
A TARTALOMBÓL...

Floorball siker Debrecenben
11. oldal

Iskolai színes hírek
5–6. oldal

Cél, hogy a jövő évi gazdálkodást is a 
stabilitás jellemezze

– tájékoztató a testület novemberi ülésén hozott fontosabb 
döntésekről –

Szeretettel vár 
a finn Mikulás 
minden kicsit 

és nagyot 
december 1-jén, 

16 órától a Széchenyi téren!
Bővebb információ a 

7. oldalon.

Minden érdeklődő lakost 
várunk  

2014. december 12-én, 
pénteken 17.30 órától 
a Művelődési Házban 

tartandó Falugyűlésre!
Részletes program a 
2. oldalon olvasható.

 Ingyenes kiadvány
Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja

XIII. évf. 11. szám • 2014. november
Ebesi Hírlap

November 19-én tartotta soron következő 
ülését a képviselő-testület, melyen döntöttek 
egyebek mellett az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló rendelet módosításá-
ról, meghatározták a 2015. évi költségvetés 
fő irányelveit, valamint megvitatták az ivó-
víz közszolgáltatás aktuális kérdéseit.

Tájékoztató hangzott el az önkormányzat 
háromnegyedéves gazdálkodásáról 

Szabóné Karsai Mária polgármester asz-
szony a napirendi ponthoz kapcsolódóan el-
mondta, hogy bár a törvény ettől az évtől nem 
teszi kötelezővé a beszámolót, de a gazdálko-
dás átláthatósága érdekében fontosnak tartja 
ezen témában a tájékoztatást. Az előterjesztés 
alapján megállapítható, hogy takarékos gaz-
dálkodással az önkormányzat eredményesen, 
arányosan teljesítette a költségvetésben előírt 
célokat. Az önkormányzat költségvetési számla 
egyenlege 2014. november 19-én 86 millió 336 
Ft. Ezt követően sor került a 2014. évi költség-
vetési rendelet módosítására. 

Tárgyalta a testület a 2015. évi költségvetési 
tervezés fő irányait

Szabóné Karsai Mária polgármester asszony 
elmondta, bár a költségvetési koncepció ké-
szítésének kötelezettségét a törvény hatályon 
kívül helyezte, mégis célszerű megtárgyalni a 
következő évi gazdálkodás megalapozásához 
szükséges irányelveket annak érdekében, hogy 
megkezdődhessen az önkormányzat és intéz-
ményei 2015. évi költségvetésének tervezése. 
A következő év legfontosabb feladatai továbbra 
is az intézményhálózat, a településüzemeltetés 
változatlan szinten való működtetése, a község 
fejlődését elősegítő és a település lakóinak kom-
fortérzetét javító fejlesztések megvalósítása. 
Elsődleges szempont az önkormányzat folya-
matos pénzügyi egyensúlyának, stabilitásának 
a biztosítása, a szigorú gazdálkodási fegyelem 
fenntartása. A 2015. évben is fontos célkitűzés 
a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése 
és azok kihasználása. Polgármester asszony 
elmondta, a következő évben is folytatni kell 
az útépítési programot, valamint elő kell ké-

szíteni a mezőgazdasági kerülőút kialakítását. 
További fontos fejlesztési cél a polgármesteri 
hivatal modernizációjának folytatása, valamint 
kiemelt beruházási feladat az óvoda-bölcsőde 
intézmény pályázati forrás bevonásával törté-
nő megvalósítása. Fontos célkitűzés továbbá a 
bentlakásos idősek otthonának, valamint a Rá-
kóczi út 12. szám alatt lévő szolgáltatóháznak 
a megtervezése. Mindezeken túl aktuálissá vált 
az önkormányzat tulajdonában álló gépjármű-
vek cseréje, illetve a térfigyelő kamerahálózat 
bővítése. A képviselő-testület a 2015. évi költ-
ségvetés fő irányait egyhangúlag támogatta.

Egyéb testületi döntések
Az általános iskola azzal a kéréssel fordult a 

képviselő-testülethez, hogy az iskolai számító-
gépek hálózati rendszerének kiépítéséhez 200 
ezer Ft-ot biztosítson. Indoklásában előadta, 
hogy az iskola felújítása során a számítástech-
nikai teremben csak a falon került kialakításra a 
számítógépek üzemeltetéséhez szükséges háló-
zat. A TIOP pályázat keretében azonban újabb 
16 darab számítógép és 5 darab projektor került 
beszerzésre, mely a meglévő hálózati rendszer 
átalakítását teszi szükségessé. A testület dönté-
sével biztosította a kért forrást. 

A testület egyéni képviselői indítvány alapján 
úgy döntött, hogy 734.580,- Ft fedezetet bizto-
sít a 8. osztályos lányok HPV védőoltásának 
beszerzésére. 

Lakossági kérelem alapján sor került a tele-
pülésrendezési terv módosítására, melyet a fő-
építész is jóváhagyott.

Felülvizsgálta és megtette a szükséges intéz-
kedéseket a testület a 2000. év előtt alkotott ön-
kormányzati rendeletekkel kapcsolatosan.

Pályázatot írt ki az önkormányzat az Ebesi 
Községgondnokság Kft. ügyvezetői munkakö-
rének betöltésére. (Részletes tájékoztatás a 3. 
oldalon olvasható.)

Elfogadta a testület a szociális tűzifa támoga-
tás helyi szabályairól szóló rendeletet. (Részle-
tes tájékoztatás a 3. oldalon olvasható)

Két ebesi fiatal első lakáshoz jutó kérelmét 
támogatta a képviselő-testület.

dr. Borku Csilla

Szeretettel várunk minden 

kedves érdeklődőt  

november 30-án, vasárnap 

17 órától a Széchenyi téren 

tartandó első közös Adventi 

fénygyújtásra.  

Részletek a 7. oldalon.
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ADÓ 1%-ÉK AZ EBESI SPORTBARÁTOK 
KÖZHASZNÚ EGYESÜLETNEK!

Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület ezúton szeretné 
megköszönni minden adó 1%-át felajánló kedves sportbarát-
nak, cégeknek, vállalkozóknak a segítségét. Az összegyűlt 
összeg 409.780 Ft, melyet teljes egészében az egyesület mű-
ködésére fordítunk.

Meghívó Falugyűlésre!
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az önkormányzat

2014. december 12-én (pénteken) 17.30 órától
falugyűlést tart.

A rendezvényen több aktuális témában szeretnénk 
tájékoztatni a lakosságot és kikérni az ezekkel kapcsolatos 

véleményeket, javaslatokat. 

A tervezett témák a következők:
1.  Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi 

gazdálkodásáról.
2.  A jövő évi finanszírozás alakulása és a 2015. évre 

vonatkozó fejlesztési tervek megvitatása.
3.  Bentlakásos idősek otthonával kapcsolatos 

elképzelések bemutatása.
4.  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 

modernizálásának II. üteméről. (Látványtervek 
bemutatása.)

5.  Javaslatok kérése az önkormányzat 2014–2019. 
gazdasági programjához. (Kötetlen beszélgetéssel 
egybekötve.)

6.  Egyebek

     A Falugyűlés helyszíne:  Községi Művelődési Ház 
(Kossuth u. 32-34.)

A rendezvényre ezúton tisztelettel meghívok minden 
érdeklődő ebesi lakost.

(A résztvevők között a Falugyűlés zárásaként meglepetés 
ajándékokat sorsolunk ki!)

Szabóné Karsai Mária
polgármester

Önkormányzati hírekFelhívás kitüntető díjakkal 
kapcsolatos javaslattételre

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy 2014. december 31-ig le-
het javaslatot tenni Ebes Köz-
ségi Önkormányzat elismerő 
címeire és kitüntetéseire, ame-
lyek a következők:

„Ebes Község Díszpolgára” 
cím

„Pro Villa” (Ebes Községért) 
kitüntetés (arany, ezüst, 

bronz fokozat)

„Ebes Ifjú Tálentuma” díj

Kérjük, hogy javaslataikat – a 
javasolt személyre vonatkozó 
rövid indokolással együtt – a 
polgármesteri hivatalba juttas-
sák el.

A díjakra vonatkozó részle-
tes szabályozás megtalálható 
a www.ebes.hu honlapon az 
ÖNKORMÁNYZAT / REN-
DE LE TEK menüpontban. A 
vonatkozó rendeletek: 1/2000. 
(I. 19.) Ör. sz. és az ezt módo-
sító 19/2012. (XI. 06.) Ör. szá-
mú rendeletek.

Karácsonyi vásár
Ebes Község Önkormányzata 
idén is megrendezi hagyomá-
nyos karácsonyi vásárát, ehhez 
helyi kézművesek és termelők 
jelentkezését várja. A vásárra 
jelentkezők a Széchenyi téren 
elhelyezett fapavilonokban áru-
síthatják portékáikat. Jelentkez-
ni és érdeklődni lehet szemé-
lyesen a Polgármesteri Hivatal 
titkárságán, illetve telefonon: 
52/565-048/111-es mellék.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki Né-
meti Attila Árpádné Ebes, Fő 
utca 25/A szám alatti lakosnak, 
hogy felajánlotta községünk-
nek, valamint oktatási intéz-
ményeinknek a karácsonyfá-
kat. Köszönjük Szilágyi István 
ebesi vállalkozónak, illetve Ká-
dár László (Monostorerdő Bt.) 
vállalkozónak a karácsonyfa 
felállításához és feldíszítéséhez 
nyújtott önzetlen segítségüket. 

Szabóné Karsai Mária
polgármester

Dr. Hajdu Miklós jegyző

Felhívás méhnyakrák szűrésre!
Értesítjük a lakosokat, hogy 2014. december 5-én 9-11 óra 
közötti időben méhnyakrák szűrést szervezünk az Egészség-
házban. A szűrésre előre be kell jelentkezni, melyet megte-
hetnek munkaidőben személyesen a védőnőknél, vagy az 
52/366-821 telefonszámon.

a Védőnők

HIRDETMÉNY
A Magyar Sajt Kft. a gyár termelési részlegébe várja 

ebesi férfi dolgozók jelentkezését!
Önéletrajzokat az üzem recepciójára kérjük leadni.

Magyar Sajt Kft.
4211 Ebes, Zsong völgy 4.

Hirdetmény
Ebes Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
és az Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

értesíti a lakosságot, 
hogy az ebesi lakcímmel rendelkező 

60. év feletti nők és 65. év feletti férfiak részére 
pénzbeli támogatást nyújt.

- nőtlen, hajadon, elvált, özvegy családi állapotúak részére 2.000 Ft/fő
- házas családi állapotúak  részére  1.500 Ft/fő 
A támogatás kifizetésére 2014. december 4-étől december 23-ig kerül 
sor a Polgármesteri Hivatal pénztárában ügyfélfogadási időben:

- Hétfő 8-12 óráig
- Szerda 8-12 óráig,   13-17.30 óráig
- Csütörtök 13-16 óráig
- Péntek 8-11 óráig

A pénz felvételéhez a személyazonosító igazolvány és a lakcímkártya 
bemutatása szükséges. A támogatás személyesen, vagy meghatal-
mazással vehető fel.
Minden kedves nyugdíjasunknak kívánunk boldog, békés karácsonyt és 
örömökben  gazdag új esztendőt !

Ebes Községi Önkormányzat  
Képviselő-testülete és Egészségügyi,

Szociális Bizottsága
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Tisztelt ebesi lakosok!
A központi költségvetés a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcso-
lódóan kiegészítő támogatást biztosít Ebes Községi Önkormányzat 
számára, 210 erdei köbméter kéménylombos tűzifa megvásárlásá-
hoz.
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. no-
vember 19-én elfogadta a szociális tűzifa támogatás helyi sza-
bályairól szóló rendeletet. A rendelet célja, hogy az önkormányzat 
támogatást nyújtson a településen élők részére a fűtési idényben 
szociális rászorultsági alapon. 
A támogatás feltételei 
Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást 
biztosíthat annak a személynek, aki
a)  lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
b)  rendszeres szociális segélyben részesül, vagy
c)  foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy
d)  rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy
e)  időskorúak járadékára jogosult, vagy
f)  3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
g)  70 év feletti egyedül élő nyugdíjas, vagy
h)  igazolhatóan fennálló hiteltartozása van, amely a létfenntartását 

veszélyezteti, vagy 
i)  családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjmini-

mum 100%-át nem haladja meg.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogo-
sultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élők és személyek 
számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az 
elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, 
család:
a)  aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben enge-

déllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jöve-
delmet vagy tűzifát szerzett.  

b)  az a kérelmező aki olyan ingatlanban lakik, amely tűzifával nem 
fűthető.

c)  Üresen álló, nem lakott ingatlanra amelyben életvitelszerűen 
senki sem él, a támogatás nem kérhető. 

A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem ad-
hatja át másnak csak saját használatára használhatja fel.
A kérelmeket 2014. december 10. napjáig lehet benyújtani a Pol-
gármesteri Hivatalban.
A kérelmeket az Önkormányzat Egészségügyi-és Szociális Bizott-
ság átruházott hatáskörben, a határidő lejártát követő ülésén bírálja 
el.

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató a szociális tűzifa támogatás igénylésével kapcsolatban

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázatot hirdet az Ebesi Község-
gondnokság Korlátolt Felelősségű Társa-
ság (a továbbiakban: Társaság) ügyvezetői 
munkakörének betöltésére.
 A Társaság Ebes Községi Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) egyszemé-
lyes tulajdonában lévő gazdasági társaság.

A Társaság főbb tevékenységi körei, felada-
tai: 
•  településüzemeltetési közfeladatok (kü-

lönösen: parkgondozás, fásítás) ellátása; 
köztemető üzemeltetés; 

•  közhasznú foglalkoztatás, közcélú foglal-
koztatás; 

•  közreműködés közmű üzemeltetésben, 
•  a Társaság tulajdonában álló ingatlanok 

hasznosítása.  

Az ügyvezető igazgató jogállása, feladata:
•  Az ügyvezető a feladatokat megbízási 

jogviszony vagy munkaviszony keretében 
látja el. 

•  A Társaságot egyszemélyi felelős vezető-
ként irányítja a foglalkoztatására irányuló 
szerződésben, az Alapító Okiratban, és az 
alapítói határozatokban rögzítettek sze-
rint.

•  Napi operatív munkaszervezési és vezetői 
feladatok ellátása.

 A jogviszony időtartama: 
Határozott idejű, a megválasztástól számí-
tott 1 év időtartamú (munkaviszony esetén 
3 hónap próbaidő kikötésével).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: a Társaság székhe-
lye. (4211-Ebes, Rákóczi u. 12.)
A munkába lépés napja: a tisztség legkoráb-
ban 2015. január 1-jétől tölthető be.
Bérezés: a megbízási díj, illetve a munkabér 
megállapítása a felek közötti megállapodás 
alapján történik.
Pályázati feltételek:
•  cselekvőképesség,
•  büntetlen előélet,
•  felsőfokú gazdasági, agrár, műszaki, kör-

nyezetvédelmi végzettség vagylagosan,
•  felhasználói szintű számítógépes ismere-

tek.

Előnyt jelent:
•  Szakirányú (önkormányzati településüze-

meltetési) munkakörben szerzett szakmai 
tapasztalat.

•  Önkormányzati településüzemeltetés terü-
letén működő társaság ügyvezetői tisztsé-
gében szerzett szakmai gyakorlat.

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
•  szakmai önéletrajz,
•  megbízási díjjal, illetve munkabérrel és 

egyéb juttatásokkal kapcsolatos elképze-
lések,

•  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány,

•  a képesítést igazoló okirat(ok) egyszerű 
másolata,

•  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény 115. §-a alapján az összeférhe-
tetlenséggel kapcsolatos nyilatkozatok,

•  pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy 
kéri-e a pályázatának zárt képviselő-testü-
leti ülésen történő tárgyalását,

•  a pályázó írásbeli nyilatkozata, hogy a pá-
lyázati anyagában foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt nyújt: Szabóné Karsai Mária 
polgármester; e-mail: ebesoffice@t-online.
hu, telefon: 06-52-565-048

A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja: a pályá-
zatot Ebes Községi Önkormányzat Polgár-
mesterének címezve, kizárólag postai úton 
(4211-Ebes, Széchenyi tér 1. szám) lehet 
benyújtani.
 A borítékra kérjük ráírni: „Ebesi Község-
gondnokság Kft. ügyvezetői pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a 
döntést Ebes Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete, mint alapító a pályázat 
benyújtási határidejének lejártát követő 
munkaterv szerinti ülésén hozza meg. A 
döntésről a pályázók írásbeli értesítést kap-
nak.
A pályázati kiírás közzétételének helye: az 
Önkormányzat honlapja (www.ebes.hu), 
továbbá hivatalos újságja az Ebesi Hírlap, 
valamint egy Hajdú-Bihar Megyei médium.

Pályázati kiírás
az Ebesi Községgondnokság Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői munkakörének betöltésére
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1. Hétfő Dr. Szerze Péter

2. Kedd Dr. Szerze Péter

3. Szerda Dr. Szerze Péter

4. Csütörtök Dr. Szerze Péter

5. Péntek Dr. Szerze Péter

6. Szombat Dr. Szerze Péter

7. Vasárnap Dr. Szerze Péter

8. Hétfő Dr. Csontos Gyula

9. Kedd Dr. Békési Zoltán

10. Szerda Dr. Békési Zoltán

11. Csütörtök Dr. Békési Zoltán

12. Péntek Dr. Békési Zoltán

13. Szombat Dr. Szerze Róbert

14. Vasárnap Dr. Szerze Róbert

15. Hétfő Dr. Békési Zoltán

16. Kedd Dr. Békési Zoltán

17. Szerda Dr. Csontos Gyula

18. Csütörtök Dr. Csontos Gyula

19. Péntek Dr. Socol Ilona

20. Szombat Dr. Szerze Róbert

21. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

22. Hétfő Dr. Csontos Gyula

23. Kedd Dr. Csontos Gyula

24. Szerda Dr. Socol Ilona

25. Csütörtök Dr. Socol Ilona

26. Péntek Dr. Socol Ilona

27. Szombat Dr. Békési Zoltán

28. Vasárnap Dr. Csontos Gyula

29. Hétfő Dr. Socol Ilona

30. Kedd Dr. Socol Ilona

31. Szerda Dr. Szerze Róbert

2015. 01. 01. Csütörtök Dr. Szerze Róbert
Telefon: 06-30/698-0043

Dr. Varga Tamás igazgató főorvos

Kistérségi orvosi ügyeleti beosztás
Járóbeteg-ellátó Centrum, Hajdúszoboszló

Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes lakossága részére
2014. December
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Megtartottuk a Zrínyi Ilona 

Matematika verseny iskolai fordulóját
A matematika verseny házi fordulóján 
számos lelkes gyermek mozgatta meg 
agytekervényeit. Közülük is a legeredmé-
nyesebbek:

2. évfolyam
1. Papp Kende
2. Nagy Klaudia
3. Tóth Kristóf

3. évfolyam
1. Pálóczi Imre
2. Balogh Dorottya
3. Szentmiklósi Dorka

4. évfolyam
1. Sós Anna
2. Molnár Lili; Szűcs Krisztina

5. évfolyam
1. Simon Máté
2. Lajtai Tímea
3. Ignácz Máté

6. évfolyam
1. Szoboszlai Botond
2. Kiss Zoltán
3. Szombati Vivien

7. évfolyam
1. Kiss Gergely
2. Sós Barnabás
3. Abai Evelin

8. évfolyam
4. Piskó Jenő
5. Lakatos-Tálas Ákos
6. Rácz Dorina

Felkészítő tanárok: Zelízi Mária, Fodor 
Barbara Melinda, Orjákné Kurczina Zsu-
zsanna, Balogh Éva, Csiha László, Kissné 
Lantos Éva

Egészségügyi vetélkedőn jártunk
Az idei tanévben ismét részt vettünk a 
hajdúszoboszlói Pávai Általános Iskolá-
ban rendezett egészségügyi vetélkedőn, 
ahol lelkes csapatunk számot adott az 
egészséges életmóddal, táplálkozással, 
öltözködéssel kapcsolatos tudásukról. 
A Nagy Klaudia Kitti, Bárczi Elonita és 
Szabó Laura Dorina alkotta csapat az V. 
helyen végzett az erős mezőnyben. Felké-
szítő tanár: Dr. Rácsai Lajosné.

Őszi színek – rajzverseny 
Hajdúszoboszlón

2014. november 13-án a hajdúszoboszlói 
Bárdos Lajos Általános Iskolában alsós 
városi rajzversenyt rendeztek, melynek 
témája egy irodalmi mű illusztrációja volt. 
( Orgoványi Anikó- Őszi színek c. verse). 
Iskolánként 6 fővel lehetett nevezni. Isko-
lánkból Tóth Eszter Doroti 4.a., Truczkai 
Dávid András 4.b., Szentmiklósi Dorka 
3.a., Nagy Márton 3.b., Pető Zsófia 2.a., 
Erdős Fanni 2.a. osztályos tanulók készí-

tettek szebbnél szebb rajzokat. Felkészí-
tő tanárok Tamássy Zoltán, Papp Éva és 
Horváth Éva. A rajzokat évfolyamonként 
díjazták. 2. évfolyamon III. helyezést ért 
el Pető Zsófia 2.a. osztályos tanuló. 3. év-
folyamon II. helyezést ért el Nagy Márton 
3.b. osztályos tanuló. Jutalmuk oklevél és 
egy-egy könyv volt. Ezen kívül minden 
résztvevőt emléklappal jutalmaztak.

Jól rúgták a bőrt a srácok
Iskolánk 5-6. osztályos évfolyamai között 
is megrendeztük a házi labdarúgó bajnok-

ságot. I. helyen a 6.b., II. helyen a 6.a., 
III. helyen az 5.a., míg IV. helyen az 5.b. 
csapata végzett. A legeredményesebb fo-
cistának Fodor Norbert (6.b.) bizonyult, 
akinek játéka során 24-szer sikerült a gól-
vonal mögé rúgnia a labdát. Az I. helye-
zett csapat 44 gólt lőtt, míg az ő hálójukba 
egyszer sikerült betalálnia az ellenfélnek. 
Szervező: Kása Sándor

Látogatást tettünk az ATOMKI-ban
Érdeklődő, kíváncsi ebesi gyerekek hada 
lepte el a debreceni Atommag Kutató In-
tézet épületét november 17-én, akiket a 
tudomány világa az érdekes kísérleteken 

keresztül elvarázsolt. A gyerekeket legin-
kább a folyékony nitrogén fagyasztó ha-
tása és az ehhez kapcsolódó tudományos 
magyarázat izgatta leginkább. Köszönjük 
a lehetőséget és az izgalmas délutánt az 
ATOMKI munkatársainak. Az intéz-
ménylátogatást Szűcs Norbert szervezte.

Jutalom előadás az őszi szünetben
A Debreceni Csokonai Nemzeti Színház 
az idén is felajánlotta iskolánknak a lehe-
tőséget, hogy az arra érdemes tanulók sza-
badbérlettel megtekintsenek egy előadást. 
A művészeti iskola drámásai október 31-
én a Légy jó mindhalálig című musicalt 
választották. Köszönjük a színháznak azt, 
hogy igényes szórakozással jutalmazott 
minket, köszönjük Fézerné Kaszás Mária 
igazgatóhelyettesnek a szervezést. Végül, 
de nem utolsó sorban, ezúton is szeret-
nénk köszönetet mondani Ebes Községi 
Önkormányzatnak, hogy biztosította a 
kisbusszal történő utazásunkat. Bálintné 
Bagdi Ibolya drámapedagógus

Jól szórakoztunk a Dühös lovagon

A Debreceni Csokonai Nemzeti Színház 
Dühös lovag című előadásán 130 gyerek-
kel és 20 pedagógussal vettünk részt no-
vember 24-én. Nagyon büszkék vagyunk 
arra, hogy összesen 210 gyermeknek van 
színházbérlete az előadásokra. December 
2-án 80 1-2. osztályos tanuló nézi majd 
meg a kalandvágyó, büszke lovag törté-
netét. A színházi előadásokat Fézerné Ka-
szás Mária szervezi.

Pályaválasztási tájékoztató 
a 8. osztályosainknak

Hamarosan elérkezik nyolcadikos tanu-
lóink számára a középiskolai felvételi 
időszaka. A továbbtanulással kapcsolatos 
teendőkről, az elmúlt évek tapasztalatai-
ról tartott tájékoztatót a szülőknek és a 
gyerekeknek Tálas Enikő pályaválasztási 
felelős. A továbbtanuláshoz kapcsolódó-
an további információkat kaphatnak az 
érdeklődők a www.oktatas.hu internetes 
portálon.

Iskolai színes hírek

(Folytatás a 6. oldalon.)
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Hagyományőrzés kézműveskedéssel

Az egyik novemberi kézműves szakköri 
foglalkozásunkra Vágóné Szabó Erzsébet, 
a hajdúszoboszlói Bocskai István Múze-
um dolgozója látogatott el hozzánk. Elő-
ször egy betlehemes játékot játszottunk el 
Erzsike néni bábjaival, majd a gyerekek 
belebújhattak hajdani pásztorok öltözéké-
be. Később kipróbálhatták a kolompot és 
a kukoricamorzsolást, valamint eljátszot-
ták a puli kutyák feladatát. A foglalkozás 
végén egy hatalmas tornyot építettünk 
csutkából. Nagy öröm számunkra, hogy 

lelkes kis csapatunk mára harminc főre 
gyarapodott. Köszönjük Erzsike néninek 
a felejthetetlen délutánt. Kádárné Domán 
Gyöngyi

Báloztunk gyermekeinkért
Az Ebesi Gyermekekért Alapítvány, a 
Szülői Munkaközösség hathatós közre-
működésével idén ismét megrendezte 
az iskolabált. Ezúton köszönjük minden 
szervezőnek, fellépőnek, vendégnek és 
támogatónak, hogy segítségével sikerült 
280 ezer forinttal támogatni gyermeke-
ink iskolai oktatását, nevelését. (A bál-
ról készült részletes beszámoló az Ebesi 

Hírlap decemberi számában olvasható 
majd.)

Kontrasztkiállításon jártunk
Iskolánkban már évek óta hagyomány, hogy 
a 8. osztályosok megnézik a kontrasztkiállí-
tást, amely tematikus anyagával olyan kér-
déseket feszeget, mely a kamasz gyerekeket 
leginkább megérinti. Idén ez a vándorkiállí-
tás Mátészalkán volt, melyre az Ebesi Gyer-
mekekért Alapítvány segítségével sikerült 
eljutniuk tanulóinknak. A gyerekek egybe-
hangzó véleménye szerint a kiállítás meg-
döbbentő és elgondolkodtató volt számukra. 

Ezúton szeretnénk meghívni minden 
kedves érdeklődőt 2014. december 19-én 
17 órától a Református Templomban tar-
tandó Karácsonyi Koncertünkre. Készül-
jünk együtt az ünnepekre!

Szűcs Norbert intézményvezető

(Folytatás az 5. oldalról.)

December 20. Szombat délután 4 óra

SZERETET karácsonyi falutúra
Útvonal: Református templom-Temető (emlékezés, gyertyagyújtás)-

Sportház (melegedő, teázás-és süteményezés)-Katolikus
templom

Gyülekező: December 20. szombat du. 4 óra Református templom előtt
Hazaérkezés: este 8 óra körül
Résztvevők: 5 éves kortól
Felszerelés: Időjárásnak megfelelő réteges öltözet, esetleg gyertya, mécses
Szervező: Sós Barnabás
Segítők: Református és Katolikus templom hívei, Sportbarátok 

Egyesület, Általános iskola, Óvoda, Községgondnokság
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„Egy szatyornyi szeretet” – karácsonyi felhívás

Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgáltatóval együttműködve

az elmúlt évekhez hasonlóan

karácsonyi ajándékgyűjtést hirdet a nehezebb 
sorsú családok, gyermekek megsegítésére.

Amivel segíthetnek:
Elsősorban tartós élelmiszerrel (liszt, cukor, olaj, rizs, kakaó, tea, keksz, szaloncukor, csokoládé) 

valamint jó állapotú gyermekjátékkal, mesekönyvvel tehetik szebbé és 
könnyebbé a Karácsonyt. 

Bármivel, aminek gyermekként Ön is örülne.
A csomagok leadhatók hétköznap a Rákóczi u. 13. alatt  

december 15-ig. 
A ruha és egyéb használati tárgy adományokat – elsősorban téli ruhát, takarót 

, felesleges, de jó állapotban lévő dolgokat továbbra is várjuk a Családsegítő 
Szolgálat és  Gyermekjóléti Szolgáltatónál: Ebes Rákóczi u. 13.

Azok a családok, gyermekek, idősek, akiknek a karácsonyát szebbé tudjuk 
varázsolni, a gyűjtés után kapnak értesítést az ajándék átvételének módjáról.

Várjuk magánszemélyek, cégek, civil szervezetek, egyházak, 
alapítványok jelentkezését, akik tudják és szeretnék támogatni az 

akció sikerét.
Felajánlásukkal, támogatásukkal kapcsolatban keressék a Családsegítő 

Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgáltató munkatársait
 Ebes Rákóczi u. 13. Tel.: 52/788- 494, 52/788-795

Kérjük, hogy Ön is segítsen egy „szatyornyi” szeretettel!
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A zöldítés három alappillére: 
1. Terménydiverzifikáció, 2. 

Állandó gyepterület megőrzése, 
3. Ökológiai célterület kijelölé-
se.

1. Terménydiverzifikáció: 
Idén már a gazdálkodóknak az 
őszi munkák megkezdés előtt 
fontos megtervezniük a vetés-
szerkezetet a zöldítés követel-
ményeinek megfelelően. A ter-
ménydiverzifikációnál figyelni 
kell arra, hogy 10 és 30 hektár 
közötti szántó esetén két külön-
böző növénykultúrát kell ter-
meszteni és a fő növénykultúra 
a szántóterületnek legfeljebb 
75%-át foglalhatja el. Míg 30 
hektár fölötti szántó esetén már 
legalább három különböző nö-
vénykultúrát kell termeszteni, 
ahol a fő növénykultúra legfel-
jebb a szántóterület 75%-át, míg 
két növénykultúra maximum 
95%-át teheti ki. 

Főszabályként önálló nö-
vénykultúrának kell tekinteni a 
különböző nemzetségekbe tar-
tozó növényeket (pl.: kukorica 
– repce különböző kultúrák, de 
a tönkölybúza – közönséges 
búza nem, hiszen mindketten a 
Triticum nemzetséghez tartoz-
nak). Van azonban három nö-
vénycsalád, ahol minden egyes 
faj, különböző kultúrának szá-
mít (függetlenül attól, hogy az 
egyes fajok ugyanahhoz a nem-
zetséghez tartoznak-e). Ezek 
a családok a káposztafélék, a 
burgonyafélék és a tökfélék 
(pl.: sütőtök – görögdinnye). 
Szintén különböző kultúrának 
kell tekinteni ugyanazon nem-
zetség őszi és tavaszi (pl.: őszi 
árpa – tavaszi árpa) vetésű nö-
vényeit.

Terménydiverzifikáció kere-
tében önálló növénykultúraként 
elszámolható a szántóterületen 
parlagon hagyott terület, az ide-

iglenes gyep, az egynyári takar-
mánynövény is.

A terménydiverzifikáció alól 
mentesülnek azok a gazdálko-
dók, akik a szántóterületük egé-
szén a növénytermesztési cik-
lus jelentős részében rizst vagy 
indiánrizst termelnek. Abban 
az esetben, ha egy gazdálkodó 
használatában lévő szántóterü-
let több mint 75%-a parlagon 
hagyott terület, ideiglenes gyep, 
egynyári takarmánynövény 
vagy az előzőek kombinációja és 
a fennmaradó szántóterület nem 
haladja meg a 30 hektárt mente-
sül a terménydiverzifikáció alól. 
A mentesség azokra az üzemek-
re is vonatkozik, ahol a mező-
gazdasági területnek több mint 
75%-a állandó gyep, ideiglenes 
gyep, egynyári takarmánynö-
vény, rizs, indiánrizs, vagy ezek 
kombinációja és a fennmaradó 
szántóterület nem haladja meg 
a 30 hektárt (ha valaki összesen 
100 hektárt művel, melyből 80 
hektár állandó gyep a fennma-
radó 20 hektár szántó esetében 
nem kell terménydiverzifiká ciót 
alkalmazni).

Fontos, hogy a terménydiver-
zifikáció követelményének csak 
a szántó művelési ág esetében 
kell megfelelni, állandó kultú-
rák, úgy mint az ültetvény, vagy 
állandó gyep automatikusan jo-
gosult a zöldítési támogatásra.

Azt is fontos hangsúlyozni, 
hogy bizonyos EFA-területek al-
kalmasak biztosítani a termény-
diverzifikáció követelményét, 
így ugyanaz a terület egy idő-
ben elszámolható a zöldítés két 
követelményéhez is (lucernával 
beültetett terület EFA-ként és 
terménydiverzifikációként is el-

számolható).
A biogazdálkodást folytató 

gazdák számára hasznos infor-
máció, hogy az ökológiai ta-
núsítvánnyal rendelkező és az 
átállás alatt lévő területek auto-
matikusan jogosultak a zöldítés 
támogatásra.

2. Állandó gyepterület meg-
őrzése: Az állandó gyepek ese-
tében a környezeti szempontból 
értékes és védett gyepek átalakí-
tása, feltörése nem megengedett, 
továbbá országos szinten is meg 
kell őrizni az állandó gyepek 
arányát a 2012-es referenciához 
képest, legfeljebb 5 százalékos 
csökkenést megengedve.

3. Ökológiai célterület kije-
lölése: Amennyiben a szántó 
területe 15 hektárnál nagyobb, 
annak legalább 5%-ának megfe-
lelő méretű területen ökológiai 
célterületet kell létrehozni. Erről 
a 2015-ös egységes kérelem-
ben kell először nyilatkozni. A 
Bizottság 2017. március 31-ig 

hatástanulmányt készít, amely 
alapján ezt az értéket 7%-ra 
emelheti.

Ökológiai célterületbe az aláb-
bi elemek számíthatóak be, elté-
rő súlyozással: parlagon hagyott 
területek; a teraszok; a tájképi 
elemek, még ha azok nem tá-
mogatott területen helyezkednek 
is el (a kőfalakat kivéve); vagy 
a határsávok/vízvédelmi sávok, 
amelyek lehetnek gyeppel fedet-
tek, amennyiben jól elkülönül a 
szomszédos jogosult területtől; 
EMVA-ból finanszírozott támo-
gatással létrehozott agrár-erdé-
szeti hektárok; mezőgazdasági 
erdősített területek, amelyek 
agrártámogatást kapnak; erdő 
menti határsávok, amelyek jo-
gosult területek; olyan rövid vá-
gásfordulójú sarjerdő, amelyen 
nem használnak műtrágyát, vagy 
növényvédőszert; ökológiai je-
lentőségű másodvetés, ameny-
nyiben azt különböző növény-
fajok magkeverékének vetésével 
hozzák létre; nitrogén megkötő 
növényeket. 

Kelemen János 
falugazdász

Tisztelt Gazdálkodók!
Amit a zöldítésről általánosságban tudni kell

Ebesen 2014. október 23. és november 21. közötti időszak-
ban egy bűncselekmény történt. 

2014. 11. 06-án 00 óra 13 perckor a Hunyadi utcán egy 
ebesi férfi az általa vezetett személygépkocsival úgy vett 
részt a közúti forgalomban, hogy a vezetés megkezdése előtt 
szeszes italt fogyasztott. Az elkövetővel szemben gépi meg-
hajtású jármű vezetésével ittas állapotban elkövetett jármű-
vezetés vétsége miatt büntetőeljárás indult és vezetői enge-
délye a helyszínen elvételre került.  

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját, 
s amennyiben bármilyen jogsértésről információval ren-
delkeznek, értesítsék a rendőrséget vagy a település körzeti 
megbízottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. 
A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait 
zártan – kezeli:
Mészáros József r. ftzls. csoportvezető 06-30/382-6565
Vass Lajos r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Vass Szabolcs r. főrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Pásti Gyula r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510 vagy
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenységirányítási Központ  112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület +36-30/621-6976
A körzeti megbízottak fogadóórát minden csütörtökön 
16:00 és 18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Iro-
dában az Ebes, Rákóczi utca 6. szám alatt tartanak.

dr. Gali Sándor 
r. alezredes, kapitányságvezető

K É K  H Í R E K

 

 

 

  

Eltelt 50 év 
dédunokái. 

 

 

Elek János és felesége Elek 
Jánosné szül: Lajter Ibolya 
2014. november 25-én 
ünneplik 50. házassági 
évfordulójukat.  

Ebből az alkalomból 
szeretettel köszönti Őket: 
lányai, vejei, unokái és 
dédunokái. 
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Az Ebes KKSE Bozsik Programban szereplő csapatai (U7-
U9) Magyar György és Kovács József edzők, valamint néhány 
lelkes szülő vezényletével november 14-én Hajdúszoboszlón 
léptek pályára, ebben az évben utoljára. Hajdúszoboszló rende-
zésében a programot a jókedv és a játékos versengés jellemezte, 
valamint a labdarúgás népszerűsítése a gyermekek között! Az 
U11-U13-as csapataink november 21-én léptek utoljára pályára 
a 2014. évben. Csapataink a Bozsik Program által megrendezett 
tornákra, heti két edzéssel készülnek kedd és csütörtöki napo-
kon 16:00 kezdéssel, ahova minden focizni vágyó fiatalt szere-
tettel várunk! 

A Hajdú-Bihar megyei bajnokságban szereplő utánpótlás csa-
patainknak (U15, U18, U21) is befejeződik lassan a szezon első 
fele, a jól megérdemelt pihenőt követően január közepén kez-
dődik a felkészülés. Az U15-ös és U18-as csapatainkat a tech-
nikai és taktikai fejlődés érdekében egyesületünk benevezte a 
megyei U15-ös és U18-as Futsal bajnokságba.

Nagy István Zsombor 
KKSE elnök

A 42. debreceni Rajkai-Kerékgyártó mezeifutó emlékverseny 
5000 méteres távján abszolút és senior kategóriában is győzött 
Sós Barnabás, Kiss Patrik pedig ezüstérmes lett 2500 méteren. 

Rajkai–Kerékgyártó emlékverseny

Ebes KKSE hírei

A VIII. Oxigén kupa megyei, 
mezei futóverseny sorozat ok-
tóberi és novemberi pontgyűj-
tő versenyén, sikert sikerre 
halmoztak az ebesi atléták. 13 
arany, 3 ezüst és 3 bronzérem-
mel, valamint sok értékes he-

lyezéssel Ebes a megye egyik 
legsikeresebb futócsapata lett. 
A novemberi versenyen gyer-
mek és ifjúsági kategóriában 8 
aranyéremből 4-et az ebesi futó-
palánták nyertek, ugyanannyit, 
mint a futólétesítményekben 
bővelkedő debreceni atléták!  
Érmeseink: 1500 méteren Fo-
dor Szabolcs (arany), Egri Kin-
cső (2 aranyérem), Mészáros 
Nóra (2 aranyérem), 2500 mé-
teren Fodor Tamás (arany és 
bronzérem), Fodor Levente 
(arany és ezüstérem), Kiss Pat-

rik (ezüst és bronzérem). 5000 
méteren Sós Barnabás győzött, 
Lugosi Imréné korcsoportjában 
kétszer is első helyen ért célba, 
Lugosi Imre pedig harmadik 
lett. 10 km-en Vargáné Tündi 
nyert, Varga Sándor pedig egy 

első és egy második hellyel vár-
hatja a harmadik fordulót. Érté-
kes pontszerzőink: Sós Anna, 
Fodor Enikő, Gali Petra, Palcsu 
Hédi, Nagy Anita, Fodor Bar-
bara Melinda, Mészáros István, 
Palcsu Zalán, Fodor Norbert, 
Palcsu Nándor, Egri Ferenc, 
Palcsu László, Leiter Bálint és 
Varga Ferenc. Az Oxigén kupa 
mellett az októberi budapesti 
maratont sikeresen teljesítették 
Kiss Róbert és Szoboszlai Csa-
ba hosszútávfutók. 

Sós Barnabás 

Ebesi csodafutók:  
19 érem Debrecenből

Floorball siker Debrecenben

Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület floorball szakosz-
tálya -debreceni barátok támogatásával- részt vett a november 
22-én, Debrecenben megrendezett FLOORBALLER.HU ama-
tőr kupasorozat második játéknapján. Ez alkalommal öt csapa-
tunk vállalta a megmérettetést. A rendezvényen az ESBE csapa-
ta a 3. helyezést érte el. Ez úton is gratulálunk a csapat tagjainak 
az eredményhez.

Ebesi Sportbarátok
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M E G V Á L T O Z O T T  N Y I T V A  T A R T Á S !
Üzletünkben hétköznapokon 7,30 és 12,00, ill. 14,00 és 18,00 óra között, szom-
baton változatlanul 7,30 és 12,00 óra között  várjuk kedves meglévő és leendő 
Vásárlóinkat!
2014. december 25. - 2015. január 01-ig ZÁRVA leszünk.  Ebben az időszakban 
is maradéktalanul biztosítjuk kedvenceik számára az élelmet és egyéb dolgokat, az 
alábbiak szerint: minden hétköznap leadhatják telefonos megrendeléseiket 16,00 
óráig és a megrendelt termékeket még aznap 17,00 és 20,00 óra között DÍJMEN-
TESEN házhoz szállítjuk. 16,00 óra után beérkezett megrendelések szállítását 
másnap tudjuk biztosítani! Bővebb információ az üzletben.
Minden kedves Vásárlónknak köszönjük, hogy nálunk vásárolnak, és békés, boldog 
Karácsonyt valamint  sikeres új esztendőt kívánunk!
Üzemeltető: Huszovics Ágota   telefonszám: 06 70 4575 020

Ebesi Hírlap Ebes Községi Önkormányzat időszaki lapja
Felelős kiadó: Eignerné Bartusz Andrea Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

 Felelős szerkesztő: Kanyóné dr. Borku Csilla  
E-mail: borkucsilla@gmail.com Szerkesztőség: Ebesi Művelődési Ház  
4211 Ebes, Kossuth u. 32-34. Tel.: 52/366-136. Mobil: 06-20/251-69-87.  

E-mail: ebeskultkft@gmail.com  
Tipográfia: Abari Gusztáv www.typostudio.hu  

Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen. E-mail: fabiandigit@t-online.hu

VASÁRNAPONKÉNT KORLÁTLAN
SVÉDASZTALOS EBÉDDEL VÁRJUK
11:30 ÉS 15:00 KÖZÖTT!
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Előzetes telefonos asztalfoglalás szükséges! (+36/52 315 432) Ára: 2200 Ft/fő

  

 

 

 

 

Szeretettel várok minden kedves vásárlót. 
Kínálatunkból: Virágcsokrok, cserepes virágok, 

koszorúk, sírcsokrok, zöldség-gyümölcs és különféle 
édességekkel, folyamatosan bővülő árukészlettel. 

Nyitva tartás: 
Kedd- Péntek     700-1800 

Szombat-Vasárnap 700-1200 
Telefon: 06-30-937-2990 

 

 

Zsebibaba 
Virág Ajándék 

Zöldség és Gyümölcs 
4211 Ebes, Rózsa u.29 

 

Tisztelt Ebesi Lakosok! 
Szeretnénk Önöket tájékoztatni arról, hogy a Tevékenyen a 

Jövőnkért Szociális Szövetkezet 2014. november 16-án új 
helyre költözött. 

Az új helyünk a Községgondnokság nagy épületében a 100-
as melletti helyiségben található. Külön bejáratunk van az ud-
var felől, amit kitábláztunk.

Továbbra is várjuk Önöket eddigi szolgáltatásainkkal, vala-
mint szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy a téli hónapok-
ban a fűkaszálás szolgáltatásunk helyett hólapátolást vállalunk.

Tevékenyen a Jövőnkért Szociális Szövetkezet


