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Két startmunka program indításáról döntöttek
– beszámoló a testület decemberi üléséről –

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
2017. december 20-án tar-
totta soron következő ülését 
a képviselő-testület, melyen 
nyílt ülés keretében tizenöt 
napirendi pontot tárgyaltak.

Tájékoztató hangzott el az 
óvoda és az esti gimnázium 

éves munkájáról
Az előző testületi ülés óta 

eltelt időszakról szóló polgár-
mesteri tájékoztatót követően 
beszámoló hangzott el a Bene-
dek Elek Óvoda és Mini Böl-
csőde, valamint a településen 
működő Báthori István Gim-
názium Ebesi Tagintézményé-
nek munkájáról. Czeglédiné 
Herczeg Ildikó az óvoda és 
mini bölcsőde intézményveze-
tője a napirendi ponthoz kap-
csolódóan elmondta, hogy a 
2016/2017-es nevelési évben 
159 gyermek járt az óvodá-
ba, míg a 2017/2018-as évben 
169 fő a gyermekek létszá-
ma. A legfontosabb alapelv 
az, hogy minden gyermeket 
a képességeiknek, egyéni sa-
játosságaiknak megfelelően 
fejlesszenek. 2017. június 1-je 
óta működik a településen a 
mini bölcsőde, mely hét kis-
gyermek számára biztosít nap-
pali ellátást. Fazekas Imréné 
a Báthori István Gimnázium 
vezetője írásos beszámolójá-
ban arról adott tájékoztatást, 
hogy a 2016/2017-es tanév-
ben 124 fő járt a gimnázium 
esti tagozatára, melyből 17 fő 
ebesi lakos volt. Ez a létszám a 
2017/2018-as tanévben 9 fővel 
csökkent. Az intézmény leg-
fontosabb célkitűzése, hogy 
rugalmas, a felnőtt tanulókhoz 
alkalmazkodó, eredményes 
oktatást nyújtson az ebesi tag-
intézményben is. Csiszárné 

Józsa Emma, a Mezőgazda-
sági, Környezetvédelmi, Tu-
risztikai, Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizottság elnöke el-
mondta, hogy a tájékoztatókat 
a bizottság hosszasan tárgyal-
ta, melyen előremutató, proak-
tív gondolatok hangzottak el. 

A testület elfogadta a  
2018. első félévre vonatkozó 

munkatervét 
A beérkező kiegészítéssel 

együtt elfogadta a testület a 
2018. év első félévi munka-

tervét. A munkaterv az előre 
tervezhető napirendeket tartal-
mazza, az egyes ülések napi-
rendjei a döntést igénylő aktu-
alitások figyelembe vételével 
bővülni fognak. 

Támogatta a 
testület a kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés 
meghosszabbítását

Az Ebesi Községgondnok-
ság Kft. és a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. között fennálló, a kegye-
leti közszolgáltatás ellátására 
irányuló megállapodás 2018. 
január 31. napjáig hatályos. 
A fennálló szerződés újabb 
öt évi időtartammal történő 

meghosszabbítását a testület 
támogatta. 

Döntött a testület a 
startmunka program 

indításáról
Szabóné Karsai Mária pol-

gármester asszony arról tájé-
koztatta a képviselő-testületet, 
hogy a Belügyminisztérium 
elindította a 2018. évi start-
munka programok elkészíté-
sének folyamatát. Az önkor-
mányzat a belvíz-elvezetési 
programra és a mezőgazda-

sági földutak karbantartása 
programra szeretne pályáza-
tot benyújtani. A projektek 
megvalósulásának időtartama 
tervezetten a 2018. március 
1 – 2019. február 29. közötti 
időszak. A programokba 20 
fő regisztrált álláskereső, va-
lamint foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatásra jogosult 
személy bevonására lesz le-
hetőség. A személyi kiadások 
100 százalékos támogatott-
ságúak. A projektek elindí-
tása esetén lehetőség nyílik 
eszközbeszerzésre is. A kép-
viselő-testület egyhangúlag 
támogatta a programban való 
részvételt. 

XVII. évf. 1. szám • 2018. január

(Folytatás a 2. oldalon.)
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GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ
A gazdálkodóknak 2018. január 31-

éig elektronikus úton kötelező Gaz-
dálkodási Naplót beadni az alábbi 
jogcímek kapcsán

–  Agrár-Környezetgazdálkodási ki-
fizetés (2015. és 2016. évi pályázati 
felhívás szerinti)

–  Ökológiai gazdálkodás támogatás
–  NATURA 2000 mezőgazdasági 

területeknek nyújtott kompenzációs 
kifizetések

–  kompenzációs kifizetések a Termé-
szeti Hátránnyal Érintett Terüle-
teken

–  vízvédelmi célú nem termelő be-
ruházások: vízvédelmi és vizes 
élőhely létrehozása, fejlesztése

–  élőhelyfejlesztési célú nem termelő 
beruházások

–  Európai Mezőgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból nyújtott agrár-kör-
nyezetgazdálkodási támogatások 
igénybevételének részletes feltét-
eleiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM 
rendelet alapján a környezetvédel-
mi célú gyeptelepítés célprogram

NÖVÉNYVÉDELMI KÉPZÉSEK
A Magyar Növényvédő Mérnöki és 

Növényorvosi Kamara 2018 tél-tava-
szán a következő növényvédelmi to-
vábbképzéseket szervezi:

–  40 órás szakmérnök továbbképzés, 
2018. február 19-23.

–  25 órás zöldkönyves továbbképzés 
(400 órás mérlegraktár és növény-
védőszer-kezelő), 2018. február 12-
14.

–  8 órás zöldkönyves továbbképzés, 
2018. február 12. 

További információk: 4032 Debrecen, 
Füredi út 76. I. em./7.

Fogadóóra: hétfő, szerda, péntek: 
8.30-12.00. Telefon: 06 70/433-4027

Gazdálkodókat érintő aktualitások

Öntözési Vízigény felmérést indított a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
2017. október 17-én meg-

jelent az Öntözésfejlesztési 
Stratégia megalkotásáról szó-
ló 1744/2017. (X.17.) Korm 
határozat. A stratégia célja a 
jelenlegi 80 ezer hektáros öntö-
zött terület minimum 300 ezer 
hektárra történő növelése, el-
sősorban felszíni vízkészletek 
felhasználásával, a felszín alat-
ti vízkészlet igénybe vételének 
minimalizálása és a víztakaré-
kos öntözési technológiák al-
kalmazása mellett.  A stratégia 
részeként a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara vállalta, 
hogy az öntözésfejlesztés 
megvalósítása szempontjából 
reális területeken újra fel-
méri a vízigényeket, hiszen a 
kamara számára fontos célkitű-
zés a klímaváltozás hatásaival 
szembeni kitettség csökken-
tése, a termelés és a minőség 
stabilizálása, valamint hazánk 
öntözött területeinek növelése. 

A felmérés az öntözéses gaz-
dálkodás lehetséges területein 
térképezi fel országszerte a 

tényleges öntözési igényeket. 
Az Országos Vízügyi Főigaz-
gatóság és a Magyar Állam-
kincstár adatai alapján a felmé-
rés megközelítőleg országosan 
1,24 millió hektáros területet és 
közel 43 000 gazdálkodót érint.  

Hajdú-Bihar megye az ön-
tözhetőség szempontjából is 
kiemelkedően jó adottságok-
kal rendelkezik, így a megye 
területének 2/3-a, illetve több 
mint 12 000 gazdálkodó kerül 
a felmérésbe bevonásra a me-
gyében.

A felmérés a falugazdászok 
közreműködésével valósul 
meg 2017. január 31-ig, akik 
az öntözőrendszerek hatáste-
rületén gazdálkodást végző 
termelőkkel közösen töltik ki 
az erre a célra készült inter-
netes adatrögzítő felületet, a 
2017. évi EK kezdő adatbázisát 
használva, a MePAR blokk, EK 
tábla poligon szintig. A kérdő-
ívet tartalmazó elektronikus 
felület kitöltésével parcella-
szinten láthatóvá válnak azok 

a területek, ahol valós igény 
mutatkozik az öntözésre.

Mindehhez elengedhetetlen 
a gazdálkodók közreműködé-
se az adatrögzítő felület kitöl-
tésével, amelyben a válaszok 
alapján meghatározhatóvá 
válnak a fejlesztési irányok, 
valamint az ehhez szükséges 
lépések kijelölése. Ez a fel-
mérés nem kötelezi semmire a 
nyilatkozót, a terület vízigénye 
válik ismertté, annak érdeké-
ben, hogy segítsük a fejlesztési 
irányok meghatározását. A fel-
mérés során a falugazdászok 
egy hozzájáruló nyilatkoza-
tot is kérnek a termelőktől, 
amely alapján a termelő adatai 
és parcelláinak elhelyezkedé-
se felhasználhatóak lesznek a 
stratégiához. 

A Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara levélben értesítette a 
kijelölt gazdálkodókat a felmé-
résről. Kérjük, hogy a várako-
zási idő elkerülése érdekében 
a levél utolsó bekezdésében 
feltüntetett kijelölt falugaz-

dásztól telefo-
nos egyeztetés 
során kérjen 
időpontot, il-
letve a NAK 
falugazdászai telefonon is 
keresni fogják a Hajdú-Bihar 
megyei érintett gazdálkodó-
kat. A gyorsabb ügyintézéshez 
segítség lenne, ha a gazdálko-
dó felkészülten érkezne a falu-
gazdász irodába. Amennyiben 
rendelkezik a 2017-évi EK ké-
relem kinyomtatott dokumen-
tumaival, kérjük vigye magá-
val, megjelölve a blokkot(kat), 
amire vízjogi engedéllyel ren-
delkezik, és/vagy tervez öntö-
zésfejlesztést, valamint vigye 
magával az őstermelői igazol-
ványát, illetve ha nem ősterme-
lő, akkor a kamarai kártyáját.

A NAK kéri tagjait, hogy 
minél nagyobb számban ve-
gyenek részt a felmérésben, 
hiszen az igények részletes 
megismerése szükséges a ha-
tékony öntözésfejlesztési irá-
nyok kialakításához. 

Döntött a testület  
a 2018. évi étkezési térítési 

díjakról 
A képviselő-testület dönté-

se alapján az Alapszolgáltatá-
si Központban és az általános 
iskolában ez év januárjától 
nem emelkedik az étkezési 
térítés díja. Az óvodában a 
mini bölcsőde kivételével 15 

százalékos emelkedésre kell 
számítani ez évtől, figyelem-
mel az óvodai étkeztetéshez 
szükséges élelmiszer-nyers-
anyagok árának növekedésé-
re.

Módosításra került a 
köztisztviselőkre vonatkozó 

rendelet 
A képviselő-testület elfo-

gadta a köztisztviselői illet-

ményalap átlagosan kilenc 
százalékos emelését, melyre 
a 2018. évi költségvetési tör-
vény biztosít lehetőséget.

Beszámoló hangzott el 
a 2017. évben végzett 

adóztatási feladatokról 
Az adóztatásról és az adó-

bevételek alakulásáról dr. 
Hajdu Miklós jegyző adott 
tájékoztatást. A beszámoló-

ból kiderült, hogy Ebesen 
az adófizetési morál jónak 
mondható, a lakosság döntő 
többsége határidőben telje-
síti adózási kötelezettségeit. 
A 2018. év kiemelt feladata 
lesz továbbra is az adóhátra-
lékok mértékének csökkenté-
se, valamint azok folyamatos 
behajtása. A testület egyhan-
gúlag elfogadta a jegyzői be-
számolót.

(Folytatás az 1. oldalról.)
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Óévbúcsúztató a főtéren
Sokan búcsúztatták az óévet a Széchenyi téren, ahol a jó han-
gulatról az Abba Sisters formáció, majd szemet gyönyörködtető 
tűzijáték gondoskodott.

2018/01/18
EBES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SAJTÓKÖZLEMÉNY
„EBES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP  
KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”
Ebes Községi Önkormányzat az „Ebes Községi Ön-
kormányzat ASP Központhoz való csatlakozása” 
című pályázat keretében 6 992 000 Ft vissza nem térí-
tendő európai uniós és hazai központi költségvetési támo-
gatást nyert el, a Széchenyi program keretében.
A projekt célja az egységesített önkormányzati elektroni-
kus ügyviteli megoldások bevezetése az önkormányzati 
ASP központhoz történő csatlakozás megvalósításával. 
A projekt végrehajtása során a közigazgatás adminiszt-
ratív terheinek csökkentése és a minőségi színvonal 
emelése érdekében megtörténik az informatikai rendszer 
fejlesztése és az elektronikus ügyintézés kiépítése.
Az önkormányzati ASP rendszerben az alábbi szakrend-
szerek bevezetésére kerül sor: gazdálkodási rendszer, 
iratkezelő rendszer, ingatlan vagyonkataszter rendszer, 
önkormányzati adórendszer, elektronikus ügyintézési 
portál, hagyatéki leltár rendszer, ipar- és kereskedelmi 
rendszer.
Az Európai Unió által társfinanszírozott pályázat kereté-
ben megvalósult a csatlakozáshoz szükséges eszközök 
beszerzése. A pályázat megvalósítása során megvalósu-
ló informatikai fejlesztés továbbá az elektronikus ügyinté-
zés kialakítása mellett megtörténik az Ebesi Polgármes-
teri Hivatal vonatkozó belső szabályozó rendszerének, 
szabályzatainak (Informatikai Biztonsági Szabályzat, 
Iratkezelési Szabályzat, Információátadási Szabályzat) 
az új feladatokhoz történő felkészítése, valamint az info-
kommunikációs akadálymentesítés.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. jú-
nius 30.
A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16-2017-00664
További információ:
Ebesi Polgármesteri Hivatal 
4211 Ebes, Széchenyi tér 1. 
e-mail: ebesoffice@t-online.hu

1. csütörtök Dr. Csontos Gyula

2. Péntek Dr. Békési Zoltán

3. szombat Dr. Békési Zoltán

4. vasárnap Dr. Csontos Gyula

5. hétfő Dr. Békési Zoltán

6. kedd Dr. Békési Zoltán

7. szerda Dr. Csontos Gyula

8. csütörtök Dr. Csontos Gyula

9. péntek Dr. Békési Zoltán

10. szombat Dr. Békési Zoltán

11. vasárnap Dr. Csontos Gyula

12. hétfő Dr. Békési Zoltán

13. kedd Dr. Csontos gyula

14. szerda Dr. Csontos Gyula

15. csütörtök Dr. Socol Ilona

16. péntek Dr. Socol Ilona

17. szombat Dr. Socol Ilona

18. vasárnap Dr. Szerze Róbert

19. hétfő Dr. Socol Ilona

20. kedd Dr. Socol Ilona

21. szerda Dr. Szerze Róbert

22. csütörtök Dr. Socol Ilona

23. péntek Dr. Szerze Róbert

24. szombat Dr. Socol Ilona

25. vasárnap Dr. Szerze Róbert

26. hétfő Dr. Szerze Róbert

27. kedd Dr. Szerze Róbert

28. szerda Dr. Szerze Róbert

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

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2018. február

Szelektív hulladékszállítás
Tájékoztatásul közöljük a háztól történő szelektív hulladék be-
gyűjtés 2018. évi időpontjait: január 12., február 9., március 9., 
április 13., május 11., június 8., július 13., augusztus 10., szep-
tember 14., október 12., november 9., december 14.
Minden hónapban a hónap 2. péntekén történik a szelektív 
hulladék háztól begyűjtése.
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II. helyen végeztünk az Euro-Info 
Megyei Alkalmazói Versenyen

2017. december 6-án rendezte meg im-
már ötödik alkalommal a debreceni Euro 
Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium 
megyei informatika alkalmazói verse-
nyét. A versenyt 3 fős csapatoknak hir-
dették a 7-8. évfolyamban. Idén rekord-
számú – huszonkét – csapat küzdött az 
értékes nyereményekért és a dicsőségért. 
Iskolánkat három nyolcadikos képviselte: 
Nagy Gergő, Páll Balázs és Simon Máté. 
A fiúk nagyszerű szerepléssel a huszon-
két csapatos mezőnyben a második helyet 
szerezték meg. Felkészítő tanár: Kissné 
Lantos Éva.

IV. helyezés az Euro–English 
Versenyen

Az Euro-English ország-ismereti verse-
nyen 23 csapat vett részt. A Karsai Bence, 
Pàll Balàzs és Kun Alexander 8.a osztá-
lyos tanulók csapata képviselte iskolán-
kat. A fiúk a negyedik helyen végeztek. 
Felkészítő tanár Csiháné Pálinkás Krisz-
tina.

Népszerű volt Christmas Fun Party

2017. december 14-én és 15-én Christmas 
Fun Party elnevezésű angol nyelvi ve-
télkedőn vettek részt az alsós és felsős 
tanulók. A vállalkozó kedvű diákok csa-
patokban különböző karácsonyhoz kö-
tődő ügyességi, logikai és játékos nyelvi 
feladatokat oldottak meg négy állomáson. 
A Christmas Fun Party szervezésében és 
lebonyolításában Arany Edina, Batta Ka-
talin, Csiháné Pálinkás Krisztina, Fodor 
Barbara Melinda, Kathiné Sárkány Noé-
mi, Kulcsárné Toroczkai Gabriella Dóra, 
Négyesiné Takács Szilvia, Tamássy Zol-
tán és Trefán Gabriella Krisztina pedagó-
gusok vettek részt.

Országos történelmi verseny résztvevői 
voltunk 

December 7-én került sor az Országos 
Történelem verseny iskolai fordulójára a 
7-8. évfolyamosok között. A verseny té-
mája Európa és Magyarország története 
1815-től 1900-ig. Eredmények: I. Szabó 
Laura Dorina 7.b, II. Misák Alexandra 
7.b, III. Simon Máté 8.b. Szabó Laura 
Dorina eredményével bejutott a megyei 
versenybe. Felkészítő tanár: Tálas Enikő.

Megrendeztük a házi kosárlabda 
bajnokságot

Iskolánkban lezajlott a 7-8. osztályo-
sok házi kosárlabda bajnoksága. A fiúk 
bajnoksága nagyon kiegyenlített volt, a 
gólkülönbség döntötte el az első három 
helyezést. A következő végeredmény szü-
letett: lányok: 1. 7.b, 2. 8.a, 3. 8.b, 4. 7.a; 
fiúk: 1. 8.b, 2. 7.b, 3. 8.a, 4. 7.a.

I. díjjal jutalmazták Kiss Csengét a 
versmondó versenyen 

2018. január 8-án rendezte meg a balmaz-
újvárosi Veres Péter Kulturális Központ 
névadójuk, a 121 évvel ezelőtt született 
népi író emlékére a Veres Péter Megyei 
Vers – és Prózamondó Versenyt. A ver-
senyre öt település iskoláiból érkeztek 
diákok. Iskolánkat Kiss Csenge 8.a osztá-
lyos tanuló képviselte, aki kiemelkedően 
mondta el Veres Péter Én nem mehetek 
el innen című mély tartalmú versét, illet-
ve Tamási Áron Ábel a rengetegben című 
regényrészletét, elnyerve ezzel a zsűri 
megkülönböztetett figyelmét és elismerő 
értékelő szavait, és nem utolsó sorban a 
verseny első díját. Felkészítő tanára: Su-
báné Kiss Gyöngyi.

Lajtai Tímea I. helyezést ért el a 
megyei tornán 

Lajtai Tímea 
8.b osztályos 
tanuló a Torna 
Diákolimpia 
Megyei Dön-
tőjén haladó 
“B” kategóri-
ában az egyé-
ni összetett 
versenyben I. 
helyezést ért 
el. Timi a deb-
receni Galaxis 

Torna Fit SE versenyzője, edzője: Antal 
Mária.

Karácsonyi Torna – Karácsonyi 
ajándék

Hajdúszoboszlón került sor csapatunk idei 
első erőfelmérőjére, a BKG-Prima SE ka-
rácsonyi tornájának keretein belül, ahol 
mindkét meccsünket megnyerve koncent-
rált, sokszor igazi csapatjátékkal sikerült 
elhódítani az első helyet. Négy csapat vett 
részt az évad utolsó rendezvényén: BKG 
Hajdúszoboszló, BKG Báránd, BKG Ko-
sok (Ebes), BKG Thököly, ahol közel 70 
gyerek mérte össze tudását. Minden csa-
patban sok-sok ügyes kis kosaras pattog-
tatta a labdát. Jó volt nézni a rengeteg mo-
solyt az arcokon. Nagyon nagy élményben 
volt részük a gyerekeknek! Köszönjük az 
egyesületünknek a lehetőséget! További 
sok sikert az összes kis kosaras kenguru-
nak! Szendrei József vezetőedző

Karácsonyi vásároztunk

Karácsonyi vásárt rendeztek iskolánk mű-
vészeti tagozatos és kézműves szakkörös 
diákjai.

Iskolai színes hírek



Ebesi Hírlap

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

5
Bábelőadáson voltunk a Modemben

2018. január 16-án a Modemben járt a 
2.a osztály. Blattner Géza, Debrecenből 
származó bábművész munkásságával is-
merkedtünk meg, játékos kerettörténeten 
keresztül fedeztük fel a kiállítást. A halász 
és a hold ezüstje című mesét – amelynek 
története az emberi nagyravágyásról szol-
gál tanulsággal – a Vojtina Bábszínház 
előadásában nézték meg a gyermekek. 
Szervező: Nagy Anita, kísérő: Kulcsárné 
Toroczkai Dóra.

Színházban jártunk 
Az Ifjúsági bérlet tulajdonosai a Kövek 
című, míg a Mesebérletesek a Rózsa és 
Ibolya című darabot nézték meg a Csoko-
nai Színház előadásában. A darabok nagy 
sikert arattak a 249 gyermek és kísérőik 
körében.

Esélyóra az esélyegyenlőség 
elfogadtatásáért 

A Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyte-
remtési- és Önkéntes Ház szervezésében 
látássérültek látogattak el iskolánkba, ahol 
az ötödik osztályosok számára mutatták 
be a mindennapjaikat segítő eszközöket. 

A program célja az, hogy a gyerekek kö-
zelebb kerüljenek a fogyatékossággal élő 
emberekhez. A rendhagyó órán a gyere-
kek kipróbálhatták a sérült emberek által 
használt speciális eszközöket, valamint 
megismerkedhettek egy vakvezető kutyá-
val is.

Izgalmas robotszumó versenyt 
rendeztünk

Január 5-én házi robotszumó versenyt 
rendeztünk, ahol öt csapat mérte ösz-
sze robotépítési és programozási tudását. 
A rendkívül szoros versenyben végül az 
XY220 csapat robotja győzedelmeske-
dett. Csapattagok: Kassai Kristóf és Árva 
Miklós. A verseny lebonyolításában Sza-
bó István mentorunk segített. A National 

Instruments jóvoltából minden verseny-
ző kapott ajándékot.

Tovább folytatódik az Öveges Program
Katona Erika szervezésében ebben a tan-
évben is részt veszünk a hajdúszoboszlói 
Hőgyes Endre Gimnáziumban az Öveges 
Program érdekes, kísérletekkel tarkított 
óráin.

Itt a farsang áll a bál….
Az alsós farsang február 9-én 14.30-kor 
kezdődik az iskolában, a felsős farsang 
február 23-án 16.00-kor kerül megrende-
zésre a Művelődési Házban. 

Tájékoztatás szülői értekezletről 
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2018. feb-
ruár 5-én az 1-2. osztályosoknak, február 
6-án a 3-4. osztályosoknak, február 7-én 
az 5-6. osztályosoknak, míg február 8-án 
a 7-8. osztályosoknak tartunk 17.00 órá-
tól kezdődően szülői értekezletet. Ezeken 
a napokon 15.30 órától kezdődően pedig 
a fogadóórákra várjuk a kedves szülőket.
Összeállította: 

Szűcs Norbert intézményvezető
Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Hetedik alkalommal rendeztük meg Ebes Község 
Bálját. Az idei bál bevételét a felújított, kibővített 
óvoda berendezéseire fordítjuk. A bál most már 
szerves része a település kulturális programjának, s 
nagy öröm számunkra, hogy létszámát tekintve ki-
nőtte az éttermet, emiatt azonban sajnos sokan már 
nem is tudtak részt venni rajta.

Köszönjük mindazon felajánlásokat, melyek cé-
lunk megvalósításához az alapítvány számlájára 

érkeztek, a támogatójegyek vásárlását, a tombola 
ajándékokat. Külön köszönet illeti a Csízi családot, 
akik már az első báltól kezdve jelentős összeggel 
támogatják céljainkat, a Curver Kft. nagy mennyi-
ségű tombola felajánlását és természetesen minden 
egyéb felajánlást, nyereményt, mellyel hozzájárul-
tak a bál sikeréhez, így 1 millió forinttal tudjuk tá-
mogatni az óvoda eszközbeszerzéseit.

Rózsahegyiné Juhász Éva

Az óvodának ajánlják fel a községi bál bevételét

Felhívás 1% felajánlásához!
Azáltal, hogy valaki adója 1%-át az Ebes Fejlődéséért Közalapítványnak ajánlja, a település fejlődéséhez járul hozzá. 
Az alapítvány az 1%-ból és minden egyéb támogatásként kapott összegből a „Tegyünk együtt gyermekeink egészségéért” 
programot folytatja. Az elmúlt években megvalósult a sószoba az óvodában, korszerű szívhanghallgatóval, kölcsönözhető 
mérleggel gyarapodott a védőnői szolgálat, sporteszközök kerültek beszerzése oktatási intézményeink részére, gyarapítottuk az 
óvoda fejlesztőjáték készletét, táboroztak a gyerekek, támogattuk a Retro énekkart. 
Programunk megvalósításához továbbra is kérjük és várjuk az adók 1%-át és minden egyéb támogatást, melynek segítségével 
a megújulás alatt levő óvodát fejlesztjük. 
Köszönettel: Szabóné Karsai Mária Rózsahegyiné Juhász Éva 
 polgármester a kuratórium elnöke
Adószám az 1% felajánlásához: 18552698-1-09. Bankszámlaszámunk: Balmazújváros és Vidéke Tksz 59900036-11025045
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Képes Krónika 2017.
A tavalyi év is beruházásokban és rendezvényekben gazdag volt a településünkön. Több utca aszfaltozására és felújítására került 
sor, befejeződött a Bentlakásos Idősek Otthona építésének első üteme, elkezdődtek az óvoda épületének felújítási és bővítési mun-
kálatai, mindezek mellett számos rendezvényen szórakozhattunk. Íme, néhány fotó a teljesség igény nélkül.

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából elismerő címeket 
adományozott Ebes Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Június elsejétől beindítottuk a mini bölcsődei szolgáltatást, mely 
megkönnyíti az édesanyák visszatérését a munka világába

Az Idősek Világnapja alkalmából köszöntöttük a település idősebb korú 
lakosságát

A Szent István Napi Forgatag programjai között mindig nagy 
népszerűségnek örvend a főzőverseny, melyet 2017-ben az Ebesi 

Hagyományőrző Egyesület nyert meg

A május elsejei rendezvényre sokan kilátogattak
A Horváth tanyai lakosok kérésére új buszváró került kihelyezésre a 

Szováti úton

2017-ben is elismerték teleplésünket a Mobolitási Hét 
rendezvénysorozaton nyújtott kiemelkedő szervező munkáért

126 férőhelyes fedett kerékpártároló épült az iskola udvarán az Ebesi 
Gyermekekért Alapítvány támogatásával
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Ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek meg a Reformáció 500, illetve 
az ebesi református templom építésének 20 éves évfordulójáról

Új konyhatechnológiai eszközöket szerzett be az Arany Oroszlán 
Étterem

Új aszfaltburkolatot kapott a Tavasz utca

Leaszfaltozásra került a Szoboszlói utca

Felújításra került a Szepes utca

Elkészült a Bentlakásos Idősek Otthona építésének első üteme,  
melyben jelenleg az óvodában folyó munkálatok miatt az óvodások 

kaptak átmenetileg helyet

Elkezdődtek a vasútkorszerűsítéshez kapcsolódó munkálatok  
az ebesi állomáson

Tesvértelepülési megállapodás aláírására került sor Balatonszárszó  
és Ebes között

Az Ifjúság utcát is leaszfaltozták

Elkészült a települést az Ipari Parkkal összekötő út
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Református Egyházunk tör-
vényeinek eleget téve no vem-
berben nálunk is tisztújítás 
volt. Gondnokot és presbitere-
ket választottunk. Ez a testület 
segíti a lelkipásztor munkáját, 
irányítja a gyülekezet lelki és 
anyagi életét egyaránt. 

Három kedves munkatár-
sunk, immár tiszteletbeli pres-
biterként szolgál tovább: Dé-
zsi Julianna, Szabó Jánosné és 
Tóth Imréné. 

2018. január 1-től a követ-
kező tisztségviselőink van-
nak: 

Szilágyi János gondnok, 
Csiha László, Csiháné Pálinkás 
Krisztina, Jertyity Mihályné, 
Kujbus Lászlóné, Megyaszai 

Judit, Pócsi Andrásné, Dr. Püs-
ki Levente, Semjéni Jánosné 
presbiterek, és Szabó Rita, 
Truczkainé Kovács Edit pót-
presbiterek. 

A régi és az új presbitérium 
2017 decemberében a Refor-
máció 500. évfordulóján a 

templomkertben egy kocsá-
nyos tölgyfát ültetett el. 

Isten áldása legyen mind-
nyájuk életén, szolgáljanak 
örömmel a gyülekezet javára! 

Továbbra is nyitott a temp-
lomunk ajtaja mindenki előtt! 
Áldást és békességet kívánok 
minden kedves ebesi testvé-
remnek! 

Bukáné Zakar Zsuzsánna 
lelkipásztor 

Presbiterválasztás a 
református gyülekezetben

Hagyományok útján a 
múzeumban

Január 19-én a Magyar Kultú-
ra Napja alkalmából nyílt meg 
a Széchényi Ferenc Tájmú-
zeumban Dede Orsolya népi 
szövő és Tokai Attila fafara-
gó Hagyományok útján című 
kiállítása. A két fiatal, Junior 
Prima-díjas alkotó tárlatát 
Galánfi András Kossuth-díjas 
fafaragó, a Népművészet mes-
tere nyitotta meg. 

FELHÍVÁS
Kedves volt ebesi lakosunk!

Az Ebesi Hagyományőrző Klub és a Kulturális Kft.  
2018. június 2-án 

Elszármazottak találkozóját szervez. 
Várjuk azok jelentkezését, akik egykor Ebesen 

éltek, tanultak, kíváncsiak a falu életére; szívesen 
visszajönnének, hogy találkozzanak és beszélgessenek a 

régi barátokkal, ismerősökkel! 
A rendezvény regisztráció köteles, a jelentkezési határidő 

2018. április 30.

Jelentkezés és további információ:
Tóvizi Jenőné: 52/366-227, Apagyi Józsefné: 52/366-047

Eignerné Bartusz Andrea 20/251-6987
www.facebook.com/Ebesi-Hagyomorzo-Egyesulet

Köszönet a segítségért!
Kedves Lakosok! Településünk adományozóinak jóvoltából 
2017-ben a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az alábbi adomá-
nyokat juttathatta el az ebesi lakosok részére: 4 db heverő, 1 db 
franciaágy, 1 db konyhabútor, 3 db íróasztal, 1 db dohányzóasztal, 
1 db étkezőasztal, 12 db szék, 1 db fotel, 5 db ruhásszekrény, 2 
db ágymatrac, 11 db televízió-készülék, 3 db automata mosógép, 
2 db gáztűzhely, 1 db kombinált hűtő, 3 db mikrohullámú sütő, 7 
db szőnyeg, 2 db vasaló, 1 db teafőző, 1 db kézi konyhai mixer, 
1 db kenyérpirító, 2 db gázpalack, 1 db ruhaszárító, 1 db (kis)
kádtartó, 1 db babahordozó, 1 db autós gyermekülés, 15 db táska, 
iskolatáska, valamint, egyéb konyhai eszközök, étkészletek és, 
ágyneműgarnitúrák kerültek kiosztásra a lakosok körében.

A fentieken túl 2017-ben a Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
lat 14 alkalommal tartott ruhaválogatást, mely során összesen 
283 család részesülhetett nagy mennyiségű ruhaadományban; 
valamint 5 alkalommal oszthattunk ki könyveket az érdeklődők 
(összesen 108 fő) részére és 15 gyermek számára nagy mennyi-
ségű gyermekjátékból tarthattunk válogatást. Ruha-, könyv- és 
játékadományozóinknak is köszönjük az egész évben nyújtott 
támogatást, s azt, hogy általuk megvalósulhattak a fent említett 
adományosztásaink.

Mindezeken túl karácsony hetében 36 családnak tudtunk élel-
miszeradományt eljuttatni. A karácsonyi élelmiszercsomagok ösz-
szeállításához nyújtott segítségét ezúton szeretnénk megköszönni 
az Ebesi Református Gyülekezetnek, a Szoboszló Coop Kft.-nek, 
valamint köszönjük Aida Nagyné Szigethi nagylelkű karácsonyi 
felajánlását és az év során nyújtott élelmiszer-adománybeli támo-
gatását.

Erdei Andrásné
Alapszolgáltatási Központ intézményvezető
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Alkatrészek és berendezések értékesítésével foglalkozó cég, a 

Bergvillmed Kft.  
keres azonnali kezdéssel 

tevékenységének fejlesztése céljából hosszú távra munkatársat, 
kereskedelmi asszisztensi pozícióba. 

 
Főbb feladatok:  

- Árajánlatok, megrendelések készítése, meglévő projektek 
nyomonkövetése. 

- Számlák kiállítása, nyilvántartásának kezelése. 
- Napi szintű kommunikáció külföldi beszállítókkal angol 

nyelven. 
- Csomagok előkészítése, fuvarok szervezése. 

 
Feltételek, elvárások: 

- Szakirányú végzettség. 
- Társalgás szintű angol nyelvtudás. 
- Irodai, levelezési tapasztalat. 
- Gyakorlatiasság, talpraesettség, precizitás, megbízhatóság, 

rugalmasság, önállóság. 
 
Amit kínálunk: 

- Hosszú távú munkalehetőség. 
- Stabil vállalati háttér. 
- Versenyképes jövedelem. 

 
Pénzügyi, számviteli területen szerzett tapasztalat előnyt jelent. 
 
Munkavégzés helye: Debrecen 
 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük küldje el 
fényképes szakmai önéletrajzát és a végzettségét, nyelvtudást 
igazoló dokumentumok másolatát az info@bergvillmed.hu email 
címre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kis településünkön évek óta formálódik, alakul egy 
színházkedvelő csoport, afféle baráti társaság, akik egy 
évben többször is ellátogatnak Nagyváradra, a Szigli-
geti Színház előadásaira. A színházlátogatást mindig 
igyekszünk úgy szervezni, hogy az előadáson túl Nagy-
várad kulturális helyszíneit, látnivalóit is megismerhes-
sük. Jártunk már a várban, a püspöki palotában, végig-
jártuk a zsinagógákat, parkokat; de a kulináris élvezete-
ket kedvelők is megtalálják a maguk számítását. 

Idei első kirándulásunk alkalmával a színházi előadás 
előtt, az Ady Endre Emlékmúzeumot kerestük fel. Már 
maga a múzeum épü1ete is különleges, hiszen az 1869-
ben épített, egykori Müller-féle kávézóban található. Ez 
a hely volt Ady Endre egyik kedvenc kávéháza, ahol 
nemritkán cikkeit is írta, és baráti beszélgetéseit folytat-
ta. Fontos megemlíteni, hogy az épület egyike Nagyvá-
rad műemlékeinek, 1895-ös felújítása óta nem végeztek 
rajta figyelemreméltó átalakítást. A múzeumban Imre 

Zoltán igazgató úr fogadott bennünket és ismertette 
meg velünk a gyűjteményt. A jelenleg látogatható kiál-
lítás 2003-ban jött létre, elsősorban Ady Endre nagyvá-
radi tevékenységét, kötődéseit mutatja be. A tablókon 
és a falak mentén elhelyezett tárolókban látható doku-
mentumokon keresztül ismerhetjük meg a költőóriás 
életének meghatározó szakaszait. A kiállításban látható 
Ady egykori szerkesztőségi íróasztala és széke, amibe 
ülve az ember zsurnalisztának hiheti magát. A múzeum-
látogatást meglepetésvendégünk, Meleg Vilmos szava-
lata koronázta meg, aki Ady verseket adott elő.

Nagyváradi kirándulásunkat – a múzeum előtt talál-
ható Ady szobor megkoszorúzása után – Rejtő Jenő 
klasszikusának A vesztegzár a grand hotelben című da-
rab megtekintése zárta.

Bíztatunk mindenkit, hogy csatlakozzon hozzánk a 
legközelebbi kirándulás alkalmával!

Balogh László, 
Eignerné Bartusz Andrea 

szervezők

Adytól Rejtőig

Az elmúlt évben megyénkből több mint 430 fő létesített szerződés 
vagy tartalékos jogviszonyt a Magyar Honvédséggel. A sereg az idei év-
ben is többféle szolgálatformával várja a katonaság iránt érdeklődőket.

Nagy Zoltán alezredessel, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és 
Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központ pa-
rancsnokával beszélgettünk a katonaságról:

– Ön szerint miért lehet vonzó szolgálatot vállalni a seregben?
– A Magyar Honvédség, azon belül is a szerződéses szolgálat stabil, 

biztos megélhetést, kiszámítható életpályát nyújtó munkahelyet és karri-
erlehetőséget jelent – ezekkel a kedvező körülményekkel manapság már 
ritkán találkoznak a munkavállalók. Sok más egyéb mellett nem elha-
nyagolható, hogy az érettségivel rendelkező katonák kezdő alapfizetése 
havonta bruttó 235.000 forint, de az alapfokú végzettséggel rendelkezők 
is mintegy bruttó 175.000 forintot vihetnek haza. 

– Kiket várnak a soraikba és milyen megkötések vannak a jelentkezők 
felé?

– Katonai szolgálatra minden 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű, 
magyarországi lakóhellyel rendelkező személy jelentkezhet, aki legalább 
alapfokú végzettséggel és kellő elhivatottsággal rendelkezik. A jelentke-
zőknek pedig szolgálatformától függően alkalmassági vizsgálaton kell 
részt venniük.

– Már csak egy utolsó, ám annál fontosabb kérdés maradt hátra. Hol 
lehet jelentkezni katonának?

– A katonai pálya iránt érdeklődők személyesen a megyeszékhelye-
ken lévő toborzó irodákban jelentkezhetnek, Debrecenben személyesen a 
Péterfia utca 58/a. szám alatt tud velünk találkozni az érdeklődő állampolgár.

A Nagy Zoltán alezredessel készült interjú teljes terjedelmében 
elolvasható a www.ebes.hu oldalon.

Smidróczki Róbert

Népszerű a katonai pálya
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Ebesi Hírlap10
Kék hírek

Az előző Ebesi Hírlap lapszámának megjelenése óta Ebesen 
sem bűncselekmény elkövetéséről, sem pedig közlekedési  
ba le setről nem jutott információ a rendőrség tudomására. 

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és 
amennyiben jogsértő cselekményt észlelnek, értesítsék a rend-
őrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbí-
zottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A beje-
lentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zártan 
– kezeli: 
Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok 06-30/382-6565
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Pásti Gyula c. r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Vass Szabolcs r. ftőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Szabó Zsolt c. r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510 vagy
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenységirányítási Központ  112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület +36-30/621-6976

Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden hónap első szer-

dáján 16:00 és 17:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti 
Irodában az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.

Karácsony Béla r. százados, sajtószóvivő

A Zenebölcsi a következő időpontokban szeretettel 
várja az érdeklődőket:

2018. január 29. – 2018. február 12. „Manó népség mulatni 
megy” – farsangi alkalom. – 2018. február 26.
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11
Az Ebesi Sportbarátok Köz-

hasznú Egyesület SHIRO-
KEN Karate szakosztályában 
ismét eljött a bizonyítás ideje. 
A Fehérököl harcművészetet 
űző ebesi  karatékák ezúttal 
még elszántabbnak érezték 
magukat, hiszen heten vállal-
koztak tudásuk bizonyítására. 
A hagyományoknak megfele-
lően a vizsgázókat elkísérték 
a barátok, családtagok, hogy 
jelenlétükkel biztassák őket, 
a vizsgáztató, mint mindig 
Sensei Kaszás Lajos. 

Már a megmérettetés elején, 
az erőnléti résznél érezni le-
hetett, hogy nem lesz könnyű 
dolga a három vizsgázónak. 

Aztán a karate, önvédelmi és 
az esés-dobás technikák be-
mutatása következett. A blokk 
végére testhez tapadó ruhában 
álltak a karatékák az elméleti 
kérdések megválaszolásához. 
A formagyakorlatok (katák) 
bemutatásakor csend telepe-
dett a dojora, mindenki tudta, 
hogy ennél a gyakorlatnál nem 
lehet hibázni.  Végül a maga-
sabb szintre vizsgázó Kovács 
József utolsó próbája követke-
zett, a küzdelem. A tíz ellenfél 
után fáradtan, testén kék és 
zöld foltokkal fogadta a gra-
tulációkat. Az év tanulságait a 
közös évzáró vacsorán beszél-
tük meg, ahol többen is megál-

lapították, hogy mind testben, 
mind lélekben sokat tanulhat-
tunk ebben az évben is. 

Sikeres vizsgát tettek: Makai 
Csanád 9 kyu, Pinczés Jázmin 
9 kyu, Kovács József sho-dan.  

A dojo 2018-ban is várja 

a karate iránt érdeklődőket, 
edzések ideje hétfő, szerda 
17:30-tól, helye: Ebesi Műve-
lődési Ház, az edzéseket tartja 
Sensei Kaszás Lajos. 

Kovács József
ESBE elnök

Sikeres karate viszgák 

Az Ebesi Sportbarátok Egyesülete idén is megrendezte a Mi-
kulás kupa floorball házi bajnokságot. Ebben a tanévben már 
az 1-6. osztályosok korcsoportjának hirdettük meg a versenyt. 

Az iskola 348 tanulójából 96-an (31 csapat) jelentkeztek a meg-
mérettetésre. A nevezések aránya korcsoportonként eltérő volt. 
Az 1-2. osztályosoknál 16, a 3-4. osztályosoknál 11, 5-6. osz-
tályosoknál 4 csapat adta le jelentkezését. A jelentős létszámra 

tekintettel az iskola tornaterme három délután is otthont adott a 
versengésnek. Nagyon izgalmas mérkőzéseket láthattak a gye-
rekeket buzdító szülők. Több összecsapást is büntető lövésekkel 
kellett eldönteni, mert a csapatok „nem bírtak” egymással a ren-

des játékidőben. Reméljük, azok a diákok sem szomorkodtak, 
akik az idén nem jutottak be az első három helyezett közé, majd 
a Húsvét kupán újra összemérhetik tudásukat a többiekkel. Ez-
úton is gratulálunk mindenkinek a játékához és szeretettel vár-
juk tavasszal egy új összecsapásra!

Makai Zsolt
Ebesi Sportbarátok Egyesület

Floorball szakosztályvezető

Mikuláskupával zárták az évet a floorballosok

Az Ebesi Hírlap februári számának lapzárta 
időpontja 2018. február 15., csütörtök.

A téli időjárás, a csúszós utak 
sokszor megnehezítik a sza-
badtéri sportot űzők lehetősé-
geit. A benti edzések mellett, 
érdemes az alapozó időszak-
ban is minél többet tartózkodni 
a friss levegőn, mert egészsé-
günket, keringésünket és erőn-
létünket szilárdíthatjuk meg 
általa. A sár és havazás sem 
szegte kedvét futóinknak, hogy 
értékes pontokat gyűjtsenek 
a januári, nagyerdei futóver-

senyről. Aranyérmesek lettek: 
Egri Csenge és Sós Barnabás. 
Ezüstérmesek: Mészáros Nóra, 
Nagy Anita, Gergelyné Molnár 
Edit és Egri Ferenc. Továb-
bi pontszerzőink: Sós Anna, 
Varga Olimpia, Egri Kincső, 
Mészáros Márta, Varga Áron, 
Nyüvedi Nándor, Gergely 
Kristóf Gábor, Mészáros 
Tamás, Nagy Zoltán, Gulácsi 
László és Gém Bence.

Sós Barnabás 

Friss oxigén
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EGYA

plakátterv:
Kozma Benedek


