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Ingyenes kiadvány

Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Megszülettek az Önkormányzat működéséhez szükséges döntések
A kormány által kihirdetett veszélyhelyzet hatálya alatt
nem tartható formális képviselő-testületi ülés, a testület
hatásköreit a polgármester gyakorolja. Az Önkormányzat
és intézményei folyamatos működése során a különleges
jogrend időszakában is számos döntés meghozatala vált
szükségessé. Ezek a döntések szintén nyilvánosak, és
törvényességi felügyeleti kontroll is azonos módon érvényesül. Több más településhez hasonlóan Ebesen is sor
került a polgármester és a képviselők közötti – informális
– egyeztetésre, illetve véleménycserére a döntések meghozatala előtt. Április és május hónapokban a következő
lényegesebb döntések születtek polgármesteri határozat
formájában (a teljesség igénye nélkül):
Az Ebesi Községgondnokság számára gyógyszertár felújítása kapcsán nyújtott közel 4 millió forint tagi kölcsönt
az Önkormányzat. A koronavírus elleni védekezés részeként elrendelésre került az óvodában a rendkívüli szünet.
Elfogadásra került az új bölcsőde felépítését tartalmazó
éves közbeszerzési terv. Döntés született az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok mérlegbeszámolóinak elfogadásáról, az Alapszolgáltatási Központ és Idősek otthona 2020. május 1. napjától hatályos intézményi
térítési díjairól, a Civil Alapra benyújtott pályázatok el-

utasításáról (valamennyi pályázó számára nyitva hagyva
a II. fordulóban való indulás lehetőségét). Megszületett
a közterületi vízelvezető árkok lefedésére vonatkozó kérelmek elbírálása során figyelembe vehető szempontokat
tartalmazó határozat is. Valamennyi döntés megtalálható
a www.ebes.hu oldalon.
Dr. Morvai Gábor jegyző

Tájékoztatás a Polgármesteri
Hivatal működéséről
Tisztelt Ügyfeleink! A Polgármesteri Hivatal továbbra
is folyamatosan elérhető ügyfélfogadási időben (H:812, Sze: 8-12, 13-17:30, Cs: 13-16, P: 8-11). Továbbra
is arra kérünk mindenkit, hogy részesítse előnyben a
telefonos, vagy elektronikus ügyintézési lehetőségeket.
Akinek ez nem áll módjában, a személyes ügyintézésre előzetes időpontegyeztetés nélkül is lehetőség van
ügyfélfogadási időben. Kérjük, hogy a Hivatal épületében lehetőség szerint viseljenek szájat és orrot eltakaró
maszkot, sálat vagy kendőt.
Köszönettel: Dr. Morvai Gábor jegyző

Szépkorúak köszöntése

Boruzs Lászlóné (született: Rizó Julianna, 1930. 05. 14.) Ebes, Arany János
u. 7. szám alatti lakost és Karacs Sándorné (született: Kovács Erzésbet, 1930.
02. 26.) Ebes, József Attila u. 25. szám alatti lakost 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Ebes Községi Önkormányzat nevében Szabóné Karsai Mária
polgármester asszony és dr. Morvai Gábor jegyző. Jó egészséget és további
boldog, békés éveket kívánunk!
Ebes Községi Önkormányzat

Karacs Sándorné

Boruzs Lászlóné

Ebesi Hírlap

2

Pünkösd a Református Templomban
Kedves Testvéreim! Tisztelt Atyámfiai!
Pünkösd szent ünnepe közelít hozzánk. Az idei Húsvéton
a Covid-19 járvány miatt nem lehetett ünnepi istentiszteleten részt venni, sokunknak fájt ez, és hiányzott a gyülekezet, a közös ünneplés. Isten kegyelméből május 17-től újra
vannak templomi alkalmaink, készülünk a Pünkösdre is,
jó reménységgel, de még mindig megszorítások közepette.
Az előírt 1,5 méteres távolságot meg kell tartani, maszkot
kell hordani. Biztonsággal a mi szép templomunkban egyszerre 60 fő tartózkodhat, ennek megfelelően rendeztük át
az ülőhelyeket is.
Mindezeket figyelembe véve a Pünkösdi ünnepi alkalmak részvételére a következőt ajánljuk.

1. Május 31-én vasárnap ¾ 10 órától elsősorban a 65 év
alatti testvéreket várjuk.

felettieket várjuk. Ezzel az útmutatással is szeretnénk az
idősebb testvérek védelmét biztosítani.
A Pünkösdre tervezett konfirmáció későbbi időpontban
lesz megtartva. Az ünnepi istentiszteleteken úrvacsora
nem lesz. De reménység szerint így is velünk lesz Isten
jósága, kegyelme, hallhatjuk az Igét, és Szentlelke megújít
bennünket!
Legyen találkozásunk a Református Templom alkalmain! Szeretettel várjuk Önt és kedves családját is! Áldott
Pünkösdöt kíván az Egyházközség Presbitériuma! Áldás,
békesség!
„Békességet hagyok nektek: az én békességemet
adom nektek…. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is
csüggedjen.” (János evangéliuma 14,27)
Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor
Szilágyi János gondnok

www.ebes.hu

2. Június 1-jén hétfőn ¾ 10 órától elsősorban a 65 év

Munkatársakat keresünk!

Határnéző tekergés
Indulás:	június 27. szombat: Általános Iskola
elől, 9 órakor
Hazaérkezés: 12 óra körül
A túra távja:	20 km (földúton és kerékpárúton)
Útvonal:	Ebes – Diófasor – Hajdúszoboszló –
Ebes
Felszerelés:	időjárásnak megfelelő öltözet, inni és
ennivaló az útra
Szervezők:	Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület

Véradás
Véradás lesz 2020.06.09-én, kedden délután 15-17 óráig
a Művelődési Házban.

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

A Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus
Gyermekvédelmi Központ

NEVELŐSZÜLŐKET keres.
A nevelőszülők foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, de a már meglévő munka mellett is végezhető ez a
hivatás.
A képzést biztosítjuk.
Teljes körű felvilágosítás:
30/555-68-16 vagy 52/249-667
Cím: 4025 Debrecen Petőfi tér 9.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
drága Édesanyánk, anyósom, nagymamánk

özv. FÁBIÁN JÁNOSNÉ
szül.: Mohácsi Zsuzsánna
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút,
virágot helyeztek és mélységes bánatunkban
részvéttel osztoztak.
A gyászoló család
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Időpont:

Park-kör
futóverseny

j únius 13. szombat:
Nagypark, 10 órakor
Résztvevők: 2 éves kortól
Nevezés:	a helyszínen, nevezési díj nincs
Díjazás:
érem, oklevél és csemege
Távok:
500 métertől 3000 méterig
Szervezők:	Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok Egyesület

Az Ebesi Hírlap júniusi számának lapzárta
időpontja 2020. június 18., csütörtök.

Kedves Olvasók!
2020. május 18-tól könyvtárunkban lehetőség nyílik
nyomtatásra, valamint a kinyomtatott dokumentum
spirálozására, a következő időpontokban:
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Múzeumi nyitva tartás

Az e-mailben tüntessék fel a következő adatokat:
- dokumentum mérete (A4 vagy A3)
- színes legyen vagy fekete-fehér
- a papír mindkét oldalára nyomtassunk-e, vagy minden oldal
külön lapon legyen
- elérhetőség (név, telefonszám, e-mail cím)

Kedves Látogatók!
A Széchényi Ferenc Tájmúzeum 2020. június 2-i dátummal
megnyitja kapuit a látogatók előtt. A még fennálló veszély miatt
azonban néhány korlátozó intézkedés megmarad.
Rendkívüli nyitva tartás: hétfő–csütörtök, 8–15 óráig. Pénteken 14 óráig, de csak előzetes bejelentkezés alapján!
A múzeumba csak maszkban szabad belépni. Kézfertőtlenítő
használata belépéskor kötelező. Csak egyéni látogatók és családok tekinthetik meg a kiállításokat.
Múzeumpedagógiai foglalkozásokat és csoportos tárlatvezetéseket továbbra sem áll módunkban tartani.
Kérjük a fenti rendelkezések betartását!
Bővebb információ és bejelentkezés az ebesmuzeum@gmail.com
e-mail címen és az 52-366-136 telefonszámon.

2. Amikor elkészült a nyomtatás, telefonon egyeztetünk az
átvétel időpontjáról.

Virágos balkonok, virágos kertek

3. A könyvtárhoz érkezéskor kérjük használja az ajtóhoz
kihelyezett csengőt, és mi kivisszük a kinyomtatott
dokumentumot. Az átvétel alatt szájmaszk használata
kötelező!

Virágos Magyarország verseny a lakosság részére
A lakosságnak szóló virágosítási pályázat célja, hogy jó minőségű fotókon keresztül mutassa meg, hogy milyen dísznövényeket, egynyári- és évelő virágokat, fűszernövényeket, dézsás
növényeket ültettek közvetlen környezetükben az emberek, milyen növényekkel szépítik balkonjaikat, erkélyeiket, kertjeiket.
A pályázatot a Magyar Turisztikai Ügynökség kezdeményezi,
a Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny értékelőbizottsági tagjaival, valamint a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetével együttműködve.

Hétfőtől csütörtökig: 8.00–15.00 óra között
Mivel a könyvtár továbbra sem látogatható, a nyomtatás menete
a következő:
1. A nyomtatni kívánt anyagot e-mailben küldjék el az
ebeskonyvtar@gmail.com címre.

Díjszabási tételeinkről a http://www.kulturaliskftebes.hu/
szolgaltatasok.html oldalon tájékozódhat.
További információ az 52/565-093-as telefonszámon, vagy az
ebeskonyvtar@gmail.com e-mail címen.
A könyvtár többi szolgáltatása (könyvkölcsönzés,
fénymásolás, scannelés, faxolás) a veszélyhelyzet miatt
továbbra is szünetel!

A részletes pályázati kiírás megtekinthető az ebes.hu és a
palyazat.viragosmagyarorszag.hu oldalakon.

www.ebes.hu
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Ebesi Hírlap
Folyik a munka…

www.ebes.hu

Bár az általános iskola falai között most elhallgatott a
gyermekzsivaj, az Ebesi Gyermekekért Alapítvány igyekszik ezekben a nehéz időkben is kitűzött céljainak megfelelve támogatni a tanulókat.

A múlt hónapban a járvány elleni védekezés segítése
céljából 350 db mosható, fertőtleníthető maszkot varrattunk minden tanulónak, amelyeket házhoz is szállítottunk
részükre.
Ebben a hónapban közel 500.000.- Ft értékben vásároltunk egy interaktív felületet (digitális táblát), melyet a
jelenlegi 4. a termében helyeztünk el. Az üzembe helyezésben segítségünkre volt Nagy Lajos szülő, akinek önkéntes felajánlásával több mint 100 ezer forintot tudtunk
megtakarítani. Köszönjük önzetlen munkáját!
A jövőben szeretnénk az összes osztálytermet felszerelni hasonló táblákkal, mivel a távoktatásos munkarend
megmutatta, hogy milyen sok lehetőség rejlik a digitális
oktatásban, és hogy milyen fontos a felnövekedő generációk számára, hogy otthonosan mozogjanak az informatika világában. Jelenleg tíz interaktív táblánk van használatban, viszont a teljes lefedettséghez további nyolcra
lenne szükség. A közeljövőben tervezzük két újabb ilyen
eszköz beszerzését, amelyhez kérjük a szülők, cégek, magánszemélyek támogatását is.

Örömmel számolhatunk be arról, hogy május 5-én
100.000.- Ft érkezett a bankszámlánkra Tarcza Kitti, a
Menőmanó Cipőbolt tulajdonosának felajánlásából, melyet a gyermekek tanulási feltételeinek javítására fogunk
felhasználni. Köszönjük a nagylelkű adományt!
Arra biztatjuk a kedves szülőket és támogatókat, hogy
áldozzanak a gyermekek informatikai készségének fejlesztésére és ebből a célból is támogassák alapítványunkat!
A 2019 decemberében vásárolt 4 db napárnyékoló
üzembe helyezése folyik a napokban a díszudvaron. A betontalpak kiépítését Tarcza Tibor építési vállalkozó végzi
ingyenesen, amellyel több mint 200.000.- Ft értékben támogatja szervezetünket és ezen keresztül a gyermekeket.
Köszönjük nagyértékű munka felajánlását!
A továbbiakban is szívesen fogadunk minden fajta önkéntes hozzájárulást, amellyel bárki támogathatja, hogy
az ebesi gyermekek minden lehetőséget megkapjanak a
tanulás, oktatás területén.
További információk: egya.net
Bankszámlaszámunk: 59900036-11014234
Csiha László
kuratóriumi elnök

Iskolai színes hírek

Országos kompetenciamérés FIT-jelentés 2019

Tisztelt Szülők! Kedves Partnereink! Elkészült a 2019.
évi Országos kompetenciamérések fenntartói, intézményi
és telephelyi szintű eredményeinek elemzése. Iskolánk az
elmúlt évekhez hasonlóan újra jól teljesített! Gratulálunk
a diákoknak és a pedagógusoknak a remek eredményhez!
Az intézményi és telephelyi összefoglalók elérhetők a
https://www.kir.hu/okmfit/ oldalon.
Ismét lefutottuk az Arany-kört
Az Arany hét keretében idén is megrendeztük az Arany-futást. Iskolánk valamennyi tanulója lefutotta a környező

utcákon kimért versenytávot. Köszönjük a verseny biztosításához nyújtott segítséget a rendőrségnek és a polgárőrségnek, valamint a szakmai segítséget Sós Barnabásnak.
„Vivaldi: Tavasz” rajzpályázaton vettünk részt
A Kodály Filharmónia Debrecen munkatársainak nagyszerű ötlete támadt. Mivel ezen a tavaszon nem játszhatnak nekünk élőben, arra gondoltak, hogy játékra hívnak
bennünket, hogy közösen alkossunk valamit! Az április
20-án kezdődő héten a 4. a osztály két tanítási nyelvű csoportja csatlakozott a felhíváshoz, és digitális rajzóráján az
egyik legszebb zenét hallgatta, amelyik az évszakokról

Ebesi Hírlap

5

Új kerti bútorok szolgálják az
Idősek Otthona lakóinak kényelmét

Összeállította:

szolgálják. Ezúton köszönjük az intézmény és a lakók nevében

Szűcs Norbert intézményvezető Makai Péter ügyvezető úrnak a nagylelkű felajánlást!
Kása Sándor intézményvezető-helyettes
Erdei Andrásné kuratóriumi elnök

A járványügyi helyzetben is folyamatos a toborzás
A Magyar Honvédség a koronavírus járvány miatt
egyik napról a másikra munkájukat vesztett embereknek is szeretne alternatívát kínálni.

A kialakult gazdasági helyzetben sok ember megélhetése
került veszélybe. A honvédség őket is szeretné megszólítani, biztos megélhetést és kiszámítható pályaképet kínálva
számukra. A toborzás folyamatos országszerte, a szakemberek azonban arra kérik az érdeklődőket, hogy első körben
lehetőség szerint inkább telefonon vagy e-mailben keressék
őket, elérhetőségeik megtalálhatók a www.hadkiegeszites.
hu oldalon.
Az érdeklődők kétféle szolgálati forma közül választhatnak: a szerződéses katonai szolgálat folyamatos munka-

viszonyt biztosít, míg a tartalékos szolgálat azoknak szól,
akik tanulmányaik vagy meglévő munkahelyük mellett
szeretnének részt vállalni a honvédelmi feladatokból. A jelentkezési feltételek közt szerepel a magyar állampolgárság, az állandó belföldi lakóhely, a betöltött 18. életév, a
büntetlen előélet, valamint az egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmasság.
A megbízható fizetésen és a béren kívüli juttatásokon kívül változatos munkakörülmények, valamint számos szakmai kihívás várja a leendő katonákat: nálunk a tehetségtől,
a hozzáállástól és a kitartástól függ, hogy ki milyen sikeres
lesz, a honvédség pedig támogatja a katonák további szakmai fejlődését. Sokan a katona szó hallatán egyből a terepen
lévő, aktív harcoló katonára gondolnak, viszont a támogató
beosztások (pl. ápoló, logisztikus, pénzügyes) ugyanolyan
fontos szereppel bírnak és – nem utolsó sorban – lehetővé
teszik a munkavállalóknak, hogy a korábban megszerzett
civil képesítéseiket is hasznosíthassák.
Személyes jelentkezésre a megszokott rendben, hétfőtől
csütörtökig 8:00-15:30 óra között, pénteken pedig 8:0012:00 óráig van lehetőség. A toborzóiroda munkatársai kérik ügyfeleiket, hogy amennyiben a személyes ügyintézés
mellett döntenek, előzetesen jelezzék érkezésüket telefonon vagy elektronikus úton, elkerülve a járványügyi rendszabályok miatt előforduló várakozást.
Póczos Nikolett t. főtörzsőrmester
Fotó: Veres Dénes t. zászlós

MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG
2. Katonai Igazgatási Központ
Cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 58/a; Telefon: +36 (52) 314-200; mobil: +36 (30) 815-0998
E-mail: hajdu.toborzo@mil.hu

www.ebes.hu

szól – Vivaldi: A négy évszak című zeneművének Tavasz
című tételét. Maga Domján Viktória, a Kodály Filharmonikusok fuvolaművésze magyarázta el a gyerekeknek a
feladatot: „Zenehallgatás közben gondoljatok arra, hogy
ez a zenemű a tavaszról szól. Ha becsukjátok a szemeteket, mit láttok magatok előtt? Mi az, ami a zene hatására
eszetekbe jut a tavaszról? Szeretnénk, ha mindezt lerajzolnátok nekünk!” A csoportból a következő gyerekek rajzait küldtük be a pályázatra: Dien Sándor, Pálóczi Katalin,
Szentmiklósi Kristóf, Tarcza Nikolett, Vogel Christian
és Zsiros Blanka. Az ő műveik is megtekinthetők abban
az összeállításban, amelyet a Kodály Filharmónia Debrecen készített, miközben hallgatjátok az őket megihlető
gyönyörű muzsikát: https://www.youtube.com/watch?v=1EKUGtzghb4
A Keter Hungary Kft. 32 db műanyag kerti székkel és 16 db
Kathiné Sárkány Noémi, a csoport angol tanára asztallal támogatta az Ebesi Idős Emberekért Közalapítványt.
További híreink iskolánk honlapján (ebesarany.hu) A kerti bútorok az Idősek Otthona lakóegységeinek teraszán
lettek elhelyezve, így az ott élő idősek mindennapi kényelmét
megtekinthetők.
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HÚS ÉS HENTESÁRU HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS EBES

www.ebes.hu

HENTES & L ACIPECSENYE

Rendelje házhoz üzleteinkben kapható hús és hentesáru,
valamint grill termékeinket.

Re n d e l é s leadás a telefon on , előző nap 12:00 ó ráig! A házhozszállítás díjtalan.
Kiszállítás: rendelést követő nap 10:00-16:00 között. Minimum rendelési érték: 5000 Ft.
H ázh oz sz állí tá s Ebes: + 3 6 3 0 6 3 0 2 2 2 2
@kuruczhenteseslacipecsenyedebrecen

w w w. k u r u c z . e u

OKÉV: 09-0287-04

SZABADULJON MEG VILLANY -ÉS
FŰTÉSSZÁMLÁJÁTÓL !
VÁLTSON PRÉMIUM MINŐSÉGŰ NAPELEMRE!

Cégünk az Optimum Solar Home System Kft teljes körű
ügyintézéssel vállalja a pályázat lebonyolítását, rendszertervezéstől az engedélyezésen át a kivitelezésig.
✔️ 0 Ft PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTÉS
✔️ 0 Ft pályázatírói díj az MFB (Magyar Fejlesztési Bank)
0% THM pályázathoz
✔️ 0 Ft ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY az MFB 0%
THM pályázathoz
✔️ 10% önerő csak nyertes pályázat esetén!
Az Optimum Solar Home System rendszereihez prémium
napelemeket építünk be kiemelkedő, akár 25 év
termékgaranciával.
Kérjen egyedi ingyenes ajánlatot!
Telefon: 06-70 4575 018
E-mail: optimumnapelem@gmail.com

Harmati
Autósiskola

Gépjárművezetői tanfolyamot indítunk
2020. június 2-án kedden 18,00 órakor
Ebesen a Művelődési Házban
Jelentkezni lehet: tantermi, vagy e-learning
otthon tanulásos képzésre
20 éven aluliaknak 25.000 Ft állami támogatás

Érdeklődni:
Harmati László iskolavezetőnél
tel.: 06-20-988-95-96
e-mail: harmatilaszloo@gmail.com

www.harmatiautosiskola.hu

