
A TARTALOMBÓL...

Sikeres karate vizsga
11. oldal

Képes krónika 2014.
6–7. oldal

Életet menthetsz!
10. oldal

Iskolai színes hírek
4–5. oldal

Átadták a Hagyományok 
Házát – 3. oldal

Új ügyvezető látja el januártól a 
Községgondnokság vezetését

– összeállítás a képviselő-testület decemberi üléséről –

2015. január elsejétől Paj
zosné Király Marianna 
látja el az Ebesi Község
gondnokság Kft. ügyveze
tői feladatait. Ebesen él két 
gyermekével és férjével. Az 
újonnan kinevezett vezető 
reményei szerint a szakmai 
pályafutása során szerzett 
tapasztalata és tudása biztos 
alapot jelent a magas szín
vonalú, eredményes mun
kavégzéshez. Középiskolai 

tanulmányait 1992–1997. 
között az ErdeyGrúz Tibor 
Vegyipari Szakközépiskolá
ban végezte, ahol általános 
vegyész szakmunkás és ve
gyésztechnikus szakképzett
séget szerzett. A középisko
la elvégzése után az Eötvös 
József Főiskolán folytatta 
tanulmányait Baján, ahol 
2002ben környezetmérnök 
diplomát kapott. Ezt köve
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2014. december 17-én tar-
totta soron következő ülését 
a képviselő-testület, melyen 
nyílt ülés keretében tíz, zárt 
ülés keretében pedig hat na-
pirendi pontot tárgyaltak. 
Az ülésen elfogadott főbb 
döntéseket az alábbi összeál-
lításunk tartalmazza. 

A képviselőtestület dön
tése értelmében 2015. január 
1jétől Pajzosné Király Ma
rianna vette át az Ebesi Köz
séggondnokság Kft. ügyveze
tését. Az újonnan kinevezett 
ügyvezető asszonnyal készült 
interjút a képviselőtestületi 
ülésről készült összeállításunk 
után olvashatják.

A képviselők által tett kiegé
szítésekkel együtt elfogadta a 
testület a 2015. év első félévi 
munkatervére vonatkozó elő
terjesztést.

A törvényi előírásokkal 
összhangban megalkották az 
átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendeletet. 

Módosításra került a házas

ságkötésekről szóló helyi ren
delet. Január elsejétől a hivatali 
időn kívül megtartott házasság
kötésért 15.000 Ft + ÁFAt, a 
hivatali helyiségen kívül meg
tartott szertartásért pedig 20.000 
Ft + ÁFAt kell a házasulandó 
feleknek megtéríteniük.

Január 1jétől új, központi 
előírások alapján kell a közét
keztetést biztosítani. Az élet
be lépő szabályok részletesen 
meghatározzák az ételek ösz
szetételét, bizonyos élelmi
szerek arányát. Ezen új szabá

lyok miatt is mintegy 10%kal 
emelkedtek az étkezésért fize
tendő díjak az óvodában és az 
iskolában. Az Alapszolgáltatá
si Központban az idei év elejé
től az ebédért bruttó 13 Fttal 
kell többet fizetni. 

Zárt ülésen tárgyalta a kép
viselőtestület az iparterület 
értékesítésével kapcsolatos 
napirendi pontot, valamint 
beszámolót hallhattak a 2014. 
évi adóztatásról és az adóbe
vételek alakulásáról. 

dr. Borku Csilla

Legfontosabb számomra a csapatmunka

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Átköltözött a Polgármesteri 
Hivatal

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a Polgármesteri Hivatal 
átköltözött a régi hivatali épü
let mögötti felújított épületbe 
(korábbi Házasságkötő terem 
épülete).

Az új helyen az ügyfélfoga
dás rendje nem változott. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
FECSKEHÁZI LAKÁSRA

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a Fecskeházban egy 
garzonlakás megüresedett. 
Az önkormányzat vonatkozó 
rendelete alapján a megüre-
sedett lakás pályázat alapján 
adható újra bérbe.

A pályázat benyújtásának 
feltételei:

1.  35 év alatti életkor, 
2.  a pályázóknak nincs önál

ló ingatlantulajdonuk,
3.  házastársi vagy élettársi 

kapcsolatban élnek, 
4.  kereső tevékenységet vé

geznek, vagy valamely 
felsőfokú oktatási intéz
mény nappali tagozatos 
hallgatói.

5.  További feltétel elő ta ka ré
kossági szerződés kötése, 
kivéve, ha a leendő bérlő 

felsőfokú oktatási intéz
mény nappali tagozatos 
hallgatója.

A garzonházban a bérleti idő 
egy bérlő esetében maximum 
5 év lehet, 5 év után a garzon
házat el kell hagyni.

Házastársak, élettársak pá
lyázatot együttesen nyújthat
nak be, és nyertes pályázat 
esetén a lakás bérlőtársi jogvi
szonyban kerül részükre bér
beadásra.

A Képviselőtestület a szer
ződés megkötésekor a megál
lapított havi lakbér ötszörösé
nek megfelelő óvadék fizetését 
köti ki a lakás rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapot
ban történő visszaadásának 
biztosítékául.

A garzonlakás bérlőjének 
személyéről – az Egészség
ügyi és Szociális Bizottság 
javaslatának figyelembevéte
lével – a Képviselőtestület 
dönt.

Az elbírálás szempontjai 
között a Képviselőtestület fi
gyelembe veszi a helyben la
kást, a családtagok létszámát, 

a kiskorú gyermekek számát 
és a pályázó, illetve a vele egy 
háztartásban élő együtt költö
ző családtagjainak jövedelmét.

A pályázat benyújtásának 
ideje: 2015. február 10. A 
pályázatot postai úton, vagy 
személyesen kell benyújtani 
a Polgármesteri Hivatalhoz 
(Ebes, Széchenyi tér 1. szám) 

Változás a szociális 
ellátásokban

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a szociális törvény idén 
március 1-jétől módosul, 
amely gyökeresen érinti a 
szociális ellátások rendsze-
rét.

A változásokat az alábbiak-
ban röviden összefoglaljuk:

Az aktív korúak ellátásával 
(foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás, rendszeres szociá
lis segély) kapcsolatos felada
tokat az Ebesi Polgármesteri 
Hivatal helyett a HajdúBihar 
Megyei Kormányhivatal Haj
dúszoboszlói Járási Hivatala 
fogja ellátni.

A foglalkoztatást helyet
tesítő támogatás esetében a 

fenti hatáskörváltozáson kívül 
egyéb módosítás nincs.

A rendszeres szociális se
gély, mint ellátási forma meg
szűnik. A jelenleg rendszeres 
szociális segélyben részesü
lőkkel kapcsolatos ügyiratokat 
a Polgármesteri Hivatalnak 
2015. február 28. napjáig felül 
kell vizsgálnia. Ezzel kapcso
latban az érintetteket írásban 
meg fogjuk keresni legkésőbb 
2015. február 15ig a további 
teendőkkel kapcsolatban.

2015. március 1jétől meg
szűnnek az alábbi szociális el
látási formák:

•  lakásfenntartási támoga
tás (új kérelem esetében is 
csak február 28.ig állapít
ható meg, azonban a ko
rábban már megállapított 
lakásfenntartási támogatás 
a teljes időszakra folyósí
tásra kerül),

•  méltányossági közgyógy
ellátás.

Teljesen átalakul az önkor
mányzati ellátó rendszer is, 
amelyről a későbbiekben tájé
koztatni fogjuk a lakosságot.

Szabóné Karsai Mária
polgármester

Dr. Hajdu Miklós
jegyző

Önkormányzati hírek
2015. január

Az Ebesi Községgondnokság felvételt hirdet 1 fő (férfi)
Parkfenntartó karbantartó

munkakör betöltésére.

Elvárt végzettség: szakképesítéshez nem kötött
Bérezés: munkatörvénykönyve szerinti

Munkaidő: 6 vagy 8 órás nappali munkavégzés
Munkakör betöltéséhez előny jelent: "B" kategóriás jogosítvány, 

parkfenntartói és/vagy karbantartói munkakörben szerzett tapasztalat 

Kérjük, hogy az önéletrajzokat az Ebes Rákóczi utca 12. szám alatti 
telephelyünkre eljuttatni szíveskedjenek. 

tően elvégezte a Debreceni 
Egyetem Műszaki Karának 
minőségirányítási szakmér
nök, belső auditor szakát, 
majd LEAN szakmérnök 
szakképesítést szerzett. 
1997től egészen 2012ig 
laboránsként, majd hatósági 
és vízvédelmi ügyintézőként 
dolgozott a Tiszántúli Kör
nyezetvédelmi Felügyelősé
gen, ahol vízügyi felügyeleti 
ellenőrzések lefolytatását, 
hulladéklerakók környezet
védelmi ellenőrzését végez
te. A közigazgatási terület 
után környezetvédelmi és 
környezetgazdálkodási ter
vezői feladatokat látott el 
egy debreceni környezetvé
delemmel foglalkozó mér
nöki irodánál. Mint mondja: 
„Fontosnak tartom a pon

tos, precíz munkavégzést. 
A Községgondnokság Kft. 
ügyvezetői munkakörének 
betöltése úgy gondolom egy 
újabb állomása az életem
nek, ahol lehetőség nyílik 
arra, hogy a szakmai tapasz
talataimat bővítsem. Ehhez 
kerestem egy dinamikus és 
fejlődési lehetőséget biz
tosító munkakörnyezetet, 
amelyet remélem megtalál
tam itt. Úgy gondolom, a 
társaság ügyvezetőjeként a 
Kft. érdekeivel megegyező 
módon szakmailag is fej
lődhetek. Mindezek mel
lett természetesen nagyon 
fontosnak tartom azt, hogy 
a kollégák segítségével a 
legmagasabb színvonalon 
oldjuk meg a ránk bízott fel
adatokat.”

dr. Borku Csilla

(Folytatás az 1. oldalról.)
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A Turizmus Természetesen Egye-
sület Uniós pályázati forrásból 
valósította meg projektjét, köz-
hasznú tevékenységeik végzése hely-
színéül. Fő tevékenységük a falusi- és 
agroturisztikai szolgáltatói tevékeny-
ség a hagyományőrzésen keresztül. 
Projektötletüket a 104/2013. (XI. 14.) 
VM rendelet alapján, turisztikai tevé
kenységek ösztönzéséhez a LEADER 
Helyi Akciócsoportok közreműködé
sével 2013ban nyújtandó támogatások 
jogcímén, 2013. 12. 21én nyújtották 
be. 2014. 12. 22én befejezésre került 
a projekt, és 2015. 01. 6-án 14 órától 
Vízkereszt: a karácsonyi tizenketted 
(12 napos ünnep) zárónapján ünne-
pélyes keretek között, Isten áldásával 
nyitotta meg kapuit a látogatók előtt.

(Az ünnepség teljes terjedelmében 
megtekinthető az EbesTV honlapján)

A megnyitón Veres Péter: Én nem 
mehetek el innen… c. versét Tóth Éva 
egyesületi tag szavalta el, mely hűen 
tükrözte az egyesület hitvallását. 

„…Ide kell hoznunk a nagyvilágot, 
ide kell hoznunk mindent, 

Ami szép, ami nemes, és amit érde-
mes!”

A Napraforgó Családi Napközi kis 
lakóinak műsora végigvonult a meg
nyitó témakörein: Karácsony 12. napja, 
Vízkereszt, Néphagyományőrzés. 

Koroknai Béla úr, a Falusi Turizmus 

Országos Szövetsége (FATOSZ) alel
nöke kiemelte Ebes falusi turizmusá
nak jelentőségét a megyében, ami már 
15 éves múltra tekint vissza. 

Bukáné Zakar Zsuzsa nagytiszteletű 
lelkészasszony pedig beszélt az ün
nep, azaz Vízkereszt jelentőségéről, az 
egyesület céljairól (Zsoltárok könyve 
78. rész) alapján, majd megáldotta a 
Házat.

Bodó Sándor országgyűlési képvise
lő úr nagyon találóan 3 szókapcsolat
ban foglalta össze a projekt lényegét.

„Alakítják a jelent, formázzák a 
jövőt, vigyázzák a múltat”

Kocsis Róbert úr a Hajdúk Vidékfej
lesztési Egyesület (HVE) alelnöke pe

dig elmondta, hogy egyesületük azért 
jött létre, hogy a vidéket fejlesztő öt
leteket, ha az illeszkedik a fejlesztési 
stratégiába, támogatási forrásból segít
sék megvalósítását.

Szabóné Karsai Mária polgármester 
asszony büszke volt, hogy Ebes a tu
rizmus terén is kimagaslóan teljesít a 
megyében, és hozzászólásában hangsú
lyozta, hogy továbbra is kiemelt felada
tának tekinti az önkormányzat a falusi 
turizmus fejlesztését. 

A műsor után Szabó Jánosné a City 
Best Hause Kft. ügyvezetője, mint ki
vitelező és Tóthné Pincés Éva a TTE 
projektvezetője átvágták a nemzeti szí
nű házavató szalagot.

A Himnusz közös eléneklése után 
hagyományos süteményekkel, kemen
cében sült pogácsával, Hortobágyi 
slambuccal vendégeltük meg a meg
nyitó résztvevőit, miközben mindenki 
megtekintette a Házat.

A Turizmus Természetesen Egyesü
let nevében, ez úton fejezem ki köszö
netemet Szabóné Karsai Mária polgár
mester asszonynak, hogy lehetővé tette 
projektünk közzé tételét az Ebes TV
ben és az Ebesi Hírlapban.

További programjaink, rendezvénye
ink, fényképeink a tte.szallasebes.hu 
honlapon elérhetőek.

Tóthné Pincés Éva
Projektmenedzser,  

TTE szakmai vezetője

Hagyományok Háza ünnepélyes megnyitója
 Ebes, Rózsa u. 1.
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Több kikapcsolódási lehetőséget 
kínálunk nyárra

Bár még javában tart a tél, de már most 
érdemes a nyári programot tervezni, 
melyhez szeretnénk ötleteket adni a gye
rekeknek és a szülőknek egyaránt.
2015. június 1319. között az 58. osz
tályosok számára lehetőség nyílik arra, 
hogy megismerkedjenek a csehországi 
testvértelepülésünk, Polička nevezetessé
geivel. A kirándulás várható összköltsége 
25.000, Ft. Jelentkezni Zelízi Máriánál 
lehet.
Idén is lehetőségünk nyílik arra, hogy a 
tavalyi évhez hasonlóan az Erzsébet tábor 
keretein belül eljuthassunk Fonyódligetre. 
A 47. osztályosok jelentkezését Kása 
Sándor várja. A tábor időpontja később 
kerül pontosításra, melynek várható össz
költsége 10.000, Ft.
Idén Balatonszárszón a 38. osztályosok 
angol nyelvi táborban vehetnek részt, 
melynek időpontja szintén később kerül 
pontosításra. A tábor várható összköltsége 
78.000, Ft. Jelentkezni Fodor Barbará
nál lehet.

Ismét megtelt a református templom 
a karácsonyi koncerten

Mint minden évben idén is megtelt a re
formátus templom a karácsonyi koncer
tünkön. A közönséget mintegy 100 fellépő 
gyermek szórakoztatta. Idén hagyomány
teremtő szándékkal az óvodásoknak is be
mutattuk műsorunkat. A színvonalas pro
dukciók betanítását Fodor Barbara, Nagy 
Anita, Marosvölgyi Ágnes, Batta Katalin 
végezték.

Jól szerepeltünk a komplex 
tanulmányi versenyen

Jó helyezésekkel tértünk haza a debreceni 
Lilla téri iskolában megrendezett komp
lex tanulmányi versenyről. A versenyen 
a megye általános iskoláinak 300 tanu
lója vett részt. A humán kategóriában II. 
helyezést ért el csapatunk. Csapattagok: 
Gali Petra, Kaszás Brigitta, Fecskán Janka 
7.a. osztályosok, felkészítő tanár: Németi 
Jánosné. Az angol nyelvű listening, azaz 
hallás utáni értés kategóriában a 6. osz

tályosok versenyében I. helyen Kiss Zol
tán (6.a.), II. helyen Palcsu Zalán (6.a.), 
III. helyen Nagy Vivien (6.b.) végzett. 
Az 5. osztályosok közül II. helyen Lajtai 
Levente (5.a.), III. helyen Árva Martina 
(5.a.) végzett. Felkészítő tanárok: Trefán 
Gabriella, Csiháné Pálinkás Krisztina.
A „Törpemérce” elnevezésű megméret
tetésen három 1. osztályos tanulónk vett 
részt (Piskó Péter, Pál Roland, Pálóczi 
Borbála). A versenyen II. helyen Pálóczi 
Borbála végzett. Felkészítő tanár: Bálint
né Bagdi Ibolya.

Élvezetes robotszumó házibajnokság

December 18án házi robotszumó bajnok
ságot rendeztünk, ahol a Robotika szak
köröseink mérték össze programozási és 
Lego építési képességeiket. A robotok 
küzdelmét a napközisek, és tanulószobá
sok hangos buzdítása kísérte. Az izgal
mas versenyt a nyolcadikosok csapata 
(Csiha László, Magyar Zoltán és Piskó 
Jenő) nyerte, de derekasan helyt álltak az 
újoncnak számító ötödikeseink is. A fel
készülésben és a verseny lebonyolításá
ban mentoraink, Horváth Margit és Szabó 
István segítettek. A versenyzők díjazását 
a National Instruments biztosította. – 
Kissné Lantos Éva

Befejeződött a kosárbajnokság

A Dobos Judit által szervezett kosárlabda 
bajnokság házi versenyén a lányok csapa
ta közül I. helyen a 8.a., II. helyen a 7.a., 
III. helyen a 7.b. osztály végzett. A fiúk 
versengésében I. helyen a 8.a., II. helyen 
a 7.a., III. helyen a 8.b, míg IV. helyen a 
7.b. csapata végzett. 

Esélyóra programsorozat iskolánkban

A debreceni Esélyteremtési Ház Esélyóra 
keretében látogatott el iskolánkba. A fog
lalkozás célja az volt, hogy a gyerekek ta
pasztalatokat és élményeket szerezzenek 
a hátrányos helyzetben lévő emberekről, 
megismerhessék életüket, bepillantást 
nyerhessenek mindennapjaikba, ezáltal 
segítve az elfogadásukat, megtanulni a 
segítségnyújtás helyes módját. Az órán 
látás, hallás, értelmi és mozgássérült em
berekkel találkoztak a gyerekek, kipró
bálhatták a sérült emberek által használt 
speciális eszközöket. Az Esélyórát, az itt 
megismert embereket a 6. és 7. osztályo
sok rendkívüli érdeklődéssel figyelték. 

Ments életet!

Az időben felismert vészhelyzetre, va
lamint az életmentés fontosságára hívta 
fel a figyelmet Gadóczi György, a Haj
dúszoboszlói Mentőállomás mentőtiszt
je, aki elméleti és gyakorlati foglalkozás 
keretében ismertette meg a résztvevőket 
az elsősegély és az újjáélesztés legfonto
sabb alapszabályaival. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani Gadóczi Györgynek 
a hasznos információkért és a gyakorlati 
oktatásért.

Sajtot készítettünk
A kézműves szakkör tanulói Elekné Csa
nádi Erikát látták vendégül, aki megis
mertette velünk az általa készített sajtot, 
joghurtot, vajat. A gyerekek nagy élve
zettel kavargatták és kóstolták meg a sa
ját maguk által készített tejtermékeket. 
Meglepődve tapasztalták, hogy az így 
nyert produktum egyáltalán nem hasonlít 

Iskolai színes hírek

(Folytatás az 5. oldalon.)
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sem ízre, sem küllemre a boltban kap
ható tejtermékekhez. Ezúton szeretném 
megköszönni Elekné Csanádi Erikának 
a felejthetetlen, élménydús foglalkozást, 
valamint a szülőknek a segítséget. – Ká-
dárné Domán Gyöngyi

Megyei matematika versenyre 
készülünk

Az idei évben iskolánkat a Varga Tamás 
Megyei Matematika Versenyen Piskó 
Jenő 8.a. osztályos tanuló képviseli majd. 
Felkészítő tanár: Balogh Éva.

Francia szakkör indult iskolánkban
Az angol és a német nyelvek mellett ezen
túl franciául is tanulhatnak szakkör kere
tében az 56. osztályos érdeklődő diákok. 
A francia nyelv rejtelmeibe Subáné Kiss 
Gyöngyi vezeti be a gyerekeket.

Dohányzás elleni játékot próbáltunk ki

Egy hétig volt iskolánkban az az interak
tív játék, amely a dohányzás káros hatása
ira hívta fel a gyerekek figyelmét. A tanu
lók nagyon élvezték a játékos feladatokat, 
melyeknek nem titkolt célja a dohányzás 
elleni küzdelem, a megelőzés volt. 

Nemzetközi rajzpályázaton vettünk 
részt

Komócsinné Sós Judit szakmai irá
nyításával 34 gyermek rajzával pályáz
tunk a Japán XV. Nemzetközi Környe
zetvédelmi Rajzversenyre. A versenyre 
81 ország 21.000 gyermeke küldte el 
pályaművét. Diákjaink ajándékcsoma
got kaptak.

Itt a farsang, áll a bál
Idén február 20án 15.30 órától az alsó
sok, február 27én 16.00 órától a felső
sök tartják farsangi mulatságukat, melyre 
minden kedves érdeklődőt szeretettel vá
runk.

Szűcs Norbert intézményvezető
Kása Sándor intézményvezetőhelyettes

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúszoboszlói Tankerülete 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet
Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

angol-bármilyen szakos tanár 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozott idejű 2015.02.12 – 2015.06.30 –ig tartó 

közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 
HajdúBihar megye, 4211 Ebes, Széchenyi tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: 

angol nyelv oktatása 58 évfolyamon

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
 Főiskola, angolbármilyen szakos tanár, 

pedagógus munkakörben szerzett – Legalább 13 év 
szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, 

szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata; 
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a 

büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, 
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól 

eltiltás alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését 
nem teszi lehetővé; 

szakmai önéletrajz; nyilatkozat arról,hogy a pályázó 
hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő 

kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását 

követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Szűcs Norbert intézményvezető nyújt, a 0652565023as 

telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Hajdúszoboszlói Tankerülete 
címére történő megküldésével (4211 Ebes, Széchenyi tér 

5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: KLIK/087/422/2015., 

valamint a munkakör megnevezését: angolbármilyen 
szakos tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Pályázati kiírásnak való megfelelés esetén személyes 
elbeszélgetés. A felvételről a véleménynyilvánításra 

jogosultak véleményének kikérése után a KLIK 
Hajdúszoboszlói Tankerületének igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:  
2015. február 11.
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Képes krónika 2014
Az elmúlt évben is számos beruházást sikerült megvalósítanunk. Mindezek mellett fontosnak tartottuk, hogy az Ebe
sen élők a lehető legjobban érezzék magukat településünkön, így természetesen nem volt hiány a színes programokból sem.  

Következzen néhány életkép a 2014. évből a teljesség igénye nélkül!

Műfüves focipályákon rúghatják ezentúl a bőrt

Megszépült a Nagypark

Az Iparterület értékesítésével sikerül új munkahelyeket teremteni

Felépült a falu kemencéje

Bevezettük a Tanyagondnoki szolgálatot

Generációk találkozása a Mobilitási Hét keretében

Elismeréseket adtunk át március 15-e alkalmából

Befejeződött a Polgármesteri Hivatal hátsó épületének felújítása
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Település köszöntő táblákat helyeztünk ki

Átadtuk a felújított orvosi rendelőt

A Gárdonyi és Vadas utcák út- és csapadékvíz-elvezetés kiépítése megvalósult

Az Apostol együttesre sokan voltak kíváncsiak a Szent István napi 
sokadalomban

Megépült az ipartelepi járda és makadám út

Sokan álltak rajthoz a SEBES futóversenyen

Uzonyi Pál emlékére emlékestet szerveztünk
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Pályázati felhívás!

Elismerés a minisztériumtól

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébetprog
ram keretében nyugdíjasok és nagycsaládosok számára há
rom különböző pályázatot hirdet:

1.  Kedvezményes fürdőbelépők nyugdíjas pályázók szá-
mára

A támogatásban részesített pályázók a www.er zse bet
program.hu honlapon elérhető fürdőszolgáltatók köréből 
választva válnak belépésre jogosulttá, legalább 5, legfeljebb 
33 alkalommal. 

Kedvezményezettek köre: 
Azon belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban részesü
lő, 60. életévét betöltött személy, akinek rendszeres, havi 
teljes összegű ellátása nem haladja meg a 147 000 Ftot, va
lamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik. 
Elnyert támogatás esetén a támogatott 2500 Ft önerő be
fizetésével veheti igénybe a pályázati felhívásban rögzített 
fürdőszolgáltatók meghatározott szolgáltatásait.

2.  Kedvezményes üdülési szolgáltatás nyugdíjas pályá-
zók számára

Elnyert támogatás esetén a támogatott 5000 Ft önerő befi
zetésével veheti igénybe a www.erzsebetprogram.hu honla
pon elérhető üdülési szolgáltatást elő, valamint utószezon
ban, az alábbiakban jelölt időszakokban: 
– előszezonban: 2015. június 15. napjáig; 
– utószezonban: 2015. szeptember 1. napjától 2015. decem
ber 31. napjáig megkezdett üdülésre.

Kedvezményezettek köre: 
Azon belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban részesü
lő, 60. életévét betöltött személy, akinek rendszeres, havi 
teljes összegű ellátása nem haladja meg a 147 000 Ftot, va
lamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik.

Mindkét pályázat esetén:
A pályázat benyújtásakor kötelezően csatolandó mel-
léklet: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) által a 
pályázó nevére kiállított, 2014. évi havi nyugellátás meg
állapítását tartalmazó igazolás, amelyet a nyugdíjas 2014 
januárjában már kézhez kapott.

A fent említett két pályázat benyújtásának határideje: 
2015. február 9. 

3.  Kedvezményes üdülési szolgáltatás nagycsaládos pá-
lyázók számára

−  a pályázó és a közös háztartásban élő házastársa/élettársa, 
valamint a pályázat benyújtásakor a 14. életévét már be
töltött gyermeke 5000 Ft/fő önerő befizetésével,

−  a pályázat benyújtásakor a pályázó 314 életév közötti 
gyermeke 2500 Ft/fő önerő befizetésével

−  az üdülési szolgáltatás igénybevétele a családdal együtt 
üdülő,3 év alatti gyermek részére térítésmentesen

vehet igénybe üdülési szolgáltatást a www.erzsebetprogram.
hu honlapon elérhető szálláshelyeken.

Kedvezményezettek köre:
Azon belföldi illetőségű magánszemélyek, akiknek a család
jában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem halad
ja meg a 2015. január 1jén érvényes minimálbér összegét¹, 
továbbá három vagy annál több – 20. életévüket a pályázat
benyújtása napján be nem töltött – gyermeket nevelnek saját 
háztartásukban, akik után családi pótlékra jogosultak.

2015. 01. 01től 105 000, Ft, amely összegnél nem lehet 
magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. A nettó 
jövedelembe számít: nettó munkabér, nyugdíj, rendszeres 
családtámogatási és szociális juttatások összege. Számítási 
mód: havi összes családi bevétel osztva az együtt élő csa
ládtagok számával.

A pályázat benyújtható: 2015. március 12.

A pályázatokkal kapcsolatos további információkat a 
www.erzsébetprogram.hu internetes oldalon találhat-
nak , továbbá személyesen érdeklődhetnek a Családse-
gítő Szolgáltatás (Rákóczi u. 13. sz.) irodájában.

Ebes Község Önkormányzatát a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium a Mobilitási Hét rendezvénysorozatá
nak színvonalas lebonyolításáért elismerő oklevéllel 
jutalmazta. Ezúton is szeretnénk kifejezni köszöne
tünket Sós Barnabásnak önzetlen munkájáért.
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2014 novemberében ráta
láltunk a „Moz gás öröme” 
című pályázati felhívásra, 
melyet a Biohárs Játszóterek 
elnevezésű cég írt ki. Ez a 
cég minőségi fa játszótereket 
készít kicsik és nagyok örö
mére.

Célul tűzték ki, hogy fel
hívják a gyerekek, szülők 
és pedagógusok figyelmét a 
kicsik tanulási képességének 
a mozgással való szoros kap
csolatára.

A pályázatot kiírók arra 
kérték a gyerekeket, hogy ra
gadjanak színes ceruzát, filc
tollat, ecsetet vagy zsírkrétát 
és készítsenek egy képet ar
ról, milyen mozgás okozza 
nekik a legnagyobb örömöt.

Óvodánk minden csoport
jában, kiscsoportostól nagy
csoportosig lelkesen készí
tették a rajzokat. Összesen 

32 alkotással pályáztunk és 
izgatottan vártuk a zsűri és a 
szavazók véleményét, dönté
sét. 

Legnagyobb örömünkre 
december 18án jó hírt kap
tunk!

Az óvodák között a mi 
óvodánk lett az első helye-
zett, így megnyertük a fődí
jat, ami egy udvari egyensú
lyozó játék!

Ezzel még nem volt vége 
az örömünknek! 

Az óvodásoknak felaján

lott három különdíjból a zsű
ri által kiválasztott két mun
ka óvodásaink alkotása lett . 

KRIVÁCS ZSÓFIA – 6 
éves, Katica csoportos – al
kotásának címe: 

„A szabadban lenni jó” 
A zsűri véleménye szerint 

Zsófi „rajza fejezte ki leg
jobban azt az örömöt, amit a 
mozgásban talált. A cigány
kerekező kislány arcáról 
sugárzik a boldogság, örö
mében osztoznak vidám ba
rátnői és a jókedvű kiskutya.”

KOVÁCS VIKTÓRIA – 6 
éves, Csiga csoportos – alko
tásának címe:

„Futóverseny a hegyen” 

A zsűrinek Viki rajzán az 
tetszett, hogy „ragyogó nap
sütésben, hegyen völgyön, 
fák és virágok között zajlik a 
verseny. Ebben az esetben az 
örömteli hangulatot a színes 
ceruza technikák változatos
sága, a térkitöltés, az opti
mista színhasználat harmóni
ája sugározza”.

Minden kis alkotónkra 
büszkék vagyunk és nagyon 
várjuk, hogy az új udvari já
tékot végre kipróbálhassuk!

Leiter Márta 
óvodapedagógus, 

kézműves tehetséggondozó 
műhely vezetője

„MOZGÁS ÖRÖME”

Szeretet séta

A karácsonyi ünnepvárás jegyében a szeretet falutú
rán már az ünnepekre hangolódtunk.

Az ebesi Benedek Elek óvoda dolgozói és a Szülői Közössége
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

a 2015. február 14-én, 19.00 órai kezdettel tartandó 
(ajtónyitás: 18.30) 

Jótékonysági báljára! 
Helye: Arany Oroszlán étterem 
Belépőjegyek: 3500 Ft /fő, 
amit megvásárolhatnak az óvodában. 
 Az este programja  
(melyet a belépőjegy magában foglal): 
                           - pezsgős köszöntő 
                          - műsor 
                          - vacsora 
                         - éjféli meglepetés 
    A programot tombolasorsolás színesíti,  
    tombolajegyek a helyszínen vásárolhatók. 

 

Támogatói jegy vásárlására a csoportokban van lehetőség. 
Az est folyamán kerül sor a vándorváza átadására. 

 
A bál bevételét udvari mozgásfejlesztő játékeszköz vásárlására 

és a közös programok támogatására szeretnénk fordítani. 

Mindenkit nagy szeretettel várunk! 
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1. Vasárnap Dr. Szerze Róbert

2. Hétfő Dr. Szerze Róbert

3. Kedd Dr. Csontos Gyula

4. Szerda Dr. Csontos Gyula

5. Csütörtök Dr. Szerze Róbert

6. Péntek Dr. Szerze Róbert

7. Szombat Dr. Békési Zoltán

8. Vasárnap Dr. Békési Zoltán

9. Hétfő Dr. Békési Zoltán

10. Kedd Dr. Békési Zoltán

11. Szerda Dr. Békési Zoltán

12. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

13. Péntek Dr. Békési Zoltán

14. Szombat Dr. Szerze Péter

15. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

16. Hétfő Dr. Szerze Róbert

17. Kedd Dr. Csontos Gyula

18. Szerda Dr. Csontos Gyula

19. Csütörtök Dr. Szerze Péter

20. Péntek Dr. Szerze Péter

21. Szombat Dr. Socol Ilona

22. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

23. Hétfő Dr. Socol Ilona

24. Kedd Dr. Szerze Péter

25. Szerda Dr. Socol Ilona

26. Csütörtök Dr. Socol Ilona

27. Péntek Dr. Szerze Péter

28. Szombat Dr. Socol Ilona

Telefon: 06-30/698-0043
Dr. Varga Tamás  
igazgató főorvos

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2015. február

A Hajdúk Vidékfejlesztési 
Egyesülete „Villányi borok a 
Hajdúságban – Hajdúk Dél
Baranyában” elnevezéssel 
nyert pályázatot, melynek ke
retein belül három borest és 
egy gasztronómiai bemutató 
megszervezésére került sor. Az 
együttműködésben részt vevő 
partnerek és a megrendezésre 
került projektesemények elsőd
leges célja a két térség közötti 
turizmus ösztönzése, valamint 
a kulturális, gasztronómiai, 
gazdasági kapcsolatok létrejöt
tének előmozdítása, élénkítése, 
erősítése.

A projekt három állomásá
nak, a boresteknek a hajdúság 
városai adtak otthont. Hajdúbö
szörményben szeptemberben, 
Hajdúnánáson novemberben 
került megrendezésre egyegy 
borest, ahol a délbaranyai terü
let gasztronómiai különlegessé
geinek, kulturális és turisztikai 

lehetőségeinek, valamint a terü
let legjelentősebb termékének, 
a villányi bornak a bemutatá
sára nyílt lehetőség a hajdúsá
gi szakemberek és érdeklődők 
számára. Majd az események 
folytatásaként november 5én 

Siklóson, gasztronómiai est 
keretein belül a hagyományos 
hajdú parasztételek kóstolásá
ra a szürkemarha és mangalica 
termékek, sonka, kolbász íz
vi lá gának megismerésére, és a 
hajdúsági hagyományok, érté

kek, kézműves termékek bemu
tatására kerülhetett sor a dél
baranyai emberek számára. Az 
eseménysorozat záró akkordja
ként a Korona Hotel vezetésé
vel együttműködve kerülhetett 
megrendezésre decemberben, 
a Hajdúság legjelentősebb tu
risztikai súlypontjaként számon 
tartott városában Hajdúszo
boszlón, a harmadik borest. A 
borest résztvevői között a vá
ros turisztikai életében jelentős 
szerepet vállaló szakemberek
kel találkozhattunk, akik nagy 
jelentőséget tulajdonítanak az 
egyesület által is megfogalma
zott célnak: a hazai térségek 
közötti turizmus és gazdasági 
kapcsolatok élénkítésének. A 
meghívottak és a szervezők 
egyetértettek esemény megren
dezése kapcsán abban, hogy ez 
további lehetőséget biztosít a 
két térség gazdasági potenciál
jának erősítésében. 

Az Alapszolgáltatási Központ 2014 
decemberében immáron harmadik alka
lommal szervezte meg karácsonyi ado
mánygyűjtő akcióját. A gyűjtést meg
előzően, az Ebesi Hírlapban megjelenő 
felhívásunk hatására példátlan összefo
gással mozdultak meg azon adományo
zók, akik felajánlásaikkal igyekeztek 
szebbé tenni a nehezebb körülmények 
között élő ebesi családok karácsonyát. 
Ezúton szeretnénk megköszönni a Szi

get ABC, Sós Barnabás, a Debrecen
EbesSzepesi Református Egyház
község ebesi gyülekezet, a Szoboszlói 
COOP illetve a magánszemélyek által 
tett felajánlásokat. Továbbá köszönetün
ket szeretnénk kifejezni Pásku Gyöngyi 
ebesi lakosnak, hogy hozzásegítette in
tézményünket ahhoz, hogy a Harmónia 
Szövetég által, Vécsei Attila közremű

ködésével gyűjtött játékok, használt ru
hák, tartós élelmiszerek érkezhessenek 
településünkre.

Örömmel tudatjuk, hogy a karácsonyi 
adománygyűjtésünk során, összesen 109 
család háztartásába sikerült csomagot 
eljuttatni, megpróbálván ezáltal szebbé 
tenni a Karácsonyukat. 

Alapszolgáltatási Központ
Gyermekjóléti Szolgáltató és 

Családsegítő Szolgáltatás dolgozói

„Állj készen! Életet menthetsz!”
Ezzel a címmel tartott előadást Nagy Veronika mentőtiszt január 
16án a Művelődési házban. Az elméleti és gyakorlati foglal
kozáson a mentőtiszt felhívta a figyelmet az újraélesztési alap
technikák fontosságára, mellyel számos hirtelen bekövetkező 
haláleset megelőzhető lenne.

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni Nagy Veronikának a 
hasznos információkért és a gyakorlati oktatásért.

Fotó: Pető László

Turizmus és bor

Adni öröm!
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Sikeres karate vizsgák 
Az Ebesi Shiro Ken dojoban a karácsonyi ünnepek előtt öt 

karatéka vállalkozott arra, hogy számot adjon tudásáról. A vizs
ga erőléti, karate technikai, önvédelmi, dobás technikai, törés 
technikai, elméleti és küzdelmi elemekből állt össze. Az igen 
fárasztó és összetett vizsgát valamennyi sportoló sikeresen tel
jesítette. 

Az edzésekre jelentkezni lehet az edzések alkalmával. Az 
edzések helye: Ebesi Művelődési Ház nagyterme, időpontjai: 
hétfő és szerda 18.00tól 20.00 óráig A Fehér Ököl harcművé
szet több mint húsz éve sikeresen működik ebesen, a családias 
hangulatú edzéseken a karate és az önvédelmi technikákon kívül 
a meditatív gyakorlatok során önismeret is elsajátítható. Az 
edzéseket Sensei Kaszás Lajos karate mester tartja.

A képen (balról) Kovács József 2 Kyu, Sörlei Arnold 5 Kyu, Sensei Kaszás 
Lajos, Szőke Dávid (7 Kyu), Kanyó Márton (9 Kyu), Kovács Sándor (10 Kyu)

Ebesi Sportbarátok

Felhívás 1% felajánlásához! 
     

     Azáltal, hogy valaki adója 1%-át az Ebes Fejlődéséért Közalapítványnak ajánlja, a 

település fejlődéséhez járul hozzá. Az alapítvány az 1%-ból és minden egyéb támogatásként 

kapott összegből a „Tegyünk együtt gyermekeink egészségéért” programot folytatja. 

Az elmúlt években megvalósult a sószoba az óvodában; korszerű szívhanghallgatóval, 

kölcsönözhető mérleggel gyarapodott a védőnői szolgálat, sporteszközök kerültek beszerzése 

oktatási intézményeink részére.  

Programunk megvalósításához továbbra is kérjük és várjuk az adók 1%-át és minden 

egyéb támogatást. 

Köszönettel:   

                  Szabóné Karsai Mária                             Rózsahegyiné Juhász Éva                                         
                        polgármester                                        a kuratórium elnöke                                                        

Adószám az 1% felajánlásához:   18552698-1-09 

Bankszámlaszámunk:  

       Balmazújváros és Vidéke Tksz  59900036-11025045 

Meghívó
A Széchényi Ferenc Tájmúzeum szeretettel vár mindenkit 

2015. február 25én a Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapja alkalmából rendezendő Múzeumi napra.

Program:
11.15 Út a semmibe című film vetítése
13.00  Rendhagyó tárlatvezetés a felújított 

Ítélet nélkül című kiállításban
Vendégek:

Bank Barbara, történész, a kiállítás egyik rendezője  
és Dr. Bárány Ottóné, egykori táborlakó.

A rendezvénnyel kapcsoltban információ a 0620404
8044es telefonszámon kérhető.

Lakossági hirdetés
Tevékenyen a Jövőnkért Szociális Szövetkezet az alábbi szol
gáltatásokat nyújtja: ingatlan értékesítés, kulcsmásolás, kés
élezés, ipari szeletelő gépek késének élezését, konyhai eszkö
zök,  edények talpának polírozását, kerti szerszámok élezését, 
nyelezését stb. tudjuk végezni. Cipő és bőripari termékek 
javítása, kisebb ház körüli javítást, kerítésfestés, fűnyírást, 
fűkaszálást vállalunk. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8–18. 
Ebédidő 12–14. Szombaton 8–12. Rákóczi 12 sz. alatt hátul 
az udvarban.

KEDVES SPORTOLÓNK, BARÁTUNK, 
TÁMOGATÓNK, SEGÍTŐNK! 

Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület 2010 óta 
közhasznú szervezetként működik, ezért idén lehetősége 
nyílik a személyi jövedelemadó  1%-át az egyesület ja
vára felajánlani. 

Az egyesület tevékenysége és célja, hogy minden spor
tolni vágyó ebesi lakosnak  megteremtse a lehetőséget az 
egészséges életmód és testedzés lehetőségére, valamint 
színvonalas sportrendezvényeket szervezzen és helyi, 
megyei, országos versenyekre készítse fel a versenyszel
lemű sportolókat. 

Amennyiben támogatni szeretné az Ebesi Sportbará-
tok Közhasznú Egyesületünket, a rendelkező nyilatko
zatot a honlapunkról is letöltheti. 

Adószámunk: 18998021-1-09 
Köszönettel és tisztelettel:

EBESI SPORTBARÁTOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET  
elnöksége
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Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
Felelős kiadó: Eignerné Bartusz Andrea Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

 Felelős szerkesztő: Kanyóné dr. Borku Csilla  
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