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Ebben az évben – a tavalyi 
évhez hasonlóan – nagyon ko-
moly kihívásokkal kell szem-
benéznünk, magánszemély-
ként és települési közösség-
ként egyaránt. A koronavírus 
terjedése, a védekezés és a ve-
szélyhelyzet kizökkentette éle-
tünket a megszokott medréből. 
A megváltozott helyzetben is 
fontos, hogy az élet ne álljon 
meg, a munkafolyamatok ha-
ladjanak az önkormányzatnál 
és intézményeinél. Az önkor-
mányzat vezetésének évente 
az egyik legfontosabb feladata 
a település költségvetésének 
összeállítása. A 2021. évi vég-
leges költségvetésről február 
15-én egyeztetett online mó-
don a képviselő-testület. 

Gazdálkodásunkat 2021. 
évben is a takarékos, bizton-
ságos gazdálkodás, a kötelező 
feladatok hiánytalan, színvo-
nalas ellátása, az intézmények, 
a településüzemeltetés műkö-

dőképességének megtartása és 
a fejlesztések előkészítése, el-
indítása és megvalósítása kell, 
hogy meghatározza.

Ebben az évben a telepü-
lés szintű költségvetés főösz-
szege 1.478.198.660, - Ft.  A 
közel másfél milliárd forint 
tervezett bevételből a kötele-
ző önkormányzati feladatok-
hoz kapcsolódó állami támo-
gatás 354.921.050,- Ft, mely 
összegből levonásra kerül 
145.109.798,- Ft szolidaritási 
hozzájárulás.  A szolidaritási 
hozzájárulást a magas egy la-
kosra jutó adóerő-képességgel 
rendelkező településeknek kell 
teljesíteni a központi költség-
vetés felé.

A tervezett adóbevétel 311 
millió forint, az előző évről 
megmaradt pénzmaradvány-
ból közel 265 millió forinttal, 
egyéb működési bevétellel 
305 millió forinttal, felhalmo-
zási bevétellel 219 millióval 

számolunk a költségvetésben. 
Az utóbbi főként iparterület 
értékesítésből származó bevé-
tel.

A szintén közel másfél mil-
liárdos tervezett költségvetési 
kiadási főösszeg 68,3 %-a az 
intézmények és a település 
működését biztosítja. A költ-
ségvetésben több, mint 423 
millió forintot terveztünk be-
ruházásokra, felhalmozási ki-
adásokra. Ez az összeg év köz-
ben jelentősen emelkedni fog 
a 2020-ban tervezett, de meg 
nem valósított beruházások, 
és az idei évben pályázatból 
megvalósított fejlesztések ér-
tékével.

Ennek az évnek kiemelt fej-
lesztési célkitűzése a bölcsőde 
építés befejezése. Kora tavasz-
szal elkezdődik az Arany Já-
nos utca út -és csapadékvíz el-
vezetés építése. Ezzel egyide-
jűleg megtörténik a még nem 
szilárd burkolattal rendelkező 

utak kátyúzása, javítása, va-
lamint a játszóterek kötelező 
karbantartása. A közbeszerzési 
eljárás lefolytatását követően 
elkezdődik a Rákóczi utca10-
12. szám alatt a Szolgáltató 
ház építése. Ebben az évben 
tervezzük a MOL út mellett 
járda építését és ugyanitt a 
közvilágítás terveinek elkészí-
tését. Terveink között szerepel 
a Szent István téren közvilágí-
tás kiépítése és újabb útépítési 
tervek készítése.

Költségvetésünk 30 millió 
forint összegű általános tarta-
lékot is tartalmaz.

Továbbra is elsődleges 
szempont az önkormányzat 
folyamatos pénzügyi egyen-
súlyának, stabilitásának bizto-
sítása, a szigorú gazdálkodási 
fegyelem fenntartása, a telepü-
lés töretlen fejlődésének bizto-
sítása.

Szabóné Karsai Mária 
polgármester

2021. évi célkitűzések
Elfogadásra került Ebes 2021. évi költségvetése

A veszélyhelyzet időszaká-
ban – törvényi előírás alapján 
– nem tartható formális kép-
viselő-testületi ülés. Annak 
ugyanakkor nincs akadálya, 
hogy a testületi hatáskörbe 
tartozó döntések meghozatala 
előtt a polgármester kikérje a 
képviselők véleményét. Ebe-
sen a kialakult gyakorlatnak 
megfelelően havi rendszeres-
séggel, több órás online érte-
kezlet formájában kerülnek 
megvitatásra a törvényes rend-
ben elkészített előterjesztések. 
Az egyeztetést követően pol-
gármesteri határozat formájá-
ban születnek meg a döntések.

A januári egyeztetést (január 
27.) követően meghozott leg-

fontosabb döntések:
Az Egészségügyi és Szoci-

ális Bizottság hatáskörében 
döntés született rendkívü-
li települési támogatások és 
gyógyszertámogatások, vala-
mint lakásfenntartási támoga-
tások megállapításáról.

A Pénzügyi Bizottság tag-
jaival kiegészülve egyeztetés 
zajlott a 2021. évi költség-
vetés tervezetéről. A törvény 
értelmében 2021. február 15. 
napjáig kell a költségvetési 
rendelet tervezetét előterjesz-
teni. A tervezet kidolgozása az 
egyeztetés során elhangzottak 
szerint folytatódott.

A Rákóczi út 10-12. szám 
alatt tervezett „Szolgáltató 

Ház” beruházás előkészítése-
ként döntés született az ingat-
lanon az Ebesi Községgond-
nokság Kft. és az Önkormány-
zat között fennálló osztatlan 
közös tulajdon megszünteté-
séről, a terület Önkormányzati 
tulajdonba kerül, így kezdetét 
veheti a beruházás megvalósí-
tása.

Egyeztettek a képviselők 
egy kb. 0,5 ha méretű külterü-
leti szántót érintő vételi aján-
latról is. A döntés értelmében a 
terület nem kerül értékesítésre.

A vasútkorszerűsítési mun-
kálatok befejeztével lehetőség 
nyílt a vasút északi oldalával 
határos önkormányzati ingat-
lanokon történő telekalakí-

tásra, ennek eredményeként 
várhatóan új építési telkek 
kerülnek kialakításra ezen a 
területen.

A Civil Alap keretében nyúj-
tott támogatások felhasználá-
sának módosítására irányuló 
kérelmekkel is egyetértettek 
a képviselők. A módosítások 
oka minden esetben a korona-
vírus miatt kialakult helyzet 
volt.

Még korábban kezdemé-
nyezte az Önkormányzat a 
vasútállomáshoz vezető út 
átvételét a Magyar Államtól. 
Az átvételi folyamat részeként 
szükséges megállapodást köt-
ni a Magyar Közút Nonprofit 

A képviselőkkel egyeztetve meghozott döntések – 2021. január és február

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Zrt.-vel, a megállapodás is-
mertetését követően született 
döntés ennek aláírásáról.

Végül fecskeházi lakás-
sal kapcsolatos kérelemről is 
egyeztettek a képviselők.

A februári egyeztetést (feb-
ruár 15.) követően meghozott 
legfontosabb döntések:

Módosult a szociális ellá-
tásokról szóló helyi rendelet. 
Ennek oka, hogy az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb 
összege évek óta nem változott 
a költségvetési törvényben. Ez 
az összeg egyfajta viszonyítási 
alapként funkcionál a szociális 
rászorultság megállapításánál. 
Ahhoz, hogy a rászorultság 
kérdésében reálisan lehessen 
dönteni a települési támogatá-
sok odaítélésénél, szükséges 
a feltételrendszer időszakos 
felülvizsgálata és módosítása.

A Civil Alap terhére 2020. 
évben nyújtott támogatásokról 
szóló beszámolót 2021. janu-
ár 31-ig kellett benyújtani. A 
támogatott szervezetek beszá-
molói elfogadásra kerültek. A 
támogatások révén összesen 
tíz szervezet valósított meg 
kulturális, sport, vagy egyéb, 
a közösség érdekét szolgáló 
tevékenységeket.

Módosult a hivatali tisztvi-
selők díjazásáról szóló helyi 
rendelet. Ennek elfogadására 
rendszerint a költségvetéssel 
egyszerre, a minimálbérről 
és a garantált bérminimumról 
szóló bérmegállapodás ismere-
tében kerül sor. Az idei évben 
a tisztviselői bérek a bérmeg-
állapodásban foglaltaktól (4%) 
alacsonyabb mértékben, 2%-
kal emelkednek.

Elfogadásra kerültek az 

Óvoda 2021/2022. nevelési 
évét érintő határozatok. A be-
iratkozásra várhatóan május 
4-5. napján kerül sor, erről 
Tóth Ilona intézményvezető 
hirdetményt fog közzétenni.

Eignerné Bartusz And-
rea ügyvezető elkészítette a 
Könyvtár tavalyi éves beszá-
molóját és a Művelődési Ház 
2021. évi szolgáltatási tervét. 
Mindkét dokumentumot el-
fogadásra javasolták a képvi-
selők.

A 2020 decemberében kiírt 
pályázat eredményeként újabb 
5 éves időszakra Erdei András-
né került kinevezésre az Ebesi 
Alapszolgáltatási Központ és 
Idősek Otthona intézményve-
zetőjévé. A kinevezéshez ez-
úton is gratulálunk és további 
szakmai sikereket kívánunk.

Egy 4-es főút melletti ipari 
terület értékesítéséről is dön-
tés született, az értékesítésre 
versenytárgyalási eljárás kere-
tében, ingatlanforgalmi szak-
véleményben meghatározott 
irányáron kerülhet sor.

Az ideiglenes iparűzési adó-
kötelezettséggel kapcsolatos 
törvénymódosítás miatt mó-
dosult a helyi iparűzési adóról 
szóló rendelet, az idei évtől 
már nem lesz adóköteles az 
ideiglenes (180 napnál nem 
hosszabb) iparűzési tevékeny-
ség.

Végül elfogadásra került az 
Önkormányzat 2021. évi költ-
ségvetése, amelynek részleteit 
külön cikk tartalmazza.

A januári és februári egyez-
tetések eredményeként szüle-
tett valamennyi polgármesteri 
határozat elérhető a www.
ebes.hu oldalon.

Dr. Morvai Gábor jegyző

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
ISSN 2415-9964

Felelős kiadó: Eignerné Bartusz Andrea  
Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

 Felelős szerkesztő: Seres László 
E-mail: ebesihirlap@gmail.com 

Szerkesztőség: Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.  
4211 Ebes, Ady Endre utca 6-8. Tel.: 52/366-136.  

Mobil: 0620/251-6987. 
E-mail: ebeskultkft@gmail.com  

Médiapartnerünk: www.ebestv.hu 
Tipográfia: Abari Gusztáv 

Nyomda: Center-Print Nyomda Kft.,  
Debrecen. E-mail: info@centerprint.hu

22
(Folytatás az 1. oldalról.) Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet

Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona  
terápiás munkatárs munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, Ebes, Rákóczi utca 

7–9. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 

lényeges feladatok: Gondoskodik az ellátást igénybe vevők 
mentálhigiénés ellátásáról. Szükség szerint segítő beszélgetést, 
illetve csoportos foglalkozást vezet. Segíti az ellátottak családi 
és társadalmi kapcsolati fenntartását, a hitélet gyakorlásának 
feltételeit. Szervezi a foglakoztatásokat. Biztosítja a szabadidő 
kulturált eltöltésének feltételeit. Szakmai team keretében részt 
vesz a gondozási tervek elkészítésében. Segíti az intézményben 
élők társas kapcsolatait, érdekvédelmét. Részt vállal közösségi 
programok, rendezvények szervezésében az ellátottak részére. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 17.

Pályázati feltételek:
•  Főiskola, 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletének 

a szociális, terápiás munkatárs munkakörökre vonatkozó 
szakirányú képesítés, 

•  Idősotthoni ellátás területén – Legalább 3-5 év szakmai 
tapasztalat, 

•  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: főiskola.
Elvárt kompetenciák: kiváló szintű empátia, az idős emberek 
elfogadása, jó kommunikációs és problémamegoldó képesség. 
Előnyt jelentő kompetenciák: kiváló szintű empátia és 
elhivatottság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•  Szakmai végzettséget igazoló oklevél másolata 
•  Motivációs levél 
•  Fényképpel ellátott szakmai Önéletrajz 
•  Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) 
•  Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul 

•  Pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet 
érintő gondnokság alatt 

•  Pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41§ (1)-
(2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve 
az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén 
megszünteti. 

A munkakör betöltésének időpontja: 2021. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Er dei 
Andrásné intézményvezető nyújt a 06/30 630-3079-es te le fon-
számon.
A pályázatok benyújtásának módja:  

•  Postai úton, a pályázatnak az Ebesi Alapszolgáltatási Központ 
és Idősek Otthona címére történő megküldésével (4211 Ebes 
Rákóczi u. 7–9.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: AK/68-1/2021, 
valamint a munkakör megnevezését: terápiás munkatárs

•  Elektronikus úton: Erdei Andrásné részére a postmaster@
ebes-gondozasi-kozpont.t-online.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok beérkezését 
követően az intézményvezető személyes meghallgatások után dönt 
a leendő munkatárs személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 25.
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Az ebesi futó gyerekek 
egy nehéz téli időszakot tud-
hatnak maguk mögött, hisz 
a járványhelyzet miatt csak 
szabadtéri edzéseket végez-
hettek 4 hónapon keresztül. 
Nem volt elvárás, de szinte 
mindenki ott volt heti 3 alka-
lommal az edzéseken. Jöttek 
fagyban, hóban és szélben. 
Becsülettel rótták a köröket 
és példaértékű edzésmun-
kát végeztek. Céltudatosak, 
akik az otthon melegét és 
kényelmét a testük edzésére, 
immunrendszerük és egész-
ségük megerősödésére cserél-

ték. Egy futóversenyző egész 
évben és folyamatos edz, 
hogy mindig kiváló formában 
legyen. A téli alapozó időszak 
az egyik legfontosabb sza-
kasz az életében, hogy később 
sérülésmentesen tudja a gyor-
sító edzéseket elvégezni és 
szép eredményeket érjen el. 
A hosszú futások által kerin-
gési rendszerünk, anyagcsere 
folyamataink, regenerációs 
képességünk hatékonysága 
nő, így nagymértékben javul 
a futóteljesítményünk is. 

Sós Barnabás
Ebesi Sportbarátok Egyesület

Csodálatos gyerekek

Lomtalanítás
Az Ebesi Községgondnokság Kft. értesíti a lakosságot, hogy a 

DHK Kft. az éves lomtalanítást 
2021. március 18–19-én végzi.

A lomtalanítás menete: 
A korábbi lomtalanítások mintájára, az ingatlanok elé kell ki-
helyezni a lomot, melyet március 18-án és 19-én gyűjtenek be. 
Azokban az utcákban, ahol a kommunális hulladékszállítás csü-
törtöki napokon történik március 18-án, ahol pénteki napokon 
március 19-én szállítják el a kihelyezett lomot.

A lomnak minősülő tárgyakat a gyűjtési útvonal mellé kell 
kihelyezni úgy, hogy az a begyűjtő gépjárművel megközelíthető 
legyen, és a gyalogos- és gépjárműforgalmat ne akadályozza. 
Az apróbb kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban kell ki-
helyezni. A hulladékok kihelyezésének időpontja a lomtalanítás 
napon legkésőbb reggel 700-ig, de lehetőség szerint előző nap 
este. 
Lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok: 
Az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok, melyek 
nem helyezhetőek el a tároló edényzetben, a rendszeres hulla-
dékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, elektro-
nikai készülékek, nagyobb kartondobozok, rongy bezsákolva). 
Lomtalanítás során nem helyezhető ki: 
Kommunális hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, gépjár-
mű gumi, akkumulátor, veszélyes hulladéknak minősülő anyag, 
vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során 
veszélyezteti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egész-
ségét. 

Ebesi Községgondnokság Kft.
4211 Ebes, Széchenyi tér 1. 06-52-366-992

Virágvásár!
Az Ebesi Községgondnokság Kft. 2021. március 1-től a 
készlet erejéig virágvásárt tart Ebes, Rákóczi u. 13. szám 

alatti fólia sátorban.
Vásárlóinkat hétfőtől péntekig 8:00–12:00-ig várjuk.

Megvásárolható virágok:
• Árvácska 200 Ft
• Primula 350 Ft
• Fodros virágú primula 450 Ft

Érdeklődni: Ebesi Községgondnokság Kft. 
06-52/366-992, 06-30/985-4997

Tisztelt Ebesi Lakosok!
2021. február 17. napjától a Zöldhulladék Gyűjtőpont 

szerdai napokon 14–17 óráig, szombatonként 9–14 
óráig tart nyitva.

FIGYELEM! A Gyűjtőpont kamerá-
val őrzött terület, az alább részletezett 
használati feltételektől eltérő igénybevé-
tel esetén a telepőr jogosult megtagadni a 
szolgáltatás igénybevételét. A hulladékok 
kezelésére vonatkozó szabályok megsérté-
se hatósági eljárást von maga után!

2021 januárjától új szolgáltatásként lehetőség van az 
elhasznált sütőolaj és zsiradék gyűjtésére is a Zöldhul-
ladék Gyűjtőponton!

A szükséges engedélyekkel rendelkező cég által ki-
helyezett tárolót minden ebesi lakos ingyenesen veheti 
igénybe. A megoldás praktikus és környezetbarát: a hasz-
nált olajat és zsírt „cseppmentesen”, az otthoni gyűj-
tésre használt lezárt PET palackban/befőttesüvegben 
(akár saját eredeti csomagolásában) lehet elhelyezni a 
szolgáltató által biztosított gyűjtőben. Az összegyűjtött 
olaj 100%-ban újrahasznosításra kerül, bioetanol készül 
belőle.

Amennyiben a zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatban 
további kérdésük lenne, kérjük hívják a 06-52-565-048-as 
telefonszámot. 

Dr. Morvai Gábor jegyző

Vendéglátóhelyek bejelentése
2021. január 1. napján módosult a kereskedelmi tevé-
kenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 
29.) Korm. rendelet. A módosítás értelmében a 2021. ja-
nuár 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a rende-
let mellékletében meghatározott vendéglátó üzlettípust 
a kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig köteles be-
jelenteni a jegyzőnek. Kérjük a vendéglátó üzletek üze-
meltetőit, hogy a bejelentés részleteiről egyeztessenek a 
Polgármesteri Hivatal Igazgatási irodájával (Varga Enikő, 
52/565-044).

Dr. Morvai Gábor jegyző
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Bizonyára sokan ismerik az 
Ebes mellett több mint 22 éve 
működő műanyagipari vál-
lalatot. Azt viszont talán ke-
vesen tudják milyen pozitív 
változásokon ment keresztül 
az elmúlt néhány évben a 
Keter Hungary Kft., az évi 
több mint 8 millió kilogramm 
műanyagot feldolgozó multi-
nacionális vállalat.

A változás kezdete 2016 
volt, mikor közel 1 milliárd 
forint beruházás keretében 
megújult a 4000 négyzet-
méter műgyanta padlózat a 
termelő-üzemrészben, 14 új, 
robottal felszerelt, modern 
nagysebességű fröccsön-
tőgép került telepítésre, és 
teljes technológiát kiszolgáló 
energetikai korszerűsítés va-
lósult meg. 

Még ebben az évben meg-
szereztük a tanúsítványunkat 
az energetikai rendszerünk-
re (ISO 50001), és büszkén 
vállaltuk a közel 30%-os 
dokumentált energia megta-
karításunkat. Természetesen 
ezen rendszerünk mellett mi-
nőségbiztosítási (ISO 9001) 
és környezetirányítási (ISO 
14001) rendszert is működte-
tünk sikeresen. Szintén nagy 
előrelépést tettünk a környe-
zetünk védelmében, hiszen 

a 2020-ban az ebesi gyárban 
fröccsöntött 55 millió darab 
termék 58.44% újrahaszno-
sított műanyagból készült. 
Cégcsoportunk célja ezen ér-
ték 80%-ra emelése 2028-ra, 
de reméljük, hogy hamarabb 

is elérjük ezt az igen példaér-
tékű számot. 

Sokat változott az elmúlt 
években a logisztikai terü-
let is. 6 új, egyenként 1000 
négyzetméteres sátor került 
telepítésre a 12.000 m²-es 
kész áru raktár mögötti terü-
letre, ezzel óvva a korábban 
szabadtéren tárolt terméke-
inket. Tavalyi évben elkezdő-
dött a targoncák cseréje is, új, 

modern a mai kor és dolgo-
zóink igényeinek megfelelő 
járművekre, melyet ebben az 
évben tovább folytatunk, és 
2022-re flottamanagement-
tel támogatott árumozgatási 
rendszert fogunk működtetni. 

Dolgozói létszámunk is 
folyamatosan növekedett az 
elmúlt években, már több 
mint 300 saját dolgozónkkal 
és közel 200 idénydolgozó-
val szolgáljuk ki a folyama-
tosan növekedő vevői igé-
nyeket. A felvétel jelenleg 
is zajlik, fizikai és szellemi 
munkakörökbe egyaránt. 
Munkavállalóink több mint 
10%-a ebesi lakos, és sze-

retnék ezt a számot tovább 
növelni. (Központi telefon-
számunkon bővebb informá-
cióval tudunk szolgálni: 06 
52 565 900.)

Munkatársaink kényelmét 
és megelégedettségét szol-
gálja a felújított étkező, büfé, 
havi meglepetés ajándékok, 
havi kávé juttatás, Cafetéria 
rendszer, saját termék ked-
vezményes vásárlási lehető-
sége, mobiltelefon flottaked-
vezmény és még sorolhat-
nánk. Arculatunk is változik: 
új munkaruhák bevezetésé-
vel, dolgozóink szállítását 
végző buszaink megújulásá-
val, azok egyedivé tételével. 
Társadalmi szerepvállalásunk 
az elmúlt időszakban emel-
kedett, támogattuk az ebesi 
közösséget, gyermekklinikát, 
óvoda-bölcsődéket, de most 
lehetőségünk nyílik további 
támogatásokra is. Célunk, 
hogy a jövőben is stabil lá-
bakon álljunk, munkatársaink 
és partnereink megelégedett-
ségére.

Makai Péter
gyárigazgató

Keter Hungary Kft.

Erre a kérdésre kerestük február 2-án a választ, amikor az óvo-
dában ismét megrendeztük a hagyományos Mackó-kiállítást. 
Idén egy hangulatos „medve-lakba” költözhettek be a gyerekek 
kedvenc plüss mackói, akik próbálták megjósolni meddig lesz 
még Tél… meglátjuk igaz lesz-e a jóslásuk! 

Természetbarát munkaközösség

„Irgum, burgum, dörmög a medve… 
meddig tart el még ez a Tél?”

Madáretető gyalogtúra

A január végi Madáretető gyalogtúránkon 40-en vettek részt. 
Az Ebes külterületein kihelyezett etetőket feltöltöttük elesé-
gekkel. Rendszeresen ellenőrizzük azok fogyását. Bár már 
enged a tél szorítása, azért érdemes március végéig etetni a 
madarakat, mert táplálékforrás híján ekkorra már erősen le-
gyengül kis szervezetük. 

Sós Barnabás – Ebesi Sportbarátok
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Szépkorú köszöntése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Családi házak Ebes központjában! 
Várható átadás: 2021. szeptember, kulcsrakészen 

 

 

 

 
 

Az ár tartalmazza: az alap hideg és meleg burkolatokat, szanitereket, 
nyílászárókat. Lakásonként saját kerttel, füvesítve, vakondhálóval, 
dísztujákkal és terasszal.  

MŰSZAKI PARAMÉTEREK: 
HB30-as téglából, 15cm hőszigeteléssel, 10 cm-es belső válasz- 
falakkal. Műanyag, 3 rétegű nyílászárók, padlófűtés, kondenzációs 
kazán, 25 % megújuló energia. Minden helyiségben külön vezérel-
hető termosztát, klímakisegítő Split klíma, Monolit födém. 
Medicomfort pir/pur tábla szigeteléssel, Terrán cserép fedéssel. 

FIZETÉSI KONSTRUKCIÓ: 
Már 20 % előleggel megvásárolható, a további ütemezés a kivite- 
lezővel történő egyeztetést követően. 70% előleg megfizetése 
esetén 5 millió forint kedvezményt adunk a feltüntetett árakból!!! 

IGÉNYBEVEHETŐ KEDVEZMÉNYEK: 
Akár 10 M Ft CSOK, 10 M Ft kedvezményes hitel, 10 M Ft babaváró 
kölcsön  

MEGÉRI MOST MEGVENNI: 
2021-től 5% áfa tartalom, mely CSOK esetén teljes egészében 
visszaigényelhető, ezzel további 2.750.000Ft kedvezményt vehetnek 
igénybe! Ajándék ügyvédi költség amennyiben 2021 április 30. előtt 
szerződünk. 
Értékesítő: Adorjánné Vali telefon:  06-70/334-5407 
 

 

 

1.lakás: 108.38 m2, 55 M Ft 
2.lakás: 108.38 m2, 55 M Ft 
3.lakás: 105.00 m2, 53.472 M Ft 
 

A lakások mindegyike 3 szobás, 1 
nappali, konyha, fürdőszoba WC 
és 17.33 m2 - es garázs. 
 

Harmati 
AutósiskolaOKÉV: 09-0287-04

www.harmatiautosiskola.hu

2021-ben is folyamatosan indítunk 
személygépkocsi-vezetői tanfolyamot !

Következő tanfolyam márciusban indul
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

Józsa Lajosné (született: Füzesi Margit, 1931. február 7.), 
ebesi lakost 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Sza-
bóné Karsai Mária polgármester asszony és dr. Morvai Gá-
bor jegyző úr az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek 
Otthonában. Jó egészséget és további, békés, boldog éveket 
kívánunk!

Ebes Községi Önkormányzat

Az Ebesi Hírlap márciusi számának lapzárta 

időpontja 2021. március 18., csütörtök.

 

 

 

  

 

 

 

          
       Munkatársakat keresünk! 
 

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: 30/555-6816 vagy 30/010-6112 
(munkaidőben) 
Cím: 4025 Debrecen Petőfi tér 9. 
 

Véradás
Véradás lesz 2021.03.04-én (csütör-
tökön) 14.30–17.30-ig a Művelődé-
si Házban. (Ebes, Kossuth u. 32–34.) 
„Adj vért, és ments meg három életet!”

Lakossági hirdetés
Földmérés, telekmegosztás, Fundamenta, lakáshitel, felújítá-
si hitel. Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energia tanúsítvány 
készítése. Adorjánné Vali Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-
334-5407.
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„Mozgásban a megye” ügyességi 
csapatverseny

Iskolánk csapata a „Mozgásban a me-
gye” elnevezésű ügyességi váltóver-
senyen a 2. helyezést szerezte meg. A 
verseny különleges volt, hiszen minden 
csapatról a saját iskolájában készült el 
az a videofelvétel, amelynek időered-
ménye döntötte el a helyezéseket.  Az 
ebesi gyerekek végig nagyon koncent-
ráltan és lendületesen hajtották végre a 
különböző labdás és gyorsasági felada-
tokat, nyereményük egy sportszercso-
mag volt.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormány-
zat a „Humán szolgáltatások fejlesztése 
Balmazújvárosban és térségében” című 
EFOP-1.5.3-16-2017-00043 azonosí-
tószámmal nyilvántartott projekthez 
kapcsolódóan rendezte meg a „Moz-
gásban a megye” – Iskolai közösségek 
ügyességi csapatversenyzése elnevezé-
sű programot.

A csapat tagjai: Pálóczi Katalin, 
Pusztai Hunor, Krivács Zsófia, Fodor 
Szabolcs, Egri Kincső, Makai Botond, 
Kun Viktória, Balogh Balázs

Felkészítő tanár: Kása Sándor.

Siker az idegennyelvi versenyen

A Berettyóújfalui József Attila Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola tankerületi idegennyelvi versenyt 
hirdetett.

A gyerekeknek angol videót kellett 
készíteniük az online tanulás idősza-
káról. A pályamunkákat tetszés szerinti 

technikákkal készíthették el és PPT-vel, 
vagy zenei aláfestéssel gazdagíthatták.

Mindhárom helyezett ebesi diák lett.
Beke Lilla  (7.a)  1. helyezést ért el,
Kovács Anna (8.b) 2.helyezett lett,
Molnár Maja (7.a) 3. helyen végzett.
Felkeszítő: Csiháné Pálinkás Kriszti-

na tanárnő.

NyelvÉsz

A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Aka-
démia idén is megrendezi többfordulós 
 nyelvÉSZ anyanyelvi tanulmányi ver-
senyét. Az iskolai fordulót 2021. január 
15-én írták meg a megmérettetésre je-
lentkezett tanulóink.

Illés-Dudás Annabell 1.a, Oláh Máté 
1.a, Nagy Dávid 2.b, Kovács Franciska 
3.b, Zétényi Eszter 4.a megyei forduló-
ba jutott.

A megyei döntőt 2021. február 21-én 
fogják rendezni. A jelenleg is fennálló 
járványhelyzet miatt a megyei bázis-
iskolák nem fogadhatnak külső isko-
lákból diákokat, ezért mindenki a saját 
iskolájában fogja teljesíteni a megyei 
fordulót, melynek részleteiről később 
kapunk tájékoztatást.

Felkészítők: Nagy Anita, Dzsudzsák 
Natália, Bálintné Bagdi Ibolya, Galgó-
czi Éva

Kapcsolattartó pedagógus: Nagy 
Anita.

Tájékoztatás hit- és erkölcstan 
oktatásról

A 20/2012. EMMI rendelet 182/A. § 
(1) bekezdésére figyelemmel, a leendő 
bejövő évfolyamos, és a már tanulói 
jogviszonnyal rendelkező, a következő 
tanévben hit- és erkölcstan oktatásban  
érintett tanulóknak és szüleiknek tájé-
koztatást tartunk, melynek időpontja 
2020. március 4. (csütörtök). Helye: 
Ebesi Arany János Magyar–Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola honlapja 
(ebes arany.hu), ahol elérhetőek lesz-
nek az egyházak tájékoztató anyagai.

Sikeres szereplés a matekÁSZ 
tanulmányi versenyen

A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Aka-
démia idén első alkalommal rendezi 
többfordulós matekÁSZ matematika 
tanulmányi versenyét. Az iskolai for-
dulót 2021. január 29-én írták meg a 
megmérettetésre jelentkezett tanulóink.

Nagy Tamás 1.a, Oláh Máté 1.a, Bocz 
Ádám 3.a, Szulyák Máté 4.a, Hámori 
Gergő 4.b megyei fordulóba jutott.

A megyei döntőt 2021. március 12-én 
fogják rendezni. A jelenleg is fennálló 
járványhelyzet miatt a megyei bázis-
iskolák nem fogadhatnak külső isko-
lákból diákokat, ezért mindenki a saját 
iskolájában fogja teljesíteni a megyei 
fordulót, melynek részleteiről később 
kapunk tájékoztatást.

Felkészítők: Fodor Barbara Melinda, 
Orjákné Kurczina Zsuzsanna, dr. Rá-
csai Lajosné, Zelizi Mária.

Kapcsolattartó pedagógus: Nagy 
Anita.

Tájékoztatás a művészeti oktatásban 
részesülők térítési díj fizetéséről

A 2020–2021-es tanévben művészeti 
áganként 2021. március 15-ig kérjük 
befizetni a II. félévre vonatkozó téríté-
si díjakat, melyről tájékozódhatnak az 
iskola honlapján (www.ebesarany.hu), 
illetve az iskola bejáratánál. A térítési 
és tandíjak befizetésére banki átuta-
lással van lehetőség!

További híreink iskolánk honlapján 
(ebesarany.hu) megtekinthetők.

A tavaszi időszakra tervezett prog-
ramjainkat az aktuális járványügyi 
helyzet lehetőségeihez igazodva való-
sítjuk meg.

Összeállította:
Szűcs Norbert intézményvezető 

Kása Sándor 
intézményvezető-helyettes

Iskolai hírek
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Az általam már 20 éve irá-
nyított Ebesi Polgárőr Egye-
sület kiemelt és nélkülözhe-
tetlen feladatának tekinti a 
községünkben élő idős, be-
teg, veszélyeztetett embertár-

sainkról való gondoskodást. 
Szolgálataink során igyek-
szünk a nehéz körülmények 
között elő honfitársainknak 
segítséget nyújtani úgy, hogy 
polgárőreink a járványhely-
zet miatt a kelleténél ne vál-
laljanak nagyobb kockázatot, 
hiszen ebben a helyzetben is 
egyik legfontosabb feladat 
az önkéntes segítők egész-
ségének és testi épségének a 
megvédése.

December utolsó hetétől  
a bevezetett szigorító in-
tézkedések miatt az Arany 
Oroszlán Étterem korlátozott 
nyitva tartással működik, 
így kérésüknek megfelelő-
en Egyesületünk segítséget 
nyújt a hétvégi ebédek kiszál-
lításában.  

Polgárőr társaim vállalták a 
szombati és vasárnapi ebédek 
kiszállítását, amely nemes fel-
adatot azóta is – remélhetőleg 
minden érintett megelége-
désére – szívesen végzünk. 
Jó érzéssel tölt el bennünket, 
hogy akkor is tudunk és aka-
runk segíteni embertársain-
kon, amikor a településünkön 
működő többi civil szervezet 
gyakorlatilag felfüggesztette 
a tevékenységét, úgymond 
„pause” üzemmódra váltot-
tak!

Az Ebesi Alapszolgáltatási 
Központ és Idősek Otthoná-
nak vezetője által összeállí-
tott névjegyzék alapján 2021 
januárjában ismét felkerestük 
lakóhelyükön a névjegyzék-
ben szereplő veszélyeztetett, 

egyedül élő, idős, beteg, szo-
ciálisan rászoruló helyi lako-
sokat.

A Hajdúszoboszlói Rendőr-
kapitányság kérésnek megfe-
lelően látogatásunkkor adatla-
pot állítottunk ki az érintettek 
életkörülményeiről, állapotá-
ról, az alapvető lakhatási fel-
tételek meglétéről.

Önkormányzati képviselő-
ként és az ebesi lakosok ne-
vében is mondhatom, hogy 
mindannyian várjuk a korlá-
tozó intézkedések enyhítését, 
de felelősségteljes állam-
polgárként azt is belátjuk, 
hogy ezek megléte és betar-
tása mindannyiunk védelmét 
szolgálja!

Balogh László  
egyesületi elnök

Tisztelet az éveknek, biztonságot az időseknek!

Anyagi kárral járó közlekedési baleset helyszínén kellett 
intézkedniük a rendőröknek 2021. február 16-án Ebesen. A 
rendelkezésre álló adatok szerint egy nő közlekedett Honda 
típusú személygépkocsijával 8 óra 15 perc körül Ebesen, az 
Ady Endre utcában. Amikor a Vadas utcai kereszteződéshez 
érkezett, úgy kezdte meg a balra kanyarodást, hogy nem 
győződött meg arról, hogy járművének előzésébe kezdett egy 
Lancia típusú személygépkocsi, mellyel összeütköztek.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját 
és amennyiben jogsértő eseményt észlelnek, értesítsék a 
rendőrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti 
megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. 
A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait 
zártan – kezeli: 

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

Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden hétfőn 17:00 és 

18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az 
Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.

Karácsony Béla r. százados

Rendőrségi hírek

Pályázati felhívás
Az Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 

az ebesi Széchényi Ferenc Tájmúzeum  
történész muzeológus 
munkakörének betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony (há-
rom hónap próbaidővel)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Széchényi Ferenc Tájmúzeum Ebes, 

Ady Endre utca 6–8.
A munkakörbe tartozó feladatok:
–  a múzeum történeti műtárgy-gyűjteményének gondozása, 

múzeumi nyilvántartások vezetése, a gyűjtemény feldolgo-
zása, szakmai tárlatvezetés, kiállítások előkészítése, rende-
zése, digitalizációs feladatok, gyűjteménnyel kapcsolatos 
adminisztratív feladatok (adatszolgáltatás) ellátása, múze-
umpedagógiai és közművelődési programok szervezése, 
lebonyolítása,

–  szakmai partnerekkel kapcsolattartás, szakmai programok 

szervezése, lebonyolításában részvétel (előadások, konfe-
renciák stb.).

Illetmény és juttatások: 
A munkabér megállapítására és a juttatásokra a Munka Tör-

vénykönyve az irányadó.
Pályázati feltételek:
– történész/történész-muzeológus egyetemi diploma,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: múzeumi területen 

szerzett szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó fényképes szakmai önéletrajza,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata. 
Jelentkezés módja
– Elektronikus úton a pályázat ebeskultkft@gmail.com címre 

történő megküldésével.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.
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Ebes Óvodásaiért  
és Bölcsődéseiért 

Alapítvány 

 

 

Kedves ebesi lakosok! 
 

Nagy örömünkre 
2021-től lehetőségünk van 

 a felajánlott személyi jövedelemadó  
1% fogadására. 

 

Adószámunk: 
18979079-1-09 

 

Köszönettel fogadjuk az érkező támogatásokat  
a kis óvodások és bölcsődések nevében!  
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