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Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja
2022. január 24-én tartotta évértékelő
közgyűlését az Ebesi Polgárőr Egyesület.
Balogh László elnök és Szatmári Gábor
elnökhelyettes foglalta össze a polgárőrség 2021-ben végzett szakmai munkáját
és gazdálkodását: „Az Ebesi Polgárőr
Egyesület a polgárőr törvényben megfogalmazott céloknak megfelelően kiemelt
alap- és kiegészítő feladatának tekinti to-

vábbra is Ebes község közigazgatási területén élő emberek közbiztonságának, vagyonvédelmének biztosítását, bűnmegelőzési-, közlekedésbiztonsági, természet- és környezetvédelmi feladatok ellátását, valamint az Egyesületünk működési
területén közbiztonsági, bűnmegelőzési
célú, álló-mozgó figyelő-, illetve közterü-

Polgárőr évértékelő

a HBM-i Polgárőr Szövetség elnöke; Szabóné Karsai Mária, Ebes község polgárleti járőr- és jelzőőri szolgálat működteté- mestere; Dr. Morvai Gábor, Ebes község
sét.
jegyzője; Dr. Gali Sándor, a Hajdúszo
A pandémia és a kormány által kihir- boszlói Rendőrkapitányság Kapitányságdetett veszélyhelyzet alaposan megváltoztatta Egyesületünk életét, a napi rutint,
a szolgálat ellátásmódját, de továbbra is
igyekeztünk minden naptári napra polgárőr szolgálatot szervezni. A 46 aktív
taggal működő egyesület 2021-ben önállóan 11.311 szolgálati órát, míg a rendőrséggel közösen 60 szolgálati órát teljesített közterületen, illetve ellátta az SOS segélyhívó készülékek 24 órás felügyeletét.
Alapfeladatainkon túl a teljesség igénye nélkül szeptember 1. és október 15. vezetője; Eignerné Bartusz Andrea, az
között zebraszolgálatot láttunk el; Halot- Ebes Kulturális Kft. ügyvezetője; Kása
tak napján segítettük a forgalom irányítá- Sándor, az Ebesi Arany János Magyar-Ansát a temetőnél; november és december gol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
hónapban közreműködtünk a Postahiva- igazgatóhelyettese, akik mind tartalmastal és a postai kézbesítők biztosításában. nak és példaértékűnek tartották az egyeTöbb rendezvény biztosítását láttuk el: sület munkáját, beszámolóját.
augusztus 20-ai falunap, Óévbúcsúztató,
A tagok egyhangúlag elfogadták mind
a hajdúszoboszlói Kamionos találkozón is a 2021. évi szakmai és pénzügyi beszárészt vettünk. Táboroztattunk, felügyeltük molót, mind a 2022. évi költségvetés tera lomtalanítást és tavasszal megszervez- vezetét.
tük a Tavaszi nagytakarítást.”
Eignerné Bartusz Andrea
A közgyűlésen részt vett Boros Viktor,
egyesületi tag

Februárban ismét ülésezett a Képviselő-testület
Idei második munkaterv
szerinti ülését tartotta a Testület 2022. február 15-én. Az
első napirendi pont keretében
Szabóné Karsai Mária polgármester ismertette az előző
testületi ülés óta eltelt időszak
eseményeit. Ezek közül a legfontosabbak:
Január 31-én egyeztetésre
került sor az Ebesi Polgármesteri Hivatalban a 4-es számú főút négysávosítása tárgyában. Az eseményen részt
vett a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. képviselője, a
Magyar Közút Zrt. (MK Zrt.)
képviselője, Debrecen és Hajdúszoboszló városának képviselői, valamint Ebes részéről
Szabóné Karsai Mária polgár-

mester és Fazekasné Rusinczki Mónika műszaki irodavezető. Jelenleg a kiviteli tervek
készítése van folyamatban,
ez várhatóan 22 hónapot vesz
igénybe. A tervek elkészültét
követően kerülhet sor a kivitelező kiválasztására és a munkálatok megkezdésére.
Ugyanezen a napon került
sor az MK Zrt. és az Önkormányzat közötti egyeztetésre
a vasúttal párhuzamos út Rákóczi útba csatlakozása tárgyában. Az Önkormányzat a
vasútkorszerűsítés végeztével
martaszfaltos burkolattal látta
el az évtizedek óta itt található, szabályozási terven is
szereplő utat, megkönnyítve
ezzel a Bocskai, Rigó, Arany

János, Széchenyi és Liszt
Ferenc utca lakóinak bejárását, valamint a vasútállomás
megközelítését. Az MK Zrt.
egy helyi lakos panasza alapján vizsgálta felül az útcsatlakozást, és az Önkormányzat
által vitatott érvek mentén a
stabilizált burkolat visszabontását és az árok folytonossá tételét kéri. Az ügyben további
egyeztetések várhatók.
A következő napirendi pont
keretében az óvodai utcai lakosok kérelmét tárgyalta a
Testület. Az utca érintett részének teljes hosszában kialakult a szabályozási tervnek
megfelelő közút, 17 érintett
ingatlantulajdonosból 14-en
kezdeményezték az útburko-

lat megépítését. Az Önkormányzat a korábban kialakult
gyakorlatból kiindulva a beruházás költségének fele részét
vállalta. A megállapodás megkötését és a beruházó kiválasztását követően hamarosan
megvalósulhat a martaszfaltos
út és csapadékvíz-elvezetés
megépítését magába foglaló
beruházás.
Elfogadásra került az önkormányzat 2022. évi költségvetése 1.419.266.220 Ft
bevétellel és ugyanekkora
összevont kiadási főösszeggel. A több hónapon át tartó
előkészítő és egyeztető munka eredményeként egy fenntartható, valamennyi közszol(Folytatás a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)

gáltatás megfelelő működését
és a település fejlődését szem
előtt tartó költségvetési rendeletet fogadott el a Testület.
A korábbi évekhez hasonlóan
sem hiány, sem hitelfelvétel
vagy kötvénykibocsátás tervezésre nem került sor. Az
önkormányzat valamennyi kiadását fedezik az önkormányzat bevételei és a központi támogatások, normatívák.
Megtárgyalták a képviselők
a 2021. évi Civil Alap terhére
benyújtott pályázatok beszámolóit. A pályázók a pandémiás időszak nehézségei ellenére
is igyekeztek megvalósítani a
tervezett programokat, hozzájárulva ezzel a helyi közösség
életének színesebbé tételéhez.
Erdei Andrásné intézményvezető javuló járványügyi
adatokra alapozott kérelme
alapján a Testület ismét engedélyezte az idősek klubja
szolgáltatáselem személyes
jelenlét formájában történő
biztosítását az Alapszolgáltatási Központban.
Döntés született az óvodai
beiratkozás időpontjáról (erről az intézmény hirdetményt
tesz közzé), és a következő

nevelési év időbeosztásáról.
E napirend keretében hozták
meg a képviselők azt a határozatot is, amelynek értelmében a megnövekedett igényre
tekintettel következő nevelési
évtől 7 helyett 8 csoportban,
13 fővel megemelt létszámmal fogadja az intézmény az
óvodás korú gyermekeket.
Tárgyalta a Testület a Községi
Könyvtár 2021. évi beszámolóját, valamint a Művelődési Ház és Közösségi Színtér
2022. évi szolgáltatási tervét.
Az Eignerné Bartusz Andrea
ügyvezető által készített dokumentumokat egyhangúlag
elfogadták a képviselők.
Jegyzői előterjesztésre módosításra került az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló helyi
rendelet. Ezt követően a 2022.
évi Országgyűlési Képviselőválasztáshoz
kapcsolódóan
elfogadásra került a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak névsora.
Utolsó napirendi pont keretében a Debreceni Vízmű
Zrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozó ügyekről született
döntés.
Dr. Morvai Gábor
jegyző

„Miről álmodik a medve?....
bárcsak nyaralni mehetne…!”

Február 2-án óvodánkban ezzel a szlogennel vártuk, hogy a
medvék megjósolják mikor ér majd véget a tél. A gyerekek kedvenc plüss mackóikat hozták el erre az alkalomra. A közel 70
fős maci csapat egy vízparti nyaralást idéző kiállításon mutatta
meg, mennyire várják már a jó időt.
Reméljük, nem kell már sokáig várni!
Természetbarát munkaközösség

2022. 02. 15.
EBES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY
SIKERESEN BEFEJEZŐDÖTT AZ „ÚJ
BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA
EBESEN” CÍMŰ PROJEKT
Ebes Községi Önkormányzat 2019. évben sikeresen pályázott a TOP-1.4-1 Bölcsődei
férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú pályázati felhívásra.
A projekt fő célja, hogy a kisgyermekes családok számára az alapvető közszolgáltatás a
településen legyen biztosítva, illetve a szolgáltatás jól felszerelt, biztonságos épületben
működjön.
A férőhelybővítéssel a régi 175 fős óvodai férőhely mellett további 28 bölcsődei férőhely áll
rendelkezésre, így összesen 203 kisgyermek elhelyezésére nyílik lehetőség.
Az új bölcsőde a meglévő óvodaépület bővített telekrészén került kialakításra. Az
önkormányzat célja az, hogy a két épület egy szervezeti egységként tudjon működni.
A beruházás keretében az alábbi fejlesztések kerültek megvalósításra: új vizesblokkok; bejárati
előterek; kerti tároló; fedett terasz; öltözők; 2 db gyerekszoba; raktárak; melegítő konyha;
vezetői iroda és gondozónői szoba.
A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a képességeket és
készségeket, amelyek segítik őket abban, hogy környezetükhöz sikeresen alkalmazkodjanak.
A projekt 258 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósult
meg.
További információ kérhető: Ebes Községi Önkormányzat, +3652/565-048
PROJEKTADATOK:
Kedvezményezett neve: Ebes Községi Önkormányzat
Megvalósítási helyszín: 4211 Ebes, Ady Endre út 9-11.- 836/5 hrsz
Projektazonosító: TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00001
Projekt befejezése: 2022. február 28.
Támogatás intenzitása: 100%
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OKÉV: 09-0287-04

Harmati
Autósiskola

20 éven aluliaknak 25.000 Ft állami támogatás!
E-learning (online) képzésre folyamatosan lehet
jelentkezni.
Érdeklődni:
Harmati László iskolavezetőnél
tel.: 06-20-988-95-96
e-mail: harmatilaszloo@gmail.com

www.harmatiautosiskola.hu
Ebesen, gyógyászati segédeszköz
raktárunkba raktárost keresünk
részmunkaidőben, azonnali kezdéssel
Feladatok:
 raktárkezelés,
 áru bevételezése, kiadása,
 leltározásban való részvétel,
 rendelések összekészítése,
Gyalogkíséretű targonca vezetői engedély megléte
előny.
Várjuk jelentkezését:
e-mailben: allas@vital-pro.hu

Otthonápolási termékek, gyógyászati
segédeszközök
kiváló minőségben
és megfizethető áron
www.vital-pro.hu

VÁGNER 2001 BT.
4211 Ebes, Fő utca 49.

www.ebes.hu

Személygépkocsi vezetői tanfolyamot
indítunk Ebesen a Művelődési Házban
2022. március 1-én kedden 17 órakor
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Dental-Company Kft.
NEAK Eü. szolgáltatásaira szerződött fogászati praxis a Rákóczi u. 16. szám alá költözött.
Vezető szakorvos: Dr. Hegedüs Milán dento-alveolaris sebész
szakorvos, fogszakorvos
Rendelési idő:
Hétfő:
07.30–13.30
Kedd:
14.00–19.00
Szerda:
07.00–13.30
Csütörtök:
07.00–13.30
Péntek:
07.30–13.30
Telefon (bejelentkezés): 52/388-223

Felhívás koszorúzásra

Ebes Községi Önkormányzat felhívja az intézmények, civil
szervezetek, pártszervezetek, gazdasági szervezetek, vállalkozók és a lakosság figyelmét, hogy a

www.ebes.hu

2022. március 15-i
községi ünnepségen lehetőséget biztosít koszorúik elhelyezésére.
Kérjük, hogy az ünnepség tervezése érdekében koszorúzási
szándékaikat a Polgármesteri Hivatalnál jelentsék be személyesen vagy telefonon az 565-048/111 számon 2022. március
4-ig.
Ebes Községi Önkormányzat
Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 1 fő
gondozó vagy ápolói végzettséggel rendelkező munkavállalót
keres közalkalmazotti, határozatlan idejű kinevezéssel.
Az állás betölthető: 2022. április 01-től
A munkakörhöz tartozó feladatok:
• az intézmény lakóinak ápolása, gondozása
• a lakók környezetének rendben tartása
• a feladatokkal kapcsolatos dokumentációk elvégzése
Munkaidő: folyamatos munkarend szerint, heti 40 óra, napi 12
óra
Elvárás a munkakör betöltéséhez: megbízhatóság, pontosság,
rugalmasság, jó problémamegoldó képesség, kulturált megjelenés, elkötelezettség, büntetlen előélet, empátia, jó kommunikációs készség, csapatban való munkavégzés képessége, covid-19
elleni oltási igazolás megléte
Képesítési feltételek: szociális gondozó és ápolói vagy OKJ
ápolói képesítés. A munkakör betöltésénél előnyt jelent a hasonló munkakörben szerzett több éves tapasztalat.
Benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz,
iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
adatkezelési nyilatkozat.
Jelentkezési határidő: 2022. március 11.
A pályázat elbírálás ideje: 2022. március 14.
Munkavégzés helye: Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 4211 Ebes Rákóczi u. 7-9.
A jelentkezéseket személyesen az intézménybe, az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 4211 Ebes Rákóczi u.
7-9 szám alá lehet leadni, vagy levélben címünkre megküldeni.
A borítékra kérem írják rá: „Jelentkezés gondozói vagy ápolói állásra”
A munkakörrel kapcsolatban a 30/630-3079-es telefonszámon Erdei Andrásné intézményvezető ad felvilágosítást.

Felhívás támogatásra
Az Ebesi Katolikus Templomért Alapítvány (EKTA ; Ady
E. u. 6.) kereszt állítását tervezi a faluba vezető út mentén,
nemzeti hagyományainkhoz hűen.
A tavaly óta összegyűlt összeg összesen: 500.000 Ft. A
megvalósításhoz még ugyanennyi összegre lenne szükség. A
kereszt a járványra, a világkongresszusra emlékezne és Ebes
község fennállásának 70. évfordulóját is ünnepelné! Anyaga
fehér gránit, párja Hajdúszoboszló határában áll.
Minden fillér számít, ezért is fordulunk kérésünkkel a lakossághoz.
A támogatásukat az OTP Banknál vezetett 1173808420020299 számlaszámra lehet utalni (csekket is tudunk adni).
Az adó 1%-át is szívesen fogadjuk! Adószám: 18551563-1-09
Tel.: 06-30-3945-575, e-mail: anniokvath@gmail.com
Segítségüket köszönve:
Dr. Okváthné Kertész Anna
az alapítvány elnöke

ő

Megemlékezés
Pócsi János
(1937-2021)

volt ebesi lakos halálának
első évfordulójára
Soha nem szűnik lelkem gyásza érted,
Soha nem halványul szívembe emléked,
Tudom, hogy téged pótolni nem lehet,
Örökké őrzöm drága emlékedet.
Ha majd elfogy érted hulló könnyem,
Hozzád megyek megpihenni felejthetetlen
férjem.
Február 24-én ünnepeltük volna a 60.
házassági évfordulót.
Ünneplés helyett mélységes gyász, nekem
életre szóló fájdalom.
Bánatos feleséged
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A hólepel és a szélsőséges időjárás, valamint a természetes
táplálékforrások megcsappanása, nagy kihívás elé állítja madarainkat. Szokásos gyalogtúránk során ismét kihelyeztünk 20
madáretetőt Ebes külterületein. Az élelemmel rendszeresen feltöltött etetők lehetőséget biztosítanak arra, hogy a téli időszakot
is könnyebben átvészelhessék kis énekeseink. Legjobban így
vonzhatunk madarakat a kertünkbe, ha eledelt, azaz téli biztonságot kínálunk számukra folyamatosan, ezáltal nyáron is gyönyörködhetünk szépségükben és hasznos tevékenységükben.
Ha odaszoknak egy bevált etető helyre, akkor évről évre vissza
fognak járni, így „ismeretlen ismerősként” köszönthetjük őket
újra.
Sós Barnabás

ADJA vagy
HAGYJA?

Lomtalanítás

Az Ebesi Községgondnokság Kft. értesíti a lakosságot, hogy a
DHK Kft. az éves lomtalanítást
2022. március 16-án (szerda) és 17-én (csütörtök) végzi.
A lomtalanítás menete:
A korábbi lomtalanítások mintájára, az ingatlanok elé kell kihelyezni a lomot, melyet március 16-án és 17-én gyűjtenek be.
Azokban az utcákban, ahol a kommunális hulladékszállítás csütörtöki napokon történik, március 16-án (szerda), ahol pénteki
napokon, március 17-én (csütörtök) 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 kihelyezni. A hulladékok kihelyezésének időpontja a lomtalanítás
napon legkésőbb reggel 600-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 hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, elektronikai készülékek, nagyobb kartondobozok, rongy bezsákolva).
Lomtalanítás során nem helyezhető ki:
Kommunális hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, gépjármű gumi, akkumulátor, veszélyes hulladéknak minősülő anyag,
vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során
veszélyezteti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét.
Megkérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a nemzeti ünnepre
való tekintettel, a lomok kihelyezése legkorábban kedd este történjen meg. Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy a lomtalanítás az előző évektől eltérően nem csütörtökön és pénteken,
hanem a szerdai és csütörtöki napokon valósul meg.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.
Ebesi Községgondnokság Kft.
4211 Ebes, Széchenyi tér 1.
06-52-366-992

Ne hagyja elveszni adója 1%-át,
adja inkább az ebesi gyerekeknek!

Dr. Négyesi Anna

természetgyógyász, reflexológus, fitoterapeuta

Őszi immunerősítő

Támogassa személyi jövedelemadójának
1%-ával az Ebesi Gyermekekért Alapítványt!

talpreflexológiás kezeléssel
várom szeretettel vendégeimet!

Szolgáltatásaim:







állapotfelmérés kezeléssel és terápiás terv készítéssel
talpreflexológiai kezelés
orvosi nyirokmasszázs
gyógyító köpölyözés
test- és fülgyertya
kinesio-tape ragasztás (kismamáknak is)
Előzetes bejelentkezés: +36-20/946-7-946
Ebes, Bocskai u. 2.
Facebook: Dr. Négyesi Anna

Lakossági hirdetés

Több mint huszonöt éve dolgozunk az ebesi gyerekek
érdekében, ez alatt kb. 40 millió forinttal
segítettük az iskolában folyó munkát.
Tudjon meg többet alapítványunkról!

www.egya.net

Adószámunk: 18544718-1-09

Földmérés, telekmegosztás, Fundamenta, lakáshitel, felújítási
hitel. Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energiatanúsítvány készítése. Adorjánné Vali Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407.
3 éves piros virágú vadgesztenye suháng dús gyökérzettel eladó.
Domokos Gergely Ebes, Széchenyi u. 24. Tel.: 30/526-9026.

www.ebes.hu
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Versenyek, elért eredmények
A hajdúszoboszlói Pávai Vajna Általános Iskolában február 10-én szervezték
meg az 5-8. évfolyamos korosztálynak a
„Szép Magyar Beszéd” versenyt, amelyen a diákok egy szabadon választható
esszé jellegű és egy kötelező szöveg előadásával indulhattak. Iskolánkat három
tanuló képviselte. Orosz Emma (5.b) és
Szöllősi Lara (8.a) tanulók dicséretben
részesültek. Míg Szűcs Rebeka (7.b) az
7-8. évfolyamosoknál második helyezést ért el. Felkészítő tanáraik: Németi
Jánosné és Subáné Kiss Gyöngyi.

Művész tanárunk, Bérczes Mihály sikeresen vett részt a International Youth
Music Competiton versenysorozatán.
Az alábbiakban beszámol az elért kiemelkedő eredményről. „Az International Youth Music Competition versenysorozat egy teljes évet ölel fel: különböző
kategóriákban és műfajokban lehet nevezni az egyes hónapokban. A pontozási
rendszer meglehetősen erős: a 100 pontból 5 pontonként változnak a helyezések
(100-95: I, 95-90: II. és 90-85: III. hely).
Az első három helyezést kapó versenyzőnek lehetősége van egy utolsó megmérettetésre – a Győztesek versenyén az »Év
Művésze« díjakért. Erre a nevezésre most
42 országból nevezhettünk be. Három
művel neveztem: a májusi első helyezett
Chopinnel, egy akkor készült Schumann
koncertetűddel és egy decemberben újból feljátszott Schubert Impromtuvel. A
Schubert Impromtuvel kategóriám második legnagyobb pontszámát hoztam el, ez
minősítést is eredményezett a helyezésen
túl: ezüst lett. A Chopin Noctrunenel kategóriám harmadik legmagasabb pontszámát kaptam, így a helyezés mellett ez
bronz minősítést kapott. A Schumann koncertetűd a várakozásaimnak megfelelően
csak helyezést kapott, de az is harmadik
hely lett ebben a mezőnyben és ilyen pontozási rendszer mellett. Összeségében
2 második helyezést szereztem és egy
harmadikat.” Nevelőtestületünk nevében
gratulálunk neki és sok sikert kívánunk a
jövőbeli versenyekhez!

Ebesi Hírlap
Iskolai színes hírek
A Kosárlabda Diákolimpia Körzeti
Döntőjén a IV. korcsoportos fiúk lejátszották mérkőzéseiket. Az izgalmakban
bővelkedő összecsapások után bronzérem kerülhetett a nyakukba.
A csapat tagjai mindannyian a BKG PRIMA SE mostani és hajdani kosarasai:
Borsos Balázs, Dávid Tamás, Fodor
Szabolcs, Földi Ákos, Nagy Emil, Pál
Roland, Szombati Kristóf, Szűcs Dániel. Edző: Pali Dávid

Zichy Géza Művészeti Iskola tanszaki
bemutatói
A 2021/2022. tanévtől az iskolánk tanulóinak művészeti oktatását a Zichy Géza
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola látja
el. A művészeti tagozaton bekövetkezett
változás jelentős növendékszám emelkedést eredményezett az intézményben.
Tanulóink több mint 30%-a, azaz 126 fő
jár művészeti képzésre. Szeptembertől
új tanszakokkal (rézfúvós, trombita és
fuvola) bővült az oktatás, de továbbra is
népszerűek a már korábban is működő
tanszakok: ütő, zongora, furulya, színjátszás, néptánc, képzőművészet-grafika és képzőművészet-kerámia. Január
hónapban minden tanszak sikeresen
megtartotta a félévi bemutatóját. Nagy
örömünkre szolgált, hogy a néptánc és a
dráma tanszak élőben a Művelődési Házban adhatta elő az első félévben tanultakat. Ezúton is megköszönjük az Ebesi
Kulturális Kft. segítségét, hogy rendelkezésünkre bocsájtották a Művelődési
Házat. Zenészeink az iskolában adtak
számot tudásukról. Minden tanszak vizsgaelőadása megtekinthető az iskola honlapján. Bálintné Bagdi Ibolya

Iskolánk 2016-ot követően újra pályázott a „Fogyasztói tudatosságra nevelő
iskola” címre, amelyet az Innovációs és
Technológiai Minisztérium írt ki 2020ban. Örömteli hír számunkra, hogy ismét – újabb 5 évre – elnyertük a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola”
címet! A döntésről a Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság
vezetője, Keszthelyi Nikoletta levélben
tájékoztatott bennünket. A cím ünnepélyes átadására egy későbbi időpontban
kerül sor.
A tavalyi év kétéltűjének választott zöld
varangy csupán egy a hazánkban előforduló 12 békafaj közül. Ezt az igen hasznos, különleges és sokak által kedvelt
állatcsoportot szeretné megismertetni a
Magyar Madártani Egyesület, Kétéltűés Hüllővédelmi Szakosztálya. A „Keresd a Zöldet!” kampányukhoz kapcsolódóan elkészült vándorkiállításuk ezen a
héten az ebesi gyerekekhez is eljutott. A
12 panelből álló, könnyen felállítható
kiállítás egyenként mutatja be hazánk
békáit. Látványos fotókkal, grafikákkal
illusztrálva számos érdekességet fed fel
elterjedésükről, életmódjukról, szaporodásukról és védelmi helyzetükről. A
bemutatóanyaghoz ismeretterjesztő előadást és feladatlapot is a rendelkezésünkre
bocsájtottak.
Tájékoztatás a művészeti oktatásban
részesülők térítési díj fizetéséről
A 2021–2022-es tanévben művészeti áganként 2022. március 15-ig kérjük
befizetni a II. félévre vonatkozó térítési
díjakat, melyről tájékozódhatnak az
iskola honlapján (www.ebesarany.hu),
illetve az iskola bejáratánál. A térítési és
tandíjak befizetésére banki átutalással
van lehetőség!
Ezúton is köszönjük az Önkormányzatnak a tanulóink utaztatásához
nyújtott segítséget!
További híreink iskolánk honlapján
(ebesarany.hu) megtekinthetők.
A márciusi időszakra tervezett programjainkat – Oviklub, Nyílt napok,
Pályaorientációs nap – az aktuális járványügyi helyzet lehetőségeihez igazodva valósítjuk meg.
Összeállította:
Szűcs Norbert
intézményvezető
Kása Sándor
intézményvezető-helyettes
Deák Csilla
iskolai adminisztrátor
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Magyarország rendőrsége az idei évben is csatlakozott a biztonságos internet napja elnevezésű kampányhoz. A kampány keretében a járás általános és középfokú intézményeiben előadások
megtartására került sor. Az előadások során a rendőrség a fiatalok
figyelmét felhívja az interneten keresztül rájuk leselkedő veszélyekre. Arra, hogy a közösségi oldalak használata során milyen
módon tudják megvédeni magukat, és baj esetén milyen teendőket
kell tenni, hova fordulhatnak segítségért.
Az online kereskedelem a csalók számára határtalan lehetőséget
kínál.
A csalók tevékenysége a fizetés körüli csalásoktól, a hamisított
termékek árusításán át egészen az orgazdaságig terjedhet. Az internetes csalások legjellemzőbb elkövetési módja, hogy nem létező
árut próbálnak a vevőnek eladni, majd eltűnnek a kapott, interneten
átutalt előleggel, vagy akár a teljes összeggel együtt.
Gyakran gyanútlan internetes vásárlókat csapnak be azzal, hogy
nem a megrendelt áru, vagy nem olyan minőségű áru érkezik meg,
mint amit megvásárolni szerettek volna. Azonban olyan esetek is
előfordulnak, amikor egyáltalán nem érkezik meg a kívánt termék.
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 oldalakról, ahol utána nézhet az eladónak vagy ellenőrizze létezését,
megbízhatóságát.

Méhnyakszűrés
Lakossági méhnyakszűrés lesz 2022. 03. 11-én, pénteken
9 órától a Védőnői tanácsadóban (Ebes, Kossuth u. 12.) A
vizsgálatot Dr. Lőrincz Judit nőgyógyász végzi. Előzetes bejelentkezés szükséges a védőnőknél munkaidőben az 52/366821 telefonszámon.
Védőnők

Jeges sikerek

Ha úgy látja, minden óvintézkedése ellenére becsapták, megkárosították, tegyen feljelentést a lakhely szerinti illetékes rendőrkapitányságon, de bejelentést tehet személyesen is bármely rendőri
szervnél vagy telefonon, a 112-es segélyhívószámon.
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. csoportparancsnok06-30/382-6565
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 Tevékenység
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

Virágvásár!

Az Ebesi Községgondnokság Kft. 2022. március 3-től a készlet
erejéig virágvásárt tart. A vásár helyszíne: Ebes, Rákóczi u. 13.
szám alatti fóliasátor (Alapszolgáltatási központ mögött).
Vásárlóinkat hétfőtől – szombatig 8:00–12:00-ig várjuk.
Március 8-án 8:00–16:00 között tartunk nyitva.
Megvásárolható virágok:
Primula, fodros virágú primula, fehér
nefelejcs, lila nefelejcs.
Érdeklődni:
Ebesi Községgondnokság Kft.
Ebes, Széchenyi tér 1.
06-52/366-992, 06-30/985-4997

VÉRADÁS
2022. március 8-án, kedden 14 órától 17.30 óráig
véradás lesz az ebesi Művelődési Házban.
Egy véradással 3 ember élete menthető meg!
Személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya bemutatása
szükséges.

Az Ebesi Hírlap márciusi számának lapzárta

Az Oxigén kupa februári, utolsó előtti futama nem a legideáliidőpontja: 2022. március 17., csütörtök.
sabb körülmények között zajlott. Tulajdonképpen jégen futottak
Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
versenyzőink. A kifejezetten csúszós, instabil terep nem tette
ISSN 2415-9964
lehetővé az egyéni csúcsok megjavítását, de eredményességben
Felelős kiadó: Eignerné Bartusz Andrea
sikerült helytállnia az ebesi csapatnak. Korcsoportos győzteseEbes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
ink Kerékgyártóné Katona Mária, Szűcs Benett és Mészáros
Megbízott felelős szerkesztő: Kovácsné Kovács Judit
Tamás. További érmes helyezettjeink Kerékgyártó Fanni, KeE-mail: ebesihirlap@gmail.com
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