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Önkormányzatunk több mint 500 millió forint értékben 
nyújtott be pályázatot a TOP Plusz (Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program) keretében január első felé-
ben. Óvodánk kihasználtsága az utóbbi 3 évben meghaladta 
a maximálisan befogadható létszámot, ezért az Önkormány-
zat felvette a kapcsolatot az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umával, akik támogatásukat fejezték ki a fejlesztés elindítá-
sához. A TOP Plusz Gyermeknevelést támogató humán 
infrastruktúra fejlesztése pályázatból szeretnénk óvodánkat 
további két új csoportszobával bővíteni, így az óvodai férő-
helyek száma 175 főről, 225 főre bővülne. A pályázott ösz-
szeg 261,2 millió forint. 

Szintén 100 %-os támogatási intenzitás mellett nyújtottunk 
be pályázatot közel 141 millió forintra, melyből egy bringa-

parkot tervezünk kialakítani Ebes délnyugati részén, a volt 
mázsaház környezetében. A projekt magába foglalja BMX 

pálya és Pumpa pálya, valamint parkolók kialakítását, és az 
épület felújítását és átalakítását.

Újra lehetőség nyílt önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítésére pályázni a TOP keretében. A most benyúj-
tott pályázatunk a Művelődési ház, a Görbe-Balogh kúria és 
a Sportház energetikai fejlesztését célozza meg. Az igényelt 
támogatás 100 millió forint. 

A korábbi évekhez hasonlóan önkormányzatunk felké-
szülten várta a Magyar Falu Program (MFP) 2022. évi pá-
lyázati kiírásainak megjelenését is, így hamarosan öt darab 
pályázatot nyújtunk be. A Gázláng utca felújítására, illetve 
ugyanebben az utcában járdaépítésre, a Kossuth u. 12. szám 
alatti védőnői szolgálat épületének külső festésére és kerítés 
felújítására, a ravatalozó épületének felújítására, valamint 
kommunális eszköz beszerzésére pályázunk összesen 69 
millió forint összegben.

A tavalyi évben megnyert MFP pályázatok közül néhány-
nak a megvalósítása ebben az évben realizálódik. Így, ebben 
az évben felújításra és korszerűsítésre kerül a Rákóczi utca 
15. szám alatti szolgálati lakás, megvalósul a Rákóczi u. 16. 
szám alatti orvosi rendelő tetőfedésének cseréje, valamint 
kerítésének építése. Tavasszal elkezdődik a Széchenyi utca 
út- és csapadékvíz elvezetés építése. Ehhez a beruházáshoz 
20 millió forintot nyertünk 2021-ben, a további közel 35 mil-
lió forintot saját forrásból finanszírozza önkormányzatunk.

Nemrég kaptuk meg a támogatói döntést a Vidékfejlesz-
tési Program keretén belül a „Külterületi helyi közutak fej-
lesztése” című felhívásra benyújtott pályázatunkkal kapcso-
latban. Az elnyert támogatás összege közel 281 millió forint, 
melyhez önerőként megközelítőleg 15 millió forintot kell az 
önkormányzatnak biztosítani. A beruházás keretében a Piac 
dűlő egy része és a Templomdombhoz vezető dűlőút zúzott-
kővel való megerősítése valósul meg, összesen mintegy 3,1 
km szakaszon.

Szabóné Karsai Mária polgármester

Óvodabővítés látványterve

Tájékoztató pályázatokról
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A decemberi ülés döntései
Első napirendi pont keretében az előző 

ülés óta eltelt időszak eseményeinek pol-
gármesteri összefoglalójára került sor. A 
következő napirendi pont a község 2020. 
évi tűzvédelmi beszámolójának megvita-
tása volt. A Debreceni Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség által megküldött beszámoló-
ból kiderült, hogy Ebesre a legtöbb esetben 
közúti baleset miatt vonultak ki a tűzoltók, 
ezen kívül természeti csapások (pl. kidőlt 
fák), valamint otthoni tüzek miatt volt szük-
ség a katasztrófavédelem beavatkozására. 
Külön említést érdemelnek az elhanyagolt, 
nem szakszerűen karbantartott kémények 
miatt kialakult tüzek, melyek a rendsze-
res kéménysepréssel és a helyes tüzeléssel 
megelőzhetőek. 

A következő napirendi pontban a 2021. 
évi adóztatási beszámolót vitatták meg a 
képviselők. A beszámolóból kiderült, hogy 
az adóbevételek előirányzaton felül teljesül-
tek, és a hátralékok összege is csökkent. 

Elfogadta a Képviselő-testület a 2022. évi 
első féléves munkatervét, amely alapján ja-
nuártól júniusig minden hónapban lesz tes-
tületi ülés. 

Előterjesztésre került az önkormányzati 
tulajdonú mezőgazdasági földek hasznosí-
tásáról szóló beszámoló. A mezőgazdasá-
gi tevékenység a 2021-es évben közel 23 
millió Ft-tal járult hozzá az önkormányzat 
finanszírozásához, de ebben az összegben 
még nem szerepelnek a különböző támoga-
tásokból származó bevételek.

A következő napirendi pont keretében a 
Képviselő-testület az Ebesi Alapszolgálta-
tási Központ és Idősek Otthona kérelmét 
tárgyalta meg. A döntés értelmében az intéz-
mény az ellátottak védelme érdekében táv-
közlő eszköz útján nyújtja az idősek klubja 
szolgáltatást az igénybe vevők számára. 

Döntés született az alpolgármesterek 
tiszteletdíjának módosításáról, melynek 
eredményeként a 2020-as és 2021-es inflá-
ciónak megfelelő mértékkel korrigálásra 
kerültek a tiszteletdíjak. Jelenleg Ebesen 
az alpolgármesterek tiszteletdíjára fordí-
tott összeg együttesen sem éri el a törvény 
alapján egy alpolgármester számára kifizet-
hető összeget. Mezei László alpolgármester 
a 2019-es döntéséhez tartva magát ezúttal 
is lemondott az őt megillető tiszteletdíj  
50%-áról. 

Döntött a Testület a tisztviselői illet-
ményalap 2022. évi összegéről is. A mini-
málbér, illetve a garantált bérminimum ösz-
szegére, továbbá több különböző ágazatot 
érintő bérfejlesztésre figyelemmel az illet-
ményalap 15,7%-kal került megemelésre. 

Határozat született egy 1000 m2-es ipari 
parki terület értékesítésre történő kijelölésé-

ről. Az értékesítési eljárás a szokott módon, 
az önkormányzat vagyonrendelete alapján 
került lefolytatásra.

Törvényi kötelezettségének eleget téve a 
Testület megvizsgálta a köztemetőben al-
kalmazandó díjtételek mértékét, egyúttal 
megállapította, hogy a kormány veszély-
helyzeti rendelkezései alapján jelenleg a 
díjak módosítására nincs lehetőség.

Döntés született a helyi építési szabályzat 
módosításáról. Ez a folyamat lakossági kez-
deményezésre indult meg 2021 tavaszán, a 
szükséges egyeztetések lefolytatását követő-
en vált lehetővé a helyi rendelet módosítása. 
A módosítás elfogadását követően a Kép-
viselő-testület ismételten úgy döntött, hogy 
kezdeményezi a HÉSZ módosítását. Ennek 
oka a Templom utca megnyitását lehetővé 
tevő módosítások megvalósítása, valamint 
az ipari parki fejlesztések megvalósítását le-
hetővé tevő pályázat lezárásához szükséges 
módosítások megvalósítása. A tervek szerint 
a módosítást követően néhány „Gksz” beso-
rolású ipari parki terület „Ge” besorolásba 
kerül át. A módosítást elsősorban a pályázat 
szabályai teszik indokolttá, az Önkormány-
zat továbbra is elkötelezett az iránt, hogy az  
ipari parkban ne jelenjen meg zavaró hatású 
ipari tevékenység.

A testületi ülés keretében Biró Sándorné, 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság el-
nöke beszámolt a szociális tűzifa kérelmek 
feldolgozásáról. A kérelmek lehető legrövi-
debb időn belüli feldolgozása lehetővé tette 
a tűzifa kihordásának megkezdését. Össze-
sen 125 kérelem érkezett be, ezek közül 104 
felelt meg a belügyminisztériumi forrásból 
kiosztható tűzifatámogatás feltételeinek. 
21 fő nem felelt meg a rendeletben rögzí-
tett feltételeknek, ugyanakkor a Bizottság a 
szociális helyzetük alapján úgy ítélte meg, 
hogy települési támogatás formájában szá-
mukra is juttatható tűzifa. Négy fő kérelme 
elutasításra került.

Zárt ülés keretében első lakáshoz jutók 
települési támogatásáról döntött a Képvise-
lő-testület.

A januári ülés döntései
Az ülés ezúttal is polgármesteri össze-

foglalóval vette kezdetét. Ennek keretében 
egy prezentációra is sor került a folyamat-
ban lévő pályázatokról. Az itt elhangzottak 
részletes kifejtése megtalálható az első ol-
dalon. 

A második napirendi pont keretében a Be-
rettyóújfalui Tankerületi Központ megkere-
sése alapján sor került az Általános Iskola 
felvételi körzetének véleményezésére. A 
felvételi körzet a korábbi évekhez hasonló-
an Ebes közigazgatási területe. 

Jogszabályi kötelezettség alapján megál-

lapításra került a polgármester 2021. évről 
áthozott szabadnapjainak száma, valamint 
elfogadta a Testület a 2022-es évre irányadó 
szabadságolási tervet is. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény január 1-jétől hatályba lépett 
változása miatt a Képviselő-testületnek meg 
kellett állapítani a polgármester új, törvény-
ben meghatározott összegű illetményét. Az 
előterjesztés ismertetése során elhangzott, 
hogy egy friss kormányrendelet alapján 
az 5000 lakos alatti települések esetében a 
megemelt polgármesteri illetményhez álla-
mi támogatás is társul, így a magasabb il-
letmény összege nem jelent plusz terhet a 
költségvetés számára. 

Ismét döntés született a Szolgáltatóház 
kivitelezőjének kiválasztása érdekében le-
folytatandó közbeszerzési eljárás megin-
dításáról. A döntés oka, hogy a korábban 
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredmény-
telenül zárult. Az Önkormányzat tervei sze-
rint a beruházás az idei évben megindulhat, 
és 2023-ban birtokba veheti a lakosság ezt a 
rég várt fejlesztést. 

Elfogadta a Képviselő-testület az első la-
káshoz jutók települési támogatása összegé-
nek megemeléséről szóló előterjesztést. Az 
ingatlanok, illetve az építőanyagok árának 
emelkedésére figyelemmel a megítélhető tá-
mogatási összeg 25%-kal emelkedik. 

Módosításra került a bölcsődében alkal-
mazott étkezési térítési díj, valamint gondo-
zási díj összege.

Döntés született egy ipari parki ingatlan 
értékesítésre történő kijelöléséről. Az érté-
kesítési eljárás az önkormányzat vagyon-
rendelete alapján kerül lefolytatásra.

A nyílt ülés utolsó napirendjének kereté-
ben Tóth Ilona intézményvezető adott tá-
jékoztatást a 2022/2023-as nevelési évben 
várható óvodai csoportlétszámokról. A szü-
letések emelkedő száma, továbbá a telepü-
lésre beköltöző fiatal családosok számának 
növekedése miatt az óvoda új csoportokkal 
történő bővítése indokolt. A Képviselő-tes-
tület korábban már döntött az ehhez szüksé-
ges tervek elkészítéséről, az önkormányzat 
célja, hogy a bővítést pályázati forrásból 
sikerüljön megvalósítani. Egyelőre még 
nem lehet tudni, hogy a pályázat sikeres 
lesz-e. Szabóné Karsai Mária polgármester 
elmondta, hogy az óvodai helyek megoldá-
sa kiemelt fontosságú, az Önkormányzat 
minden tőle telhetőt megtesz annak érdeké-
ben, hogy az ebesi gyerekek itt járhassanak 
óvodába. 

Zárt ülés keretében a kitüntető díjakra be-
nyújtott jelölésekről született döntés. A dí-
jak átadására előreláthatólag a március 15-i 
ünnepségen kerül sor.

Dr. Morvai Gábor
jegyző

December 15-én és január 19-én is ülésezett a Képviselő-testület
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Nagy szeretettel köszönjük Ebes Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete és a Pénzügyi Bizottság külső tagjai által óvodánk 
és bölcsődénk gyermekei számára ajándékozott gokartokat.

Tóth Ilona intézményvezető

Gokart adomány  

 1  
Document Name 
Your Company Name (C) Copyright (Print Date) All Rights Reserved 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Farsang 
  

Szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt farsangi kézműves 

foglalkozásunkra 
 

2022. február 4-én (pénteken) 14:00-tól 
a Községi Könyvtárban! 

  
  
  
  

               A rendezvény az aktuális  járványügyi  szabályok betartásával  valósul  meg!  

  

Felhívás
Ebes Községi Önkormányzat idén is csatlakozott a Járási 

Startmunka közfoglalkoztatási programhoz. Várjuk azon 
ebesi lakosok jelentkezését, akik részt kívánnak venni a 
2022. március 1-jétől 2023. február 28-ig tartó közfoglal-
koztatási programban. 

Bővebb információ: Hodosiné Varga Enikő, telefon: 
52/565-044

Ebes Községi Önkormányzat
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Sok fiatal számára fontos, hogy függet-
len legyen a szüleitől, de főiskolásként vagy 
ötödévesként ez nem mindig könnyű feladat. 
Ha valaki a katonai hivatás mellett dönt, már 
a tanulmányai alatt is fizetést kap – ez igaz a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) meg-
valósuló tisztképzésre és az Acélkocka Altiszt-
képzési Rendszerre is. 

Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Karának tisztjelöltjei jelenleg ösztöndíjat kapnak, 
de augusztus 20-tól megváltozik a jogviszonyuk, 
ami az újonnan felvételizőket is érinti. A tisztje-
löltek a Magyar Honvédség szerződéses állomá-
nyába kerülnek és a képzési időn kívül tíz éves 
megállapodást írnak alá a szervezettel. Őrmes-
tertől zászlósig terjedő rendfokozatokat viselnek 
majd, a „hallgató” előtag használatával. Havi 
illetményük évfolyamtól függően bruttó 260 és 
300 ezer forint között mozog majd, de aki jól ta-
nul, további 30 ezer forintot is kaphat. A képzési 
idő a társadalombiztosítási szabályok szerint jog-
szerző időnek minősül.

A bekerülés fizikai, pszichikai és egészségügyi 
megfeleléshez, valamint az alapkiképzés teljesí-
téséhez kötött. A jelentkezéshez az angol, a né-
met vagy a francia középfokú nyelvvizsga meg-
léte szükséges, újdonság viszont, hogy bővült az 
emelt szinten elfogadható érettségi tantárgyak 
köre. 

Az Acélkocka Altisztképzési Rendszer 2019-
ben indult, az egyéves képzés révén már többszá-
zan szolgálnak hivatásos altisztként a honvédség-
nél. Legalább érettségivel rendelkező, nagykorú 
állampolgárokat keresnek. A jelentkezési idő-
szak nyár elejéig tart, az alapkiképzés az al-
kalmassági vizsgálatok után, augusztus közepén 
kezdődik. Az „acélkockák” az érettségivel ren-
delkező közkatona illetményére jogosultak, így 
rájuk is vonatkozik a tavaly év végén bejelentett 
10%-os béremelés. Ingyenes számukra a lakta-
nyai elhelyezés, az étkezés, a ruházati ellátás és 
utazási hozzájárulást is kaphatnak. 

Aki a már megszerzett iskolai végzettségével 
(legalább általános iskolai) választaná ezt a hiva-
tást, szintén csatlakozhat a honvédséghez, szerző-
déses vagy tartalékos katonaként. További infor-
mációk: iranyasereg.hu

Tiszt és altisztjelöltként, 
anyagilag függetlenül

Szelektív hulladékszállítási napok 2022.

Január 14. Július 8.

Február 11. Augusztus 12.

Március 11. Szeptember 9.

Április 8. Október 14.

Május 13. November 11.

Június 10. December 9.

 

 

 

 

                                     Sajtóközlemény 
MONTÁZS projekt - A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások 

hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése 

2021. december 10. 

 
 
 
 
 
 
 

Folytatódik a fogyatékosságügyi tanácsadás a MONTÁZS projekt zárása után 

Javuljon a fogyatékos emberek életminősége, önálló életvezetési képessége, valamint a társadalmi 
befogadásuk – ez volt a fő célja a 2017-ben indult MONTÁZS projektnek. Ennek megvalósítására 
többek között létrehozták és működtetik az országos fogyatékosságügyi tanácsadói hálózatot, AAK 
(augmentatív és alternatív és kommunikáció)-módszertani központokat nyitottak, elérhetővé tették 
minden régióban a felnőtt logopédiai ellátást, valamint az autista emberek ellátását segítő szolgáltató 
hálózatot működtettek. A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést segítő 
fogyatékosságügyi tanácsadói hálózat a projekt után is elérhető lesz.  

A MONTÁZS projekt keretében 2018. április 1-től országszerte 22 Információs és Koordinációs Pont 
alakult (IKOP) és működik ez év végéig. Az IKOP-okban dolgozó – speciális ismeretekkel, tudással 
rendelkező – fogyatékosságügyi tanácsadók a helyi igényekre alapozott szolgáltatást biztosítanak a 
fogyatékos személyek és családtagjaik, valamint az intézményi ellátásban részesülő fogyatékos 
személyek számára. 

Az elmúlt évek tapasztalatai és eredményei igazolják, hogy a fogyatékosságügyi tanácsadás beváltotta 
a hozzá fűzött szakmai elképzeléseket, szükség van a helyi igényekre reagáló szolgáltatásra. A 
fogyatékos emberek és családtagjaik életét nagyban megkönnyíti, ha a számukra fontos, speciális 
információkat egy helyen érhetik el. Az IKOP-okban elérhető szolgáltatások igen népszerűek voltak az 
érintettek és szakemberek körében is. A fogyatékosságügyi tanácsadás nem ér véget a MONTÁZS 
projekt zárásával. 2022. január 1-től a szolgáltatás átkerül az emberi erőforrások minisztere által kijelölt 
család- és gyermekjóléti központokhoz, ahol más keretek között, de hasonló szakmai tartalommal várják 
a kliensek, szakemberek megkeresését.  

 Az észak-alföldi régióban az alábbi intézményekben folytatódik a fogyatékosságügyi tanácsadás:  

 

 

 

 Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nprofit Kft. 
Projektiroda: 1138 Budapest, Váci út 191. 
E-mail: kommunikacio.montazs@szinkft.hu 
Honlap: www.szinkft.hu  

A MONTÁZS projektet (EFOP 1.9.2.–VEKOP-16-2016-00001) a Szociálpolitikai Innovációs 
Közhasznú Nonprofit Kft. valósítja meg európai uniós támogatásból. A projekt célja a 
fogyatékosságból adódó igényekre reagáló közszolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének 
javítása, a fogyatékos emberek életminőségének, önálló életvezetési képességének és társadalmi 
befogadásának növelése. 

• Nyíregyháza: Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ, 4400 Nyíregyháza, Körte utca 41/A. 
• Debrecen: Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja, 4027 Debrecen, 

Thomas Mann u. 2/A 
• Szolnok: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ, 5000 Szolnok, 

Városmajor út 67/A 

Tisztelt Ebesi Lakosok!
A Zöldhulladék Gyűjtőpont 2022. február 16-tól (szerda) is-
mét heti két alkalommal tart nyitva: szerdánként 14–17 óráig és 
szombatonként 9-14 óráig.

Dr. Morvai Gábor jegyző
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Az Ebesi Katolikus Temp-
lomért Alapítvány (EKTA ; 
Ady E. u. 6.) kereszt állítását 
tervezi a faluba vezető út men-
tén, nemzeti hagyományaink-
hoz hűen.

Tavaly óta összesen 500.000 
Ft gyűlt össze. A megvalósítás-
hoz még ugyanennyi összegre 
lenne szükség. A kereszt a jár-
ványra, a világkongresszusra 
emlékezne és Ebes község 
fennállásának 70. évforduló-
ját is ünnepelné! Anyaga fehér 
gránit, párja Hajdúszoboszló határában áll.

Minden fillér számít, ezért is fordulunk kérésünkkel a lakos-
sághoz.

A támogatásukat az OTP Banknál vezetett 11738084-
20020299 számlaszámra lehet utalni (csekket is tudunk adni).

Az adó 1%-át is szívesen fogadjuk! Adószám: 18551563-1-09
Elérhetőségeink kérés esetén: tel.: 06-30-3945-575
E-mail: anniokvath@gmail.com 
Segítségüket köszönve:

Dr. Okváthné Kertész Anna
az alapítvány elnöke

Felhívás támogatásra 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk” 
 

Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja a 
Széchényi Ferenc Tájmúzeumban 

 Helyszín: Ebes, Ady Endre utca 6-8.  

2021.  FEBRUÁR  24.  16:00 

Rendhagyó tárlatvezetés majd koszorúzás a 
múzeumkertben. 

 

 

  

Minden látogatót szeretettel várunk! 

Információ:  52/366-136,  20/404-8044 

A rendezvényen való részvétel az aktuális járványügyi szabályok 
betartásához kötött. 

Szép kezdet
Nagyon szép futósikerek-
kel kezdődött az idei év 
is. A sok érmes helyezés 
mellé egyéni csúcsok is 
születtek a téli időjárás 
ellenére. Mészáros Márta 
megtáltosodott, szágul-
dott, állva hagyta vetély-
társait, Kerékgyártóné 
Katona Mária hónapról 
hónapra javítja meg egyé-
ni rekordjait. Sós Barna-
bás ifjúsági pályacsúcs 
tartónk a felnőttek között 
is a leggyorsabb volt. 
Korcsoportos győzteseink 
Mészáros Márta, Ke-
rékgyártóné Katona Mária, Szűcs Benett, Sós Barnabás és 
Mészáros Tamás. Ezüstérmesek lettek Kerékgyártó Fanni, 
Nyüvediné Mónika és Antal Zétény. Harmadik helyen értek 
célba Nagy Anita, Kerékgyártó Péter és Kerékgyártó Ben-
ce. További pontszerzőink Antal Csenge, Kontár Zsófia, Egri 
Kincső, Egri Csenge, Nyüvedi Nándor, Egri Ferenc és Pup-
csák Csaba.

Sós Barnabás Ebesi Sportbarátok

Sós Barnabás győzelme

Az Ebesi Hírlap februári számának lapzárta 
időpontja: 2022. február 17., csütörtök.

„Értékeink” 
Január 21-én a Magyar 
Kultúra Napja és tele-
pülésünk újkori szüle-
tésnapjának 70. évfor-
dulója alkalmából „Ér-
tékeink” címmel nyílt 
új időszaki kiállítás a 
Széchényi Ferenc Táj-
múzeumban. A tárla-
ton az Ebes Települési 
Értéktárban szereplő helyi értékek: Benei Péter, Kádár Nagy 
Lajos és Uzonyi Pál alkotásai mellett a Templomdombot, a 
Vasútállomást és a Görbe-Balogh kúriát bemutató tablók látha-
tóak. Fülöpné dr. Kovács Brigitta, az Ebes Települési Értéktár 
Bizottságának elnökasszonya a megnyitóban nemcsak a már 
nyilvántartott értékeinkre hívta fel a figyelmet, hanem arra is, 
hogy járjunk nyitott szemmel, hiszen az Értéktár folyamatosan 
bővíthető, ehhez csak a lakosok ajánlása és a bizottság jóváha-
gyása szükséges.

Eignerné Bartusz Andrea ügyvezető
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Versenyek, elért eredmények

2021. november 17-én, az Egészség téma-
héten megrendezésre került az egészség-
ügyi vetélkedő. A 3-4. évfolyamon szerve-
zett versenyen holtversenyben 3. helyezést 
ért el Nagy Gréta, Szűcs Nelli és Sinka 
Richárd, Vágner Barna párosa. 2. helyen 
végzett Kovács Áron és Kádár Kinga. Az 
1. helyet Nagy Dávid és Mészáros Márta 
szerezte meg. Szervezők: Zakar Csilla és 
Varga Fruzsina

A Mosolyvirág Nagycsaládosok Debrece-
ni Egyesülete idei alkalommal is rendezett 
online Életmese felolvasó versenyt és az 
„Életmese” illusztráció versenyt általános 
iskolás tanulóknak. A verseny célja az volt, 
hogy minél többen olvassák az évente kötet-
be rendezett legszebb igaz élettörténeteket 
a Kárpát-medencéből. Iskolánkat a felolva-
sásoson öt felső tagozatos tanuló képvisel-
te. Pálóczi Borbála (8.b) és Orosz Emma 
(5.a) tanulóink arany minősítésben része-
sültek, míg Egri Csenge, Hámori Gergő és 
Szántó Szabolcs ezüst minősítést kaptak. 
A versenyre alsó tagozatos diák is nevezett, 
Illés-Dudás Annabell, aki ezüst minősí-
tést kapott! Felkészítő tanáraik: Bálintné 
Bagdi Ibolya és Subáné Kiss Gyöngyi. A 
rajzpályázat célja szintén az olvasás volt, 
a történetekből saját fantáziájuk alapján il-
lusztrációt készítettek. Szokolai Dóra, 3.a. 
tanuló arany-; Tamássy-Hamza Zorka, 
3.a. tanuló ezüst-; Teleki Bence, 3.b. tanu-
ló ezüst-; Varga Hanna, 1.a. tanuló ezüst-; 
Soroczkó-Pintér Liza, 1.b. tanuló bronz-; 
Medgyessy Júlia, 6.b. tanuló ezüst-; Nagy 
Petra, 8.b. tanuló ezüstminősítést kapott. 
Felkészítő tanár: Komócsinné Soós Judit 
szaktanár

December 7-én került sor az Országos 
Történelem Verseny iskolai fordulójára 
a 7 – 8. évfolyamosok között. A verseny 
témája: Magyar történelem: A magyarság 
őstörténetétől az Árpád-ház kihalásáig. 
Egyetemes történelem: Jézus születésétől a 
középkor végéig. A versenyen a következő 
eredmények születtek. 1. Vágner Zoltán 
József 8.a; 2. Erdei Gergő Benjamin 8.a; 
3. Dávid Tamás 8.a. Felkészítő tanáruk: 
Tálas Enikő

A Berettyóújfalui József Attila Általános 
Iskola október végén angol nyelvi versenyt 

hirdetett 7. és 8. osztályos tanulóknak. MY 
DREAM SCHOOL témában maximum 3 
perces videót vagy PowerPoint prezentációt 
kellett elkészíteniük. Iskolánk tanulói közül 
7. évfolyamon Fodor Szabolcs és Kiss Dá-
niel, 8. évfolyamon Pálóczi Borbála, Beke 
Lilla és Molnár Maja indultak a verse-
nyen, amiben 2. helyezett: Beke Lilla. Pá-
lóczi Borbála kreativitásáért különdíjban 
részesült. Felkészítők: Arany Edina, Csihá-
né Pálinkás Krisztina és Trefán Gabriella 
Krisztina.

Az MM Publications könyvkiadó által 
meghirdetett On-Lion országos, kétfor-
dulós versenyén Kovács Áron Péter 3.b 
osztályos tanuló 1., míg Nagy Dávid 3.b 
osztályos tanuló a 9. helyet szerezte meg az 
A0 kategóriában, 3-4. osztályosok között! 
A versenyzők online töltöttek ki és küldtek 
vissza országismereti feladatlapokat Ang-
liával kapcsolatban. Felkészítő: Tamássy 
Zoltán.

2021. december 17-én Budapesten ren-
dezte a KSI (Központi Sport- és Ifjúsági 
Sportegyesület) a sportlövők XV. Orszá-
gos Postaversenyének döntőjét. A megmé-
rettetésen Pető Lackó 6. b osztályos tanuló 
légpisztoly 20 lövéses versenyszámban a 
dobogó legfelső fokára állhatott! Lackó 
10 éves korában kezdett versenyezni, 4 éve-
sen lőtt életében először légpuskával na-
gyon ügyesen. Pici korától a sportlövészet 
közelében nevelkedett, szülei sportegyesü-

letet alapítottak, és apukája légfegyveres 
lőteret üzemeltet. Lackó hetente kétszer jár 
edzésre és szinte minden második hétvégén 
részt vesz valamilyen versenyen az ország 
különböző területein. A jelenleg 12 éves fiú 
már tervekkel, célokkal néz a jövőbe. A 
sport, az akarat, szorgalom egy katonai pá-

lyát feltételez… már, ha hihetünk annak a 
sok érdeklődő kérdésnek, kutakodásnak, já-
téknak, ami Lackó 
részéről a honvédsé-
gi tevékenységekre 
irányul. Kívánjuk, 
hogy így legyen! Ed-
digi eredményeihez 
szívből gratulálunk, 
további sok sikert, 
türelmet, kitartást kí-
vánunk!

A Magyar Termé-
szetvédők Szövetsége éghajlatvédelemmel 
kapcsolatos interaktív szemléletformáló 
foglalkozásokat tartott iskolánk 7-8. osz-
tályos diákjai számára. A játékos foglalko-
zás során a diákok mindennapjain keresztül 
mutatták be az előadók az éghajlatváltozás 
témakörét, a főbb éghajlatváltozással kap-
csolatos Európai Uniós törekvéseket, ki-
hívásokat és praktikus tanácsokat adtak a 
környezettudatosabb mindennapok megva-
lósítására iskolán belül és kívül.

Lázár Ervin Programok
2021. december 16-án a 4. évfolyamosokkal 
Hajdúszoboszlón jártunk a Kovács Máté 
Művelődési Központban, ahol a Lázár Er-
vin program keretében megtekintettük a 
Fehérlófia című előadást. Egy nagyon kü-
lönös feldolgozást láttunk a Kodály Filhar-
monikusok tolmácsolásában, melynek 
egyik fő célja, hogy bevezesse a gyerekeket 
a klasszikus zene világába.

2021. december 15-én a 8. évfolyam ré-
szére szervezett Legyetek jók, ha tudtok 
című előadás megtekintésére utaztak vég-
zőseink Budapestre. Diákjainkat magával 
ragadta a történet és a hosszú nap ellenére 
feledhetetlen élményekkel tértek haza. 

A 7. évfolyam a Tabán Néptánc Egye-
sület előadását nézhette meg 2022. január 
14-én. Az előadást 2 táncpedagógus vezette, 
akik tánctörténeti, néprajzi és népzene-tör-
téneti ismeretekkel tarkítják a Dr. Martin 
György néptánc kutató és Bartók Béla nép-
zene kutató által meghatározott táncos és 
zenei dialektusok bemutatását. Köszönjük 
a Berettyóújfalui Tankerületi Központnak 
a lehetőséget!

2021. december 16-án 6-7. évfolyam ki-
választott 40 tanulója és 3 kísérő tanár 
vett részt egy fantasztikus budapesti ki-
ránduláson. A Hajdú-Bihar Megyei Önkor-

Iskolai színes hírek
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Rendőrségi hírek

mányzat Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai 
Osztálya részéről iskolánk került kiválasz-
tásra a korábbi közös pályázataink során ta-
núsított aktív részvételünkért. Reggel korán 
indultunk busszal és rövid pihenőt beiktatva 
érkeztünk a fővárosba. Első célpontunk az 
Európa Pont volt, ahol tanulóink egy in-
teraktív Európa Uniós Tanórán vettek 
részt. A foglalkozást követően a Városli-
getben ebédeltünk a Széchenyi Kertven-
déglőben, ahol fejedelmi ebédben volt ré-
szünk. Sétálva felfedeztük a Vajdahunyad 
Várát és a Hősök terét. Idegenvezetővel 
kiegészülve megtekintettük a Szent István 
Bazilikát kívülről, majd a Budai Várba 
sétáltunk fel és gyönyörködtünk az ünnepi 
díszbe öltöztetett, kivilágított budapesti lát-
képben. Városnéző kirándulásunk 17 órakor 
ért véget és indultunk haza. Feledhetetlen 
élményekkel gazdagodtunk kirándulásunk 

során, melynek közösségkovácsoló szere-
pe felbecsülhetetlen. Köszönetet mondunk 
az Európa Bizottság Magyarországi Kép-
viseletének, az Inspiration Travel Utazási 
Irodának és az Ebesi Gyermekekért Alapít-
ványnak a lehetőségért, a program szerve-
zéséért és támogatásáért!

Szeptember óta aktívan gyűjtögették 
osztályaink a használt elemeket, segítve 
ezzel a környezetre káros anyagok ártalmat-
lanítását, újrahasznosítását. A verseny de-
cemberben zárult, összesen 353 kg elemet 
sikerült begyűjtenünk. Legeredményesebb 
osztályaink: I. helyezett 4.a osztály; II. he-
lyezett 7.b osztály; III. helyezett 1.b osztály. 
A verseny szervezője: Kissné Lantos Éva

Örömmel számolunk be, hogy a  Be-
rettyóújfalui Tankerületi Központ saját 
költségvetésű beszerzéséből 2 db kiváló 
minőségű Epson EB-FH06 Full HD pro-

jektorral gazdagodott informatikai esz-
közparkunk. A projektorok tovább erősítik 
iskolánk digitális eszközökkel támogatott 
tanóráit, hogy még változatosabbá és szí-
nesebbé váljon a mindennapi munkánk. 
Köszönjük a Berettyóújfalui Tankerületi 
Központnak a beszerzést!

Ebben az évben december 11-én rendez-
tük meg a hagyományos karácsonyi kon-
certünket az ebesi Református templom-
ban. Köszönjük minden közreműködőnek a 
színvonalas műsort!

Tisztelt Szülők! A félévi szülői értekez-
letekről, fogadóórákról és a farsangok le-
bonyolításáról a honlapunkon, illetve az 
osztályfőnököktől tájékozódhatnak.

Összeállította:
Szűcs Norbert intézményvezető

Kása Sándor intézményvezető-helyettes
Deák Csilla iskolai adminisztrátor

Az elmúlt időszakban több olyan ügyben is indult nyomozás, 
ahol az elkövetők bűncselekményeik elkövetésének helyszínéül 
különböző online kereskedelmi oldalakat használtak fel. 

Ezeknek az internetes csalásoknak legjellemzőbb elkövetési 
módja, hogy nem létező árut próbálnak a vevőnek eladni, majd 
eltűnnek a kapott, interneten átutalt előleggel, vagy akár a teljes 
összeggel együtt.

Volt olyan eset, hogy egy hajdúszoboszlói lakos gyerekjátékot 
rendelt egy internetes oldalon közel 30 ezer forintért. A vételárat 
elutalta, de a vásárolt termék két hét után sem érkezett meg. 

Egy másik esetben mobil telefont rendelt a vevő, aki a vételárat 
szintén előre elutalta. A termékeket egy hónap után sem kapta meg, 
az eladó a vételárat sem utalta vissza.

Hasonlóan járt másik személy is, aki egy személygépkocsit sze-
retett volna vásárolni egy külföldi kereskedelmi oldalon keresztül. 
Közel egymillió forintot elutalt, de a jármű nem érkezett meg, va-
lamint az eladó időközben elérhetetlenné vált.

Ha nem akar Ön is hasonló helyzetbe kerülni, lehetőség szerint 
személyesen fizesse ki, illetve vegye át a megvásárolt terméket. 
Ha ez nagy távolság miatt nem megoldható, vásároljon olyan ol-
dalakról, ahol utána nézhet az eladónak vagy ellenőrizze létezését, 
megbízhatóságát.

Nem mindenki használja csaló szándékkal az internetet, azonban 
fő az óvatosság és biztonság, ezért az alábbiakra hívjuk fel a fi-
gyelmet:
•  Ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor az nem is igaz. 

A feltűnően nagy árengedmény mindig gyanús.
•  Győződjünk meg róla, hogy a weboldal biztonságos, az URL előtt 

szerepel a https:// kitétel vagy egy zöld lakat, mellette a Bizton-
ságos kifejezés. Ugyanakkor, ha ez megvan, még akkor sem va-
gyunk feltétlenül biztonságban.

•  Nézzünk utána az oldal értékelésének: a közösségi oldalakon ér-
demes rákeresni a webáruházra, a lelkendező, pozitív kommentek 
túlsúlya és a kevés eladási tranzakció intő jel.

•  A Fogyasztóvédelem felhívja a figyelmet arra is, hogy gyanús, ha 
a fizetési feltételek között csupán előre fizetési lehetőséget bizto-
sít egy webáruház, vagy nem kellő részletességgel tájékoztatja a 
vásárlókat a szállítás részleteiről.

•  Érdemes leellenőrizni a webáruházat a scamadviser.com oldalon, 
ahol elég csak beírni a weboldal címét, és kiderül, hogy megbíz-

ható portálról van-e szó, vagy érkezett-e már panasz.
•  Nagy értékű megrendelést ne adjunk le olyan oldalon, amivel 

nincs tapasztalatunk. Egy számunkra új webáruházból kis össze-
gért rendeljünk először.

•  Győződjünk meg róla, hogy azon az oldalon vagyunk, ahonnan 
eredetileg vásárolni szerettünk volna. Nézzük meg az URL-t, ha 
tudjuk, mi a webáruház neve, gyanakodhatunk, ha ettől eltér az 
URL.

•  Vásárlás előtt olvassuk el az Általános Szerződési Feltételeket 
(ÁSZF).

•  Az online piacterek, aukciós oldalak, internetes szolgáltatók nem 
vállalnak felelősséget a közzétett ajánlatok tartalmáért, ezt fontos 
észben tartani.

•  Garanciát jelenthet, ha van a webáruháznak fizikai üzlete, amit 
a Google segítségével könnyen leellenőrizhetünk, hogy az adott 
címen valóban az adott üzlet működik-e. A magyar nyelvű ügy-
félszolgálat szintén biztosítékot jelent.
Ha úgy látja, minden óvintézkedése ellenére becsapták, megká-

rosították, tegyen feljelentést a lakhely szerinti illetékes rendőrka-
pitányságon, de bejelentést tehet személyesen is bármely rendőri 
szervnél vagy telefonon, a 112-es segélyhívószámon.
Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és ameny-
nyiben jogsértő eseményt észlelnek, értesítsék a rendőrséget (se-
gélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbízottjait, avagy 
polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A bejelentéseket a rendőr-
ség 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 
Kiss Zsolt János r. ftőrm. körzeti megbízott  06-70/430-1353 
Szabó Zsolt c. r. ftőrm. körzeti megbízott  06-30/382-6575 
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 hónap első hétfőjén 
17:00 és 18:00 óra között tartanak a Körzeti Megbízotti Irodában 
az Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt.

Karácsony Béla r. százados
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Daniella Ipari Park Kft. 
ebesi telephelyére, újonnan induló üzemébe,  

munkatársakat keres: 
 

- gépkezelő  - karbantartó 
- üzemi dolgozó - takarító 

 

Amit elvárunk: 
problémamegoldó készség, önálló és precíz munkavégzés, 
rugalmasság, jó csapatmunka; 
 

Amit kínálunk: 
stabil vállalati háttér, hosszú távú munkalehetőség, minőségi 
munkakörnyezet és munkafeltételek, versenyképes fizetés; 
 

Egyénenként előnyt jelent: 
középfokú (szakiskolai) végzettség, lakatos vagy gépszerelő 
műszaki ismeretek, gyakorlat, targoncavezetői bizonyítvány, 
önálló munkavégzés; 
 

Munkavégzés helye:    Ebes 
Munkaidő:   -   munkanapokon 08:00 – 16:30 óra között 

    -   gépkezelő és üzemi dolgozók esetén   
többműszakos munkabeosztás 

 

Jelentkezés módja az alábbi telefonszámon: 
+36 20 457 9329 

vagy csatolja fényképes önéletrajzát az  
info@energocell.hu email címre 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Várom szeretettel mindazokat, akik nyitottak az 
egészségtudatosság felé és szeretnének tenni egész-
ségükért, gyógyulásukért! 
Személyre szabott, holisztikus szemléletű kezelések-
kel támogatom a hozzám fordulókat: 

 Életmód- és fitoterápiás tanácsadás 
 Talpreflexológia 
 Orvosi nyirokmasszázs 
 Köpölyözés 
 Kinezio-szalag ragasztás 
 Fül- és testgyertyázás 

Bejelentkezés időpont-egyeztetéssel: 

 +36-20-946-7-946 
 szilencio@gmail.com 
 Dr. Négyesi Anna 

Ebes, Bocskai u. 2. (a fogászati rendelő emeletén) 

Dr. Négyesi Anna vagyok, orvos-
természetgyógyász. Államilag 
elismert bizonyítványt szereztem 
reflexológiából és fitoterápiából. 
2018-ban nyitottam meg Ebesen 
természetgyógyász rendelőmet. 


