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A veszélyhelyzet időszaká-
ban – törvényi előírás alapján –  
a polgármester gyakorolja a 
Képviselő-testület hatásköreit. 
A kialakult gyakorlatnak meg-
felelően az előterjesztésekről 
online formában egyeztetnek a 
képviselők. Legutóbb decem-
ber 16-án került sor testületi 
megbeszélésre, melyen a kö-
vetkező döntések születtek:

Elfogadásra került az adó-
zási tevékenységről szóló 
jegyzői beszámoló. A 2020-
as év folyamán (a beszámo-
ló elkészítésének napjáig) 
iparűzési adóból származó 
bevétel a tervezett összeget 
meghaladta (közel 500 millió 
forint, amelynek kb. 10%-a 
túlfizetés). A gépjárműadóból 
származó bevétel szintén meg-
haladta a tervezett mértéket, 
ugyanakkor ez az összeg (cca. 
21 millió forint) az év közben 
bevezetett jogszabály módo-
sítások következtében már 
részben sem maradt az Önkor-
mányzatnál, teljes egészében 
át kellett utalni a járvány elleni 
védekezési alap részére (a gép-
járműadóval kapcsolatos 2021. 
évi változásokról további in-
formáció olvasható az erről 
szóló külön cikkben). A 2020. 

évi költségvetésben 50 millió 
forint építményadó bevétellel 
tervezett az Önkormányzat. A 
2020. évben a kivetések ösz-
szege 66,5 millió forint volt, 
melyből 2020. december 8-ig 
65,6 millió forint folyt be.

Döntés született a Képvise-
lő-testület I. féléves munkater-
véről, várhatóan öt alkalommal 
kerül sor testületi ülésre, felté-
ve, hogy a járványügyi helyzet 
ezt lehetővé teszi.

Elfogadásra került az óvodai 
étkezési térítési díjak módosí-
tásáról szóló rendeletmódosí-
tás, ugyanakkor egy két nappal 
később megjelent kormány-
rendelet a 2020-as szinten fa-
gyasztotta be a térítési díjakat, 
ezért a módosított helyett a 
tavaly érvényben lévő díjakat 
kell továbbra is alkalmazni.

Elkészült az Önkormányzat 
2021. évi költségvetési kon-
cepciója. A tervezés során szá-
mos bizonytalansággal kellett 
megbirkózni, hiszen a terve-
zéshez szükséges sarokszámok 
egy része (pl. minimálbér ösz-
szege) még e cikk írásának 
pillanatában sem ismertek, to-
vábbá a helyi önkormányzatok 
adóztatási tevékenységét jelen-
tősen befolyásoló változások 

történtek az elmúlt időszakban. 
Ettől függetlenül a 2021-es év-
ben is stabil önkormányzati 
gazdálkodás az elsődleges cél.

Döntés született két önkor-
mányzati tulajdonú ipari parki 
ingatlan értékesítéséről. Mind-
két terület irányára ingatlan-
forgalmi szakértő véleménye 
alapján került meghatározásra, 
az egyik esetében hirdetményi 
úton, a másik esetében – az 
irányár összege miatt – ver-
senytárgyalási eljárás kereté-
ben került sor a vevő kiválasz-
tására.

Az Ebesi Mezőgazdasági 
Szövetkezet megkeresése alap-
ján határozat született szövet-
kezeti ingatlanok (főként utak) 
átvételéről.

Sor került egy korábban ér-
tékesített ipari terület visszavá-
sárlására: a vevő egy építőipari 
innovációs projektet kívánt 
megvalósítani, de a pályáza-
ta nem nyert, ezért az Önkor-
mányzat élt a visszavásárlási 
jogával. A visszavásárlás ezút-
tal is a nettó eladási árnak meg-
felelő bruttó vételáron történt.

A fentieken túl több szoci-
ális tárgyú határozat, illetve 
egyéb döntések is születtek. 
A szociális tárgyú határozatok 

közül külön említést érdemel-
nek a szociális tűzifáról szóló 
döntések. A rászorultak tüzelő-
höz juttatása a téli időszakban 
kiemelten fontos szociális 
kérdés. Az Önkormányzat a 
szociális tűzifáról szóló helyi 
rendelet alapján, saját forrással 
kiegészített állami forrásból 
(a jelentős összegű szállítási 
költséget is vállalva) több mint 
kétszáz erdei köbméter tűzifát 
tudott az igénylők között ki-
osztani. Azon igénylők számá-
ra, akik a jogszabályban meg-
határozott jövedelemhatárba 
nem fértek bele, ám szociális 
helyzetük ezt indokolta, az 
Önkormányzat külön döntés-
sel, saját forrása terhére jutta-
tott tűzifát. Ebesen a szociális 
tűzifával kapcsolatos egyedi 
határozatok meghozatala (a 
benyújtási határidőt követően 
néhány napon belül) és a tűzifa 
kiosztása is prioritást élvezett, 
lapzártáig néhány kivétellel 
minden jogosult megkapta a 
tűzifát.

A december hónapban szü-
letett polgármesteri határoza-
tok elérhetők a www.ebes.hu 
oldalon.

dr. Morvai Gábor
jegyző

Polgármesteri döntések 2020. december

A gépjárműadóval kapcso-
latos adóztatási feladatokat 
jövőre a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) veszi át. A 
változás a gépjármű-üzemben-
tartókat (tulajdonosokat) nem 
érinti, plusz teendőjük nem 
lesz. Az első részletet március 
15-e helyett elég április 15-éig 
befizetni.

Év elején a NAV minden 
érintettnek határozatot küld a 
fizetendő adóról, az aktuális fi-
zetési határidőkről és az új gép-
járműadó-bevételi számláról. 
2022-től már csak azok kapnak 
értesítést a NAV-tól, akiknél 

valami változás történt, példá-
ul nőtt a személygépkocsi élet-
kora, és emiatt a gépjárműadó 
összege csökkent.

A gépjárműadó első részletét 
2021. április 15-éig, a máso-
dik részletet 2021. szeptember 
15-éig kell befizetni a 410-es 
adónemhez tartozó, 10032000-
01079160 számú NAV Belföl-
di gépjárműadó bevételi szám-
lára.

A változások nem befolyá-
solják a gépjárműadó alóli 
mentességeket. A 2020. de-

cember 31-én fennálló adó-
mentességet és szüneteltetést 
az önkormányzatok adat-
szolgáltatása alapján a NAV 
hivatalból, automatikusan ve-
szi figyelembe az adó kiveté-
sénél.

Jövőre a mentességet, a szü-
neteltetést és az adókedvez-
ményt is a GJADO „adat- és 
változásbejelentő lap a gép-
járműadó mentesség/kedvez-
mény/szüneteltetés igénybe-
vételéhez” elnevezésű adatla-
pon lehet bejelenteni, amely 

legegyszerűbben az Online 
Nyomtatványkitöltő Alkalma-
zással (ONYA) küldhető be a 
NAV-hoz. A nyomtatvány pa-
pír alapon is elérhető majd a 
NAV központi ügyfélszolgála-
tain.

A 2020. december 31-éig ke-
letkezett, változott vagy meg-
szűnt adókötelezettséggel kap-
csolatos kérdésekkel továbbra 
is az önkormányzati adóható-
ságokhoz lehet fordulni.

Forrás: Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal, nav.gov.hu

Dr. Morvai Gábor
jegyző

Gépjárműadó: mi változik 2021-ben?



Ebesi Hírlap
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u

Sok ingatlanról hiányzik a házszám
A Magyar Posta levélben fordult az Önkormányzat-
hoz, amelyben leírták, hogy a kézbesítők munkáját 
nehezíti a házszámok hiányos feltüntetése. A hatályos 
helyi rendelet kötelező előírása értelmében a lakó-, az 
igazgatási és egyéb épületeket, valamint az építési tel-
keket, utcanevet is megjelölő házszámmal kell ellátni. 
A házszámot az épület közterülettel érintkező hom-
lokzatán, annak bejárat felőli részén, előkertes beépí-
tési mód esetén – amennyiben közterületről a házszám 
nem lenne olvasható – a kerítésen a bejárat mellett, ke-
rítés hiányában a telek közterületi határvonalán fém, 
műanyag, illetve fa rudazatra erősítve kell elhelyez-
ni. A beépítetlen építési telek, illetve nyúlványtelek 
esetén az előbbieket értelemszerűen kell alkalmazni. 
Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a hiányzó házszám-
táblákat pótolni szíveskedjenek, megkönnyítve ezzel 
a kézbesítők és egyéb szolgáltatók, továbbá a mentők, 
a rendőrség és a tűzoltóság munkáját.

Dr. Morvai Gábor jegyző

Tájékoztatás az építményadóról
Az Önkormányzati adóhatóság 2021-ben kiemelten el-
lenőrzi az építményadóval kapcsolatos kötelezettségek 
teljesítését. A vonatkozó szabályokat az 1990. évi C. 
törvény, továbbá az építményadóról szóló 20/2013. (XI. 
21.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza. Ebe-
sen az adó alapja az építmény négyzetméterben számí-
tott hasznos alapterülete, az adó éves mértéke: 600.-Ft 
négyzetméterenként. Mentes az adó alól a lakás céljára 
szolgáló épület, épületrész (építmény), a lakáshoz tar-
tozó kiegészítő helyiségek, a magánszemély tulajdoná-
ban álló garázs, továbbá a törvényben meghatározott 
ingatlan. Valamennyi érintett adóalanynak javasoljuk, 
hogy az építményadóval kapcsolatos kötelezettségei 
teljesítését vizsgálja felül, szükség szerint egyeztessen 
az Önkormányzat adóügyi ügyintézőjével a 06-52/565-
048-as telefonszámon (115-ös mellék), e-mailben az 
ado.ebes@t-online.hu email címen, vagy ügyfélfogadá-
si időben személyesen a Polgármesteri Hivatalban.

Dr. Morvai Gábor jegyző

A Piros Rózsa Népdalkör 
nevében örömteljes és boldog 
új évet, valamint jó egészséget 

kívánok minden ebesi 
lakosnak.

A 25 éves nótakör szervezője 
és alapítója

Mozsár Imréné Annuska

Szelektív hulladék 
gyűjtése

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a 2021. évi szelektív begyűj-
tési napok minden hónap má-
sodik péntekjén kerülnek sorra 
az alábbiak szerint: február 12, 
március 12, április 9, május 14, 
június 11, július 9, augusztus 13, 
szeptember 10, október 8, no-
vember 12, december 10.

Kommunális hulladékszállí-
tást továbbra is szolgáltatunk 
ünnepnapokon, ez alól kivételt 
képez augusztus 20., ami au-
gusztus 21. szombatra kerül át-
helyezésre.

Debreceni Hulladék 
Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Tisztelt Ügyfeleink!
A jelenlegi vírushelyzetre tekintet-
tel arra kérjük minden ügyfelünket, 
hogy a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat feladatellátásával össze-
függő ügyintézéseik során az aláb-
bi óvintézkedéseket tartsák be!

A Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat épületében igyekezzünk mel-
lőzni a személyes ügyintézést.

Elsődlegesen telefonon: 52/788-
494, 52/788-495 vagy online: e-mail 
üzenetben: gyejosz.ebes@gmail.
com vagy messenger üzenetben: 
https://www.facebook.com/profi-
le.php?id=100015489523086

Keressék fel a családsegítő mun-
katársakat, akikkel a további ügy-
intézési formáról közösen dönte-
nek majd, időpontot egyeztetnek, 
amennyiben személyes találkozás 
szükséges.

Időpont
az alábbi időszakokban kérhető:

Hétfő 8.00–12.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 8.00–12.00 és 13.00–18.00
Csütörtök: 13.00–16.00

Péntek: 8.00–12.00
Amennyiben elkerülhetetlen a sze-
mélyes kontaktus, abban az esetben 
– lehetőség szerint időpont egyez-
tetését követően – az épületbe 

csak behívásra érkezzenek be, 
csengessenek/kopogjanak hatá-
rozottan az ajtón (így alkalman-
ként egyszerre csak egy ügyfél tar-
tózkodik majd egy-egy irodában, 
akinek belépését megelőzően és 
távozását követően az intézményi 
helyiségeket – lehetőségeink sze-
rint – fertőtlenítjük, szellőztetjük).

A behívásra várakozók egymás-
sal a megfelelő védőtávolságot (2 
méter) tartsák be, az intézménybe 
az orrot és a szájat eltakaró maszk-
ban kell belépni, a bejárati ajtónál 
kihelyezett kézfertőtlenítőt hígí-
tatlanul a kéztenyéren, a kézfejen, 
valamint az ujjak között is használ-
ni szükséges, a családsegítő mun-
katárssal a megfelelő védőtávolsá-
got (2 méter) tartsák meg!

Köszönjük együttműködésüket!
Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat, Ebes

Tisztelt Ebesi Lakosok!
A Zöldhulladék Gyűjtőpont 
2021. február 17-től (szerda) 
ismét heti két alkalommal tart 
nyitva: szerdánként 14-17 óráig 
és szombatonként 9–14 óráig.

Dr Morvai Gábor jegyző
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A téli közlekedéssel kapcsolatban néhány dologra szeretném 
felhívni a figyelmet, melyek betartásával mindenki hozzájárul-
hat ahhoz, hogy a balesetek bekövetkezését elkerüljük. 

A napokban tapasztalt, téliesre változott időjárási viszonyok 
alatt történő közlekedés során mindenképp előnyt jelent a téli 
autózásra jól felkészített jármű. Fontos, hogy gépkocsink meg-
felelő gumikkal rendelkezzen, jó állapotban legyen a fékberen-
dezés és a futómű is. 

Nem mindig a gépkocsi márkája, minősége határozza meg, 
hogy célba érünk-e, főként a téli utakon. Ez leginkább a ve-
zetők tapasztalatától függ, valamint attól, hogy betartjuk-e a 
közlekedési szabályokat.

A legfontosabb szabály: közlekedjünk okosan, megfontol-
tan! Legyünk türelmesek és figyelmesek! Tiszteljük autós-
társainkat és a közlekedésben résztvevő egyéb személyeket. 
Legyünk előzékenyek, fokozottan tartsuk be az elsőbbségadás 
szabályait! Téli útviszonyok között csökkentsük járművünk 
sebességét!

A havas és a jeges útszakaszok igencsak próbára teszik az 
autósok türelmét, tudását, idegrendszerét. Ilyen közlekedé-
si körülmények között még nagyobb jelentősége van annak, 
hogy a vezetés során a járművünk vezetésével foglalatoskod-
junk, ne vonja el a figyelmünket más tevékenység végzése.

Nagyon fontos, hogy járművünk kerekeit szereljük fel téli 
gumikkal! A meghajtott kerékre felszerelt hólánc a havas, téli 
utakon szintén nagy segítséget nyújthat.

Az útviszonyoknak megfelelő sebesség megválasztása és a 
nagyobb követési távolság tartása ebben az időszakban külö-
nösen nagy fontossággal bír a balesetek megelőzése érdeké-
ben. A síkos utakon való fékezés mindig teljes összpontosítást 
követel a vezetőtől. Sötétedést követően, valamint sűrű hóe-
sésben fárasztó és kimerítő a vezetés. Ilyenkor csak a sebesség 
csökkentése segíthet. 

A látni és látszani elvére emlékeztetve minden közlekedőt, 
felhívom a figyelmet arra is, hogy sűrűbben ellenőrizzük jár-
művünk világító berendezéseit. Amennyiben szennyezettek, 
tisztítsuk meg őket, ha meghibásodtak, javíttassuk meg azokat. 
Arra is fordítsunk kellő figyelmet, hogy milyen módon vannak 
a fényszórók beállítva. Amennyiben telepakoltuk járművünk 
csomagtartóját, ne felejtsük el ennek megfelelően beállítani a 
fényszórókat, ezzel elkerülve azt, hogy a szemből érkezőket 
elvakítsuk. 

Ezen alapvető szabályok és tanácsok betartásával mi-
nimálisra csökkenthető a balesetek kockázata téli idő
szakban is.

Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk minden 
közlekedőnek!

Kérem, hogy amennyiben jogsértő cselekményt észlelnek, 
vagy bűncselekmény áldozatává váltak, értesítsék a rendőrsé-
get (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbízott-
jait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon:
Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok 06-30/382-6565 
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott  06-30/382-6584 
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott  06-70/430-1354 
Szabó Zsolt c. r. tőrm. körzeti megbízott  06-30/382-6575 
Kiss Zsolt János r. tőrm. körzeti megbízott  06-70/430-1353 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510
vagy Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  
Te vé keny ség irányítási Központ  112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület  +36-30/621-6976

A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adata-
it zártan – kezeli. Segítségüket köszönjük!

A körzeti megbízottak fogadóórát minden hétfőn 16:00 és 
17:00 óra közötti időben Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt tar-
tanak.

Karácsony Béla r. százados

Rendőrségi hírek

Kölcsönözz a zárvatartás alatt!
2021. január 18. hétfőtől lehetőség nyílik táv-kölcsönzésre 

a „Községi Könyvtár-Ebes” Facebook-oldalon keresztül. A 
könyvekről külön albumokba töltöttünk fel képeket. A köny-
vekről részletesebb leírások a képekre kattintva elérhetőek.

A választott könyveket üzenetben lehet kérni a Facebookon, 
vagy az ebeskonyvtar@gmail.com-on. Az összekészített cso-
mag előre egyeztetett időpontban átvehető.

Bővebb információ üzenetben vagy telefonon: 52/565-093.

Az Ebesi Hírlap februári számának lapzárta 
időpontja 2021. február 18., csütörtök.

1% százalék Ebesért 
– 1% a bölcsődéért

Felhívás 1% felajánlásához! 
Azáltal, hogy valaki adója 1%-át az Ebes Fejlődéséért 
Közalapítványnak ajánlja, a település fejlődéséhez já-
rul hozzá. Az alapítvány az 1%-ból és minden egyéb tá-
mogatásként kapott összegből  az ebesi intézmények 
fejlesztését támogatja. Az elmúlt években megvaló-
sult a sószoba az óvodában; korszerű szívhanghallga-
tóval, csecsemőmérleggel gyarapodott a védőnői szol-
gálat; sporteszközök kerültek beszerzésre oktatási 
intézményeink részére; gyarapítottuk az óvoda fej-
lesztőjáték készletét; a felújított óvodába ágyakat, 
bútorokat vásároltunk; a bentlakásos idősek otthona 
bútorbeszerzését is jelentős összeggel támogattuk; 
készül a kupakgyűjtő szív.
Programunk megvalósításához továbbra is kérjük és 
várjuk az adók 1%-át és minden egyéb támogatást, 
melynek segítségével most a bölcsőde berendezését 
támogatjuk.

Köszönettel:  
 Szabóné Karsai Mária Rózsahegyiné Juhász Éva
 polgármester a kuratórium elnöke

Adószám az 1% felajánlásához:

18552698-1-09
Bankszámlaszámunk: 
Takarékbank 59900036-11025045
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A Telekom optikai hálózatán érhető el, műszaki felméréstől függően.
További információ: telekom.hu/fejlesztes

Ebes, már itt is
gigaerős a Tettek Hálózata

NGA_Friss_Opt_180x260_2021feb_Ebes.indd   1NGA_Friss_Opt_180x260_2021feb_Ebes.indd   1 2021. 01. 18.   9:212021. 01. 18.   9:21
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Harmati 
AutósiskolaOKÉV: 09-0287-04

www.harmatiautosiskola.hu

2021-ben is folyamatosan indítunk 
személygépkocsi-vezetői tanfolyamot !
Következő tanfolyamok február elején indulnak.

A vírus helyzet miatt személyes induló megbeszélés tartására 
nincs lehetőség, 

viszont folyamatosan lehet jelentkezni 
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
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Egészségügyi vetélkedő

2020. november végén megrendezésre ke-
rült az iskolai egészségügyi vetélkedő a 
környezetismeret órák keretein belül. Az 
eredmények a következők lettek:

2. évfolyamon első helyezést ért el: Nagy 
Dávid 2. b osztályos tanuló,

3. évfolyamon első helyezést ért el: Vág-
ner Barna 3. b osztályos tanuló,

4. évfolyamon első helyezést értek el: 
Egri Csenge, Czövek Hanna és Makai Csa-
nád 4. b osztályos tanulók.

Szervező tanárok: Zakar Csilla és Varga 
Fruzsina.

Megyei Idegen Nyelvi Rejtvényfejtő 
Verseny

Ebben a tanévben rendhagyó módon, leve-
lezős formában szervezte meg a Debreceni 
Fazekas Mihály Általános Iskola a Megyei 
Idegen Nyelvi Rejtvényfejtő Versenyt. A 
versenyen 15 iskola 55 tanulója angol és 
német nyelvű rejtvényeket oldott meg. A 
feladatlapokat november 30-án 9 órakor 
kapták meg a versenyzők e-mailben, és 
másnap reggel 9 óráig kellett visszakülde-
niük a kitöltött rejtvényeket. A holtverse-
nyek esetében a beküldés időpontja dön-
tött.

Iskolánkból Pálóczi Borbála és Pálffy 
Anna Boglárka 7. b osztályos tanulók in-
dultak a versenyen. Mindkét tanuló sike-
resen megoldotta a feladatokat, de sajnos 
Pálóczi Borbála e-mailje nem jutott célba.

Pálffy Anna Boglárka a 7. évfolyamosok 
angol nyelvi versenyében 2. helyezést ért 
el, oklevélben és jutalom csomagban ré-
szesül.

Felkészítő tanárnő: Trefán Gabriella 
Krisztina

Erasmus+ hírek
Immár második éve veszünk részt az Eras-
mus + project keretén belül francia, cseh, 
lengyel, görög és spanyol partnerisko-
lákkal partnerségi kapcsolatban. Mivel a 
világjárvány miatt a személyes találkozó 
nem lehetséges, online platformok segít-
ségével tartjuk a kapcsolatot a külföldi 
gyerekekkel. Hogy izgalmassá tegyük a 
karácsonyi készülődést, minden országnak 

kisorsoltunk egy partnerországot és a gye-
rekek egymásnak képeslapokat készítettek 
és videókkal, prezentációkkal mutatták be, 
hogyan ünneplik a karácsonyt. Diákjaink 
hetekkel ezelőtt elkezdték az üdvözlőlapok 
és a bemutató készítését.

Miután a lapokat elküldtük, december 
11-én sor került az online meetingre, ahol 
további kérdéseket tehettek fel a gyerekek 
egymásnak a másik ország ünnepi szokása-
ival kapcsolatban. Rögtönzött nyelvleckét 
tartottunk, a francia gyerekek megtanítot-
tak néhány karácsonyi kifejezést franciául, 
majd a mieink folytatták a magyar szavak 
tanításával. A nyelvtörő feladatokon mind-
két csapat jót derült. A gyerekek énekeltek, 
táncokat mutattak be és ünnepi recepteket 
osztottak meg egymással.

Kocsis Csaba megvédte ranglistás első 
helyét

Kocsis Csaba a 2020. december 4-6. között 
megrendezésre kerülő Regionális Orszá-
gos Delfin-Cápa-Gyermek bajnokságon 
ismét nagyon jól szerepelt. Négy arany és 
két ezüstérmet akasztottak a nyakába, vala-
mint megvédte a ranglistás vezető helyét.

Történelem verseny

December 8-án került sor az Országos Tör-
ténelem verseny iskolai fordulójára a 7-8. 
évfolyamosok között. A verseny témája: 
Magyar történelem és egyetemes történe-

lem eseményei 1700-1900 között. Iskolánk 
12 tanulója vett részt a versenyen, melyen a 
következő eredmények születtek.

1. Erdős Fanni és Orosz Fanni 8. a
2. Dávid Tamás 7. a
3. Piskó Péter 7. a
Az első helyezetteknek pár pont kellett 

volna, hogy bejussanak a megyei forduló-
ba. Gratulálunk nekik!

Felkészítő tanárok: Tálas Enikő és Sza-
bóné Tóth Katalin

Karácsonyi koncert
Ebben az évben december 8-án rendeztük 
meg hagyományos karácsonyi koncertün-
ket az ebesi Református templomban, ez-
úttal közönség nélkül. A műsorról az Ebes 
TV felvételt készített, így iskolánk diákjai 
és községünk lakosai is megtekinthették. 
A koncerten iskolánk művészeti tagozatos 
diákjai léptek fel. Felkészítőik: Balogh Ta-
más, Bérczes Mihály és Törő Ferenc tanár 
urak. A betlehemes játékot a harmadikos 
tanulók adták elő, melyet Bálintné Bagdi 
Ibolya és Dr. Rácsai Lajosné tanítónők ta-
nítottak be. Külön köszönjük Bukáné Za-
kar Zsuzsanna Nagytiszteletű Asszonynak, 
hogy vállalta gondolatai megosztását, és 
hagyományainkhoz híven iskolánk kará-
csonyi koncertjét a Református templom-
ban adhattuk elő.

„A kondásfiú és az Égig Érő Fa” 
Rajzpályázat

A Vojtina Bábszínház 2021 január 6-i be-
küldési határidővel rajzpályázatot hirde-
tett meg Benedek Elek: „A kondásfiú és 
az égig érő fa” című meséjére. A feladat a 
következő volt: „Képzeljétek el vajon ho-
gyan sikerül a Kondás Fiúnak felmásznia 
az ÉGIG ÉRŐ FÁRA és kiszabadítania a 
király leányát?”

A számos beérkezett alkotásból az előa-
dásban szereplő színészek választották ki 
a számukra a legkedvesebbet. Iskolánkból 
több diák is pályázott, közülük nagy örö-
münkre díjazásban részesült Koós Árpád 6. 
b és Földi Dávid 7. b osztályos tanuló.

Jutalmuk egy 3 fős családi belépő a Voj-
tina Bábszínház egy tetszőlegesen kivá-
lasztott vasárnapi előadására, melyet 2021. 
december 31-ig használhatnak fel, illetve 
egy dedikált fotómontázs. A nyerteseknek 
ezúton is gratulálunk, és további sikereket 
kívánunk nekik. Felkészítő szaktanár: Ko-
mócsinné Soós Judit.

További híreink iskolánk honlapján 
(ebes arany.hu) megtekinthetők.

Összeállította: 
Szűcs Norbert intézményvezető 

Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Iskolai színes hírek
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Tábori felhívás
2021 nyarán újra lesz vándortábor! A nagy érdeklődésre való 
tekintettel idén is két turnust szeretnénk indítani. Várjuk azon 
18 év alatti gyerekek jelentkezését, akik szeretik az aktív ki-
kapcsolódást, tudnak alkalmazkodni a nomád környezethez, 
szeretik a jó társaságot és gyűjtik a felejthetetlen élményeket. 
Főként az általános iskola felső tagozatosainak hirdetjük a 
pilisi, a már elballagott diákoknak vagy edzett nyolcadiko-
soknak a bükki vándortábort. A Bükkben nem lesz csomag-
szállítás, és ez nehezíti a túrákat. A pontos időpontokat épp a 
napokban kell majd lefoglalni, arról csak később tudunk tájé-
koztatást adni az érdeklődőknek. Bővebb információ a www.
erdeivandor.hu weboldalon.

Szervezők: Katona Erika (06303270562) 
és Kása Sándor (kasa.sandor1968@gmail.com)

Ha-ha-ha-havazik…
Január második hetében óvodásaink legnagyobb örömére végre 
megérkezett az igazi tél. A hóesést kihasználva sokat játszottunk 
a szabadban, szánkóztunk, hócsatáztunk.

Január 18-án a hóemberek világnapját egy vidám kiállítással 
köszöntöttük.

Természetbarát Munkaközösség

Téli madáretetés
A hagyományos madáretető gyalogtúránk 
útvonalán a Kisparkban, a Nagyparkban és 
a Temető melletti kiserdőben, 20 db madár-
etető került kihelyezésre. Ezeket rendszere-

sen feltöltjük eleségekkel, és örömmel fogadjuk a kirándulók 
támogatását is. A telelni hozzánk érkező és a Magyarországon 
maradó madárfajok általában emberi segítség nélkül is képe-
sek átvészelni a telet. Ha a kemény fagyok és a hólepel miatt 
természetes táplálékaikhoz nem jutnak hozzá, segíthetünk ne-
kik életben maradni.

Madaraink etetését rendszeresen, a fagyok elmúltáig szük-
séges végezni, mert megszokják, és számítanak az etetőhelyek 
táplálékkínálatára. Cserébe évről évre visszatérnek hozzánk, 
és szép látványuk mellett a biológiai védekezésben is tevé-
keny szerepet vállalnak kiskertünkben. Az etetésen kívül ne 
felejtkezzünk el kis kedvenceink itatásáról sem!

Sós Barnabás

Meglepetés pizzával köszönte meg az Ebesi Polgárőr Egye-
sület nevében a Pajzos házaspár a Hajdúszoboszlói Mentőál-
lomáson dolgozók járványhelyzet idején való helytállását. Az 
adományt Gadóczy György, 
a Mentőállomás állomásve-
zető mentőtisztje vette át.

Ezúton is köszönjük az 
egészségügyben dolgozók 
áldozatos munkáját!

Balogh László  
egyesületi vezető

Polgárőr köszönet
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Lakossági hirdetés
Földmérés, telekmegosztás, Fundamenta, lakáshitel, felújítási hi-
tel. Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány készí-
tése. Adorjánné Vali Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407.

Édesanyám, 
Czeglédi Lajosné 
2020. december 
16-án ünnepelte 

90. születésnapját. 
Ezúton is kívánunk 

neki sok boldog 
születésnapot!

BBooddnnáárr  JJáánnoossnnéénnaakk  
8800.. sszzüülleettééssnnaappjjaa

alkalmából nagyon sok 
boldog születésnapot 

kíván a szerető 
családja. 
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