrigitta.hu 

Forduljanak bizalommal hozzám jogi ügyeikkel! 
Tisztelettel:  Dr. Kovács Brigitta Ügyvéd 
 

§ 

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS EBESEN 
RENDELJEN NÉVNAPRA, SZÜLETÉSNAPRA, HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓRA, 

EBÉDRE, VACSORÁRA BÁRMIT 1.000,- Ft FELETT,  

MI INGYENESEN HÁZHOZ VISSZÜK. 

PIZZÁK, HAMBURGEREK, GYROSOK, TORTILLÁK, TÉSZTÁK, FRISSENSÜLTEK, 
SÜLTES TÁLAK, HIDEG TÁLAK, SALÁTÁK, ÓRIÁS- ÉS SAJTSZÉLŰ PIZZÁK 

ÚJDONSÁG! 
KENYÉRLÁNGOS 

 BACONOS – CSÜLKÖS – KOLBÁSZOS 24 cm –es     

           INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL 

5.000,- Ft FELETTI HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS ESETÉN 500,- Ft VISSZAJÁR 
LEVÁSÁROLHATÓ KUPON FORMÁJÁBAN (2015. DECEMBER 31-IG)  

Egy alkalommal csak egy kupon váltható be! 

„AHOL JÓ LENNI ÉS AHOL JÓ ENNI” 

 

 
 

4211 Ebes Petőfi utca 21/A       Telefon: +36 30 / 894 80 50           www.csaladikajatanya.hu 
 

 
FIGYELEM! 

Indul a Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 
kampány!! 

Biztosítási évfordulónk 2016. 01.01? 
Novemberben fel kell mondani meglévő szerződésünket, 

hogy váltani tudjunk! 
 

Jöjjön be Irodánkba,  nézzük meg milyen 
kedvezményeink vannak!! 

 

Ebes Rákóczi u. 6. (Piac épülete) 
Nyitva:  naponta 8.00 – 13.00 

   szerda:    8.00 –-18.00 
Elérhetőség: 06-30/258-1580 

 

 

MASSZÁZS 
 
Egész test masszázs  (60 ’ 3.000,- Ft) 
Reflexmasszázs  (40 ’ 2.500,- Ft) 
Lávaköves masszázs  (60 ’ 4.000,- Ft) 
Méz masszázs   (40 ’ 3.000,- Ft) 
Köpölyözés   (30 ’ 2.000,- Ft) 
Peeling   (40 ’ 3.000,- Ft) 
 

Különböző masszázskezelések által a szervezet aktivizálható, 
frissíthető teljesen ellazítható. Ez a test és a lélek harmóniája. 

Szeretettel várom régi és új vendégeimet! 
Időpont egyeztetése: 06-20/5485-863   

Farkas Lajosné 

 

  


