
A TARTALOMBÓL...

Jótékonysági ovi-bál
8. oldal

Felhívás adománygyűjtésre 
az otthonukat elveszített 
család megsegítésére. 
Részletek a 2. oldalon.

Tisztelettel meghívjuk  
a község lakosságát 
2017. március 15-én  

10 órától  
a Széchenyi téren 

tartandó  
községi ünnepségre. 
Részletek a 12. oldalon.

Az idősekért báloztunk
6. oldal

Iskolai színes hírek
4–5. oldal

Az előző testületi ülés óta eltelt időszakról szóló 
polgármesteri tájékoztatást követően az alábbi 
főbb napirendeket tárgyalta a testület.

A Kormányhivatal javaslatára módosításra 
került két önkormányzati rendelet

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal javas-
latára módosította a képviselő-testület a korábban 
megalkotott 2015. évi zárszámadásról és pénzma-
radvány felhasználásáról, valamint az egészség-
ügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati 
rendeleteket. A Kormányhivatal szakmai útmu-
tatásával összhangban a rendelet-módosításokat 
elfogadta a képviselő-testület.

Változnak a házasságkötés díjai

Dr. Hajdu Miklós jegyző a napirend bevezeté-
seként tájékoztatta a testületet, hogy egyre emel-
kedik a településen a házasságkötések száma. Ez 
örvendetes, azonban a feladatellátáshoz kapcsoló-
dóan növekedtek a költségek, valamint szükséges 
az anyakönyvvezetők jelentős többletmunkájának 
a megfelelő ellentételezése is. 

A rendelet-módosítással a jegyző a házasulók 
által fizetendő díjra vonatkozó kisebb emelésre 
tett javaslatot, egyben indítványozta az anya-
könyvvezetők számára járó díj mérsékelt emelé-
sét. 

Az előterjesztésben foglaltakkal a képviselő-
testület egyetértett és elfogadta a rendelet-mó-
dosítást, amely alapján a hivatali helyiségben, 
az anyakönyvvezető munkaidején kívül történő 
házasságkötés esetén 20.000 Ft-ot, a hivatali he-
lyiségen kívüli helyszínen tartandó házasságkötés 
esetén 30.000 Ft-ot kell megtéríteniük a házasu-
landó pároknak. Az elfogadott díjszabás továbbra 
is az egyik legkedvezőbb a térségben.

Településképi Arculati Kézikönyvet kell 
készítenie Ebesnek

A törvényi szabályozással összhangban 2018. 
január 1-jéig minden magyarországi településnek 
el kell készítenie a saját Településképi Arculati 
Kézikönyvét. A törvényalkotó célja, hogy a jog-
szabályok útvesztője helyett röviden, lényegre tö-
rően és mindenki számára érthető módon mutassa 
be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos 
elvárásait. Ehhez kapcsolódóan, mivel az arculati 
kézikönyv egy idáig nem létező, újonnan beve-
zetett szabályozási forma, a Miniszterelnökség 
elkészített egy Településképi Arculati Kézikönyv-
mintát, egyfajta útmutatót, mely a Településképi 
Arculati Kézikönyv elkészítőinek munkáját hiva-
tott segíteni. A napirendi ponthoz kapcsolódóan 
dr. Hajdu Miklós jegyző hozzáfűzte, hogy a Helyi 
Építési Szabályzat is érvényben marad, a Telepü-
lésképi Arculati Kézikönyvet ezen felül kell elké-
szítenie az önkormányzatnak, mely munkálatok 
során szükséges a lakossággal való folyamatos 
egyeztetés, valamint szakemberek bevonása is. 

A polgármesteri illetményről, illetve az 
alpolgármesteri és képviselői tiszteletdíjakról 

tárgyalt a testület

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvény 2017. január 1-jétől hatályba lépett mó-
dosítása értelmében elfogadta a képviselő-testület 
a polgármesteri illetményre, és költségtérítésre, 
valamint a társadalmi megbízatású alpolgármes-
teri tiszteletdíjra és költségtérítésre vonatkozó 
előterjesztést. 

Tekintettel arra, hogy a képviselői díj 2007. 
év óta mindösszesen egy alkalommal emelke-
dett kisebb mértékben, ezért a testület döntött a 
képviselői tiszteletdíj emeléséről, amelynek alap-
ján a havi képviselői tiszteletdíj 2017. február 
1-jétől egy bizottságban való tagság esetén bruttó 
54.900 Ft-ra, két bizottságban való tagság esetén 
bruttó 67.100 Ft-ra, bizottsági elnöki tisztség ese-
tén bruttó 85.400 Ft-ra módosul.

Lakótelek kialakításáról és értékesítéséről 
határoztak

A Szoboszlói utcán a 245/297 helyrajzi szám-
mal egy 1102 négyzetméter nagyságú, új lakóte-
lek kialakítására került sor. Az újonnan kialakított 
lakótelek 5.000 Ft + áfa/négyzetméter áron kerül 
értékesítésre.

 Ingyenes kiadvány
Ebes Községi Önkormányzat havonta megjelenő lapja

Ebesi Hírlap
XVI. évf. 2. szám • 2017. február

Településképi arculati kézikönyv készül
– beszámoló a képviselő-testület 2017. január 25-ei üléséről –
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Felhívás méhnyakrák szűrésre
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy méhnyakrák szűrést szer-
vezünk az Egészségházban (Rákóczi u. 16.) 2017. március 03-
án 9–11 óráig. A vizsgálatot dr. Szilvási Ferenc nőgyógyász a 
Kenézy Kórház orvosa végzi. Jelentkezni lehet a Védőnőknél 
munkaidőben 8–16 óráig az 52/366-821 telefonszámon.

a Védőnők

Felhívás adománygyűjtésre!
Tisztelt Lakosok!

A 2017. február 15-én otthonukat elveszítő család számára 
köszönjük eddigi felajánlásaikat és támogatásaikat. A család 
igen sok, az életük újraépítéséhez szükséges tárgyi adomány-
ban részesült már, azonban lakáskörülményeik rendezéséhez 
anyagi segítségnyújtásra is szükségük van. Mivel többen je-
lezték, hogy anyagi tekintetben tudják és szeretnék támogat-
ni őket, így részükre Ebes Községi Önkormányzat az alábbi 
számlaszámra várja pénzbeli támogatásaikat:

Hajdú Takarék 59900036-11124498

Segítségüket köszönjük!

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

2017. március 15-i

községi ünnepségen lehetőséget biztosít koszorúik 
elhelyezésére.

Kérjük, hogy az ünnepség tervezése érdekében koszorúzási 
szándékaikat a Polgármesteri Hivatalnál jelentsék be szemé-
lyesen vagy telefonon az 565-048/111 számon 2017. már-
cius 10-ig.

Ebes Községi Önkormányzat 

Március 25. szombat 9–12 óráig
Tavaszi nagytakarítás

Gyülekező:	 Művelődési ház előtt 9 órakor
Helyszín:	 Ebes	külterülete
Felszerelés:	 	Időjárásnak	megfelelő	öltözet,	kesztyűt	és	

zsákokat biztosítunk
Örömmel várjuk a civil szervezetek, intézmények és a 

lakosság segítségét is!
Szervezők:		Ebesi Polgárőr Egyesület, Községgondnokság, 

AKSD 

 
      Köszönetet mondunk mindazoknak, 

 akik szeretett halottunk 
 

HUSZOVICS JÁNOS 
 

temetésén megjelentek, ravatalára 
koszorút, virágot helyeztek és 
mélységes bánatunkban részvéttel 
osztoztak. 

A gyászoló család  

 
      Köszönetet mondunk mindazoknak, 

 akik szeretett Édesanyánk 
 

DALMI SÁNDORNÉ  
Margitka néni 

 

temetésén megjelentek, ravatalára 
koszorút, virágot helyeztek és 
mélységes bánatunkban részvéttel 
osztoztak. 

A gyászoló család  

Árvácska vásár!
Az Ebesi Községgondnokság Kft. 2017. március 16-tól árvácska vá-
sárt tart Ebes, Rákóczi u. 13. szám alatti Alapszolgáltatási központ 
mögött található fólia sátorban. A vásár hétfőtől csütörtökig 8:00–
16:00-ig, pénteken és szombaton 8:00–12:00-ig tart.

Érdeklődni:
Ebesi Községgondnokság Kft.

4211 Ebes Széchenyi tér 1.
06-52/366-992, 06-30/985-4997

Tisztelt lakosság, 2017. évben a szelektív hulladékgyűjtő 
zsákok elszállításának időpontjai a következők:

2017. március 10. 
2017. április 14.
2017. május 12.
2017. június 9.
2017. július 14.

2017. augusztus 11.
2017. szeptember 8.
2017. október 13.

2017. november 10.
2017. december 8.

Ebesi Községgondnokság Kft.
4211 Ebes Széchenyi tér 1.

06-52/366-992

Egy százaléknyi hírek 
Az eddigi felajánlásokat megköszönve az Ebesen tevékeny-

kedő alapítványok, közalapítványok, egyesületek továbbra is 
várják a személyi jövedelemadó 1 százalékát. Kérjük, hogy 
felajánlásaikat a következő adószámra hivatkozva tegyék meg: 

Ebes Fejlődéséért Közalapítvány 18552698-1-09 
Ebesi Idős Emberekért Közalapítvány: 18557064-1-09 
Ebesi Gyermekért Alapítvány: 18544718-1-09 
Ebesi Református Templomért Alapítvány: 18548255-1-09 
Ebesi Polgárőr Egyesület: 18561830-1-09 
Ebes Községi Sportegyesület: 19850449-1-09 
Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet 18551264-1-09
Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület 18998021-1-09 
Ebesi Vendégvárók Egyesülete 18561579-1-09 
Turizmus Természetesen Egyesület 18997549-1-09
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Idén először a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elkészíti a ma-
gánszemély személyijövedelemadó-bevallási tervezetét.

Az adóbevallási tervezet a 2016-ban megszerzett jövedelmeiről 
szóló kimutatás, melyet a magánszemély munkáltatója, kifizetője által 
megadott adatokból állít össze a NAV. Kiszámítják a magánszemély he-
lyett a jövedelmét terhelő adót, számításba veszik az év közben levont 
adóelőleget és a figyelembe vett kedvezményeket. Az adóbevallási ter-
vezetben szerepel mindezek egyenlege, ami lehet nulla, még fizetendő 
adó vagy a visszajáró összeg. Ha a magánszemélynek van ügyfélkapu 
regisztrációja, akkor a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet 
2017. március 15. napjától megnézheti és módosíthatja a www.nav.
gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető weboldalon.

Ügyfélkapu regisztráció hiányában, amennyiben 2017. március 15-
ig kéri, a NAV megküldi az adóbevallási tervezetét. Igénylését az aláb-
bi módokon adhatja be:
•  a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételé-

hez” elnevezésű formanyomtatványon,
•  levélben kötetlen formában (megadva adóazonosító jelét és szüle-

tési dátumát),
•  a NAV ügyfélszolgálatán személyesen vagy,
•  a NAV telefonos tájékoztató rendszerén keresztül.
2017. február 1-jétől:
•  SMS-ben a 06-70/717-7878 telefonszámon (meg kell adnia adó-

azonosító jelét és születési dátumát a következők szerint:  
SZJA szóköz adóazonosítójel szóköz ééééhhnn),

•  a NAV honlapjáról elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja).
2017. március 15. után az igénylés már csak a NAV ügyfélszolgála-

tain nyújtható be.
Az igénylés alapján adóbevallási tervezetét 2017. május 2-ig kapja 

meg postán.
Ha egyetért az adóbevallási tervezettel, amit a NAV készített, akkor 

nem kell tennie semmit. Ebben az esetben 2017. május 22-én a NAV 
által elkészített tervezet lesz az adófizetésre kötelezett adózó hivatalos 
adóbevallása.

Ha nem ért egyet, akkor a bevallást módosíthatja: 
•  Ügyfélkapu regisztrációval az online felületen,
•  postán kapott tervezet esetében pedig a 16SZJA jelű bevallás be-

nyújtásával.
A 16SZJA jelű nyomtatvány és a kitöltési útmutató szükség esetén 

a NAV honlapjáról letölthető vagy a NAV ügyfélszolgálatain elérhető.
Abban az esetben, ha a NAV a munkáltatók, kifizetők adatszolgálta-

tásának hiánya miatt nem készít adóbevallási tervezetet, de a magán-
személy jövedelemmel rendelkezik, úgy az új online felületen 2017. 
március 15-e után a WebNYK program segítségével készítheti el sze-
mélyijövedelemadó-bevallását.

Teljesítheti bevallási kötelezettségét a 16SZJA jelű bevallás ÁNYK 
program használatával vagy esetleg papíron történő kitöltéssel is. A 
papír alapú „üres” nyomtatványt letöltheti és kinyomtathatja, illetve a 
NAV ügyfélszolgálatain juthat hozzá.

Ki intézheti adóügyeit az adózó helyett?
•  Ha munkáltatóját bízza meg az adóbevallás elkészítésével (16M29) 

és munkáltatója ezt vállalja, adóbevallási tervezetet a NAV nem 
postázza.

•  Más személy, mint törvényes képviselő vagy meghatalmazott is 
eljárhat. Adóbevallási tervezet papír alapon történő megküldése 
eseti meghatalmazással is kérhető. Törvényes képviselő, vagy ál-
landó meghatalmazott ezen felül az adóbevallási tervezetét is meg-
tekintheti, módosíthatja az elektronikus felületen, ha a megbízott 
személyt (pl. könyvelőt) a NAV-hoz bejelentette.

Ha a tervezetet nem módosítja és 2017. május 22-ig nem nyújt be 
16SZJA jelű bevallást és addig munkáltatói adómegállapítás sem ér-
kezik, akkor a NAV által elkészített tervezet lesz az adózó hivatalos 
adóbevallása.

Hogyan rendelkezhet adója 1+1 %-áról?
•  Az adó 1+1% felajánlásáról az új online felületen, vagy a 16SZJA 

EGYSZA lapján, illetve az erre a célra kialakított 16EGYSZA jelű 
nyomtatványon is rendelkezhet.

•  Az adó 1+1% felajánlásáról a rendelkező nyilatkozatot 2017. má-
jus 22-ig kell elektronikusan vagy postán megküldenie a NAV-hoz, 
akár a bevallás részeként, akár külön.

•  Ha a munkáltatóját bízta meg bevallási kötelezettségének teljesí-
tésével, a rendelkező nyilatkozatot lezárt borítékban 2017. május 
10-ig a munkáltatójának is átadhatja.

•  Rendelkezése csak akkor lesz érvényes, ha adóját befizette és nincs 
adótartozása.

•  Nyilatkozatát a NAV, lakóhelye szerint illetékes igazgatóságára 
postázhatja.

Hogyan fizetheti be az adóját?
•  Az új online felületen és a kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkár-

tyával.
•  Lakossági folyószámlájáról átutalással.
•  A NAV ügyfélszolgálatain POS terminálon keresztüli bankkártyás 

befizetéssel.
•  Készpénz-átutalási megbízással, azaz csekken, amit a NAV hon-

lapján vagy ügyfélszolgálatain igényelhet.
Adóját pótlékmentes részletekben is befizetheti, ha a fizetendő sze-

mélyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás összesen nem halad-
ja meg a 200.000 forintot.

Legfeljebb hat havi, egyenlő részletekre osztott részletfizetést kérhet 
a bevallás erre vonatkozó pontjának kitöltésével. Az első részlet megfi-
zetésének határideje 2017. május 22.

Egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők és az általános for-
galmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek részére adóbevallási 
tervezetet a NAV nem készít. Nekik a 16SZJA jelű bevallást kell be-
nyújtaniuk.

2017. január 1-től a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vál-
lalkozóknak elektronikus úton kell bevallási kötelezettségüknek eleget 
tenni a 16SZJA jelű elektronikus űrlapon.

Segítségnyújtás
További információért vagy a bevallás telefonos javításához a 06-

40/20-21-22-es vagy a 06-80/20-21-22-es telefonszámot hívhatja, 
hétfőtől csütörtökig 8:30-tól 16 óráig, valamint péntekenként 8:30-tól 
13:30-ig. A rendszer használatához előzetesen igényelt ügyfélazono-
sító-számra van szükség. Általános tájékoztatást a 06-40/42-42-42-es 
telefonszámon kérhet.

A 2016. adóévre vonatkozó bevallási kötelezettség teljesítésének 
határidői:

2017. február 27. – a 16SZJA jelű bevallás beküldésének határideje 
egyéni vállalkozók, általános forgalmi adó fizetésére kötelezett őster-
melők és magánszemélyek, valamint az eva és kata hatálya alá beje-
lentkezett egyéni vállalkozók számára.

2017. március 15. – Az adóbevallási tervezet postai kézbesítésnek 
igénylési határideje.

2017. május 22. – A magánszemélyek és általános forgalmi adó fize-
tésére nem kötelezett őstermelők adóbevallásának beküldési határideje.

Forrás: nav.gov.hu

Tájékoztató a személyi jövedelemadó bevallás 
benyújtásának 2017. évi változásairól
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Házi fizikaversenyen mérték össze tudásukat tanulóink 
Február 7-én rendeztük meg az Öveges József Kárpát-meden-
cei Fizikaverseny iskolai fordulóját. Az igazán nehéz feladatok 
megoldásában a következő tanulók voltak a legeredménye-
sebbek: 1. Kiss Zoltán 8.a, 2. Pintyák Vivien 7.a és a 3. Lajtai 
Tímea 7.b osztályos tanulók lettek. Felkészítő tanárok: Balogh 
Éva és Szűcs Norbert.

Biztonságos Internet Nap – plakátpályázaton vettünk részt

Iskolánk sikeresen szerepelt a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat Magyar Egyesülete által a Biztonságos Internet Napra 
meghirdetett plakátpályázaton az általános iskolások kategóri-
ájában. Birinyi Vanda és Kálmán Vivien 4.a osztályos tanulók 
7. helyezést, Janik Viktória 7.a osztályos tanuló 15. helyezést 
ért el. Felkészítő pedagógusok: Komócsinné Soós Judit és Papp 
Éva. A díjátadásra a helyezést elért tanulók, az intézményve-
zető, valamint a felkészítők kaptak meghívást. A meghívásnak 
eleget téve február 7-én az okleveleket és a nyereményeket sze-
mélyesen vehették át Budapesten a Safer Internet Day program 
keretében, ahol szakemberek által elhangzott hozzászólásokat 
hallhattunk és válaszoltak a jelenlévők kérdéseire a fiatalok biz-
tonságos internethasználatával kapcsolatban. Köszönjük az Ön-
kormányzat segítségét a rendezvény helyszínére való utazásban.

Országos versenyen úszhat Kocsis Csaba
Kocsis Csaba 4.b osztályos ta-
nuló a Úszás Megyei Diákolim-
pia Döntőjén a II. korosztályo-
sok között két versenyszámban 
indult: 50 m-es gyors- és 50 
m-es mellúszásban. Gyors-
úszásban 18 induló közül a 6. 
helyet, (ideje: 34,18 mp), mell-
úszásban szintén 18 induló kö-
zül az első helyezést szerezte 
meg (ideje: 43,2 mp), így ezen 
versenyszámban bejutott az or-
szágos versenyre is.

Helyt álltak sakkozóink a megyei diákolimpián 
Debrecenben a Sakk Egyéni Diákolimpia Megyei Döntőjén 
Görög Gábor 6.b és Piskó Péter 3.a osztályos tanulóink vettek 
részt. A versenyen szépen helytálltak, a középmezőnyben vé-
geztek. Felkészítő: Kovács József, az Ebesi Sportbarátok Köz-
hasznú Egyesület elnöke és sakk szakosztályának vezetője.

„Aranyosak” lettek a kosaras lányok

Február 15-én, Hajdúszoboszlón a kosárlabda diákolimpia kör-
zeti döntőjében a III. korcsoportos lány csapatunk aranyérmet 
szerzett. A küzdelmes meccseken részt vevő csapat tagjai: Sós 
Anna, Sipos Katalin, Szűcs Krisztina, Szabó Laura Dorina, 
Szentmiklósi Dorka, Galgóczi Zsuzsanna, Enyedi Sára, Bárczi 
Elonita, Balogh Dorottya. Felkészítő tanár: Dobos Judit.

Ezüstérmesek lettek a kosaras fiúk

Február 1-jén, Hajdúszoboszlón a kosárlabda diákolimpia kör-
zeti döntőjében a III. korcsoportos fiú csapatunk ezüstérmet 
szerzett. A küzdelmes meccseken részt vevő csapat tagjai: Kása 
Levente, Truczkai Dávid 6.b, Palcsu Nándor, Fodor Levente, 
Pintyák Róbert, Csiszár Gergő, Árva Dominik, Török Leven-
te, Horváth Márk, Olejár-Hovanyecz Vilmos és Jeges János 5.b 
osztályos tanulók. Felkészítő tanár: Kása Sándor. Ezúton kö-
szönjük az önkormányzatnak a gyerekek kosármeccsekre való 
utaztatását.

Házi népdaléneklési versenyt szerveztünk
Ismét nagy sikert aratott a gyerekek körében a népdaléneklési 
verseny, melynek eredményei: 1-2. évfolyam egyéni: 1. Fodor 
Szabolcs Lázár 2.b, 2. Tóth Amina Zulejka 2.b és Kocsis Emese 
1.a, 3. Horváth Ákos és Nagy Sándor István 2.b. Különdíjasok: 
Szemán Zorka Lia 1.b, Papp Zsófi 2.a, Fábián Alexa 2.b. Cso-
portos 1-2. évfolyam: 1. Pálóczi Katalin – Borsos Dóra – Tarcza 
Nikolett 1.a. 3-4. évfolyam egyéni: 1. Fodor Enikő Liza 4.b, 2. 
Kocsis Rebeka Réka 3.b, 3. Palcsu Hédi 3.b. Csoportos: 1. Er-

Iskolai színes hírek



Ebesi Hírlap

w
w

w
.e

b
e

s
.h

u
w

w
w

.e
b

e
s

.h
u

5
dős Fanni – Pető Zsófia 4.a, és Fodor Enikő Liza – Kanyó Gréta 
Anna – Nagy Klaudia Kitti – Forgó Viktória 4.b., 2. Pajzos Polla 
– Varga Olimpia 4.a, 3. Érckövi Nikoletta – Bakonszegi Vanda 
3.a.

Vidám mézeskalácssütő délután

A novemberi Gondold újra! hulladékból kreatív tárgyak pályá-
zatra készült munkák csoportos kategóriájának I. helyezettje a 
kézműves szakkör lett. A pályázatra egy parasztház makettjét 
készítették el, amiben volt kemence, bútorok és mindenféle 
használati tárgy is. A kis kézművesek Kádárné Domán Gyöngyi 
vezetésével mindig kitalálnak valami érdekes, látványos dolgot, 
amit sok szeretettel és aprólékos gonddal készítenek el. Ezért a 
munkájukért jutalomból egy vidám süteménysütő délutánt nyer-
tek. Január 20-án a technika teremben került sor erre. Gyöngyi 
néni előre begyúrta a mézeskalácshoz a tésztát, a gyerekeknek 
csak nyújtani és szaggatni kellett. Külön érdekességként az 
ütőfás mézeskalács készítését is kipróbálták az ügyes kis szak-
körösök. A gyorsabb munkát segítette néhány lelkes szülő és 
nagymama is. A gyerekek alig várták, hogy kisüljön a mézes-
kalácsuk. El is fogyott szinte minden, még az ajándékba szánt, 
szépen becsomagolt ütőfával készült díszes mézeseket is meget-
ték néhányan. A szakkör vezetője és a gyerekek köszönik a le-
hetőséget és a segítséget a szülőknek és a szervezőknek. Tóthné 
Leiter Júlia szervező

Itt a farsang…

Február 10-én farsangi jelmezekbe öltöztek az alsó tagoza-
tos osztályok tanulói és tanítói. A rendkívül látványos, ötletes 
felvonulás és előadások után a negyedik évfolyamos tanulók 

hangulatos zenével és finom ételekkel, italokkal várták az ér-
deklődőket. A farsangi mulatságot a tombolasorsolás zárta. 
Köszönjük a Szülői Munkaközösség támogatását az osztályok 
jutalmazásáért, a szülők segítségét az igényes jelmezek elkészí-
téséért. Külön köszönettel tartozunk a negyedik osztályos szü-
lőknek azért a rendkívüli összefogásért, amellyel ezt az iskolai 
rendezvényt támogatták.

Sikeresen szerepeltünk a kémia versenyen 
A Hevessy György Országos Kémia Verseny Iskolai fordulójá-
ban a következő tanulók szerepeltek a legeredményesebben: 7. 
osztályosok mezőnyében: 1. Lajtai Tímea, 2. Árva Martina, 3. 
Lajtai Levente. 8. osztályosok versenyében: 1. Kiss Zoltán, 2. 
Nagy Vivien Lili, 3. Csiszár Viktória. Felkészítő tanár: Katona 
Erika.

Magas részvételi aránnyal zárult a II. féléves szülői 
értekezlet 

Ezúton is köszönjük a szülőknek, hogy részt vettek a II. féléves 
szülői értekezleteken, melynek részvételi aránya 80%-os volt. 
A fogadó órákon 224 megkereséssel éltek a szülők a pedagó-
gusok felé.

Tájékoztatás hit- és erkölcstan oktatásról
A 20/2012. EMMI rendelet 182/A.§ (1) bekezdésére figyelem-
mel, a leendő bejövő évfolyamos, és a már tanulói jogviszonnyal 
rendelkező, a következő tanévben hit- és erkölcstan oktatásban 
a jövő tanévben érintett tanulóknak és szüleiknek tájékoztatást 
tartunk, melynek időpontja 2017. március 9. (csütörtök) 17 óra. 
Helye: Ebesi Arany János Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 4211 Ebes, Széchenyi 
tér 5. 

Ismét Oviklub foglalkozásokra várjuk a leendő elsősöket
Hagyományainknak megfelelően idén is Oviklub foglalkozáso-
kat tartunk a leendő elsősöknek, akik bepillantást nyerhetnek 
az iskolai életbe. A foglalkozások időpontjai: 2017. március 8., 
2017. március 22. és 2017. március 29. Az idei évben a Kakaó 
party-t 2017. április 8-án rendezzük meg.

Tájékoztatás a művészeti oktatásban részesülők térítési díj 
fizetéséről

A 2016–2017-es tanévben művészeti áganként 2017. március 
15-ig kell befizetni a II. félévre vonatkozó térítési díjakat, mely-
ről tájékozódhatnak az iskola honlapján (www.ebesarany.hu), 
illetve az iskola bejáratánál. A térítési és tandíjak befizetésére 
munkanapokon az iskolatitkárnál van lehetőség.

Fedezzük fel a Bükk barlangjait!
Március 18-án egy 10 km-es túrát szervezünk a Bükk barlang-
jainak elemlámpás felfedezésére. Jelentkezés és bővebb felvilá-
gosítás Kása Sándornál kérhető. 

Összeállította:
 Szűcs Norbert intézményvezető

Kása Sándor intézményvezető-helyettes

Helyreigazítás
Előző lapszámunkban a Saját gyümölcsöskertet álmod-
tunk című iskolai színes hírekben tévesen jelent meg Er-
dős Fanni a versenyen különdíjat elnyert tanuló neve. 
Ezúton is elnézést kérünk az elírás miatt. 
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Forduljanak bizalommal hozzám jogi ügyeikkel. 
 

 Elérhetőségeim: Tel.: 06-30/2200432;   
Fax: 06-52/788-649;     
Email: info@drkovacsbrigitta.hu   

Tisztelettel:  Dr. Kovács Brigitta Ügyvéd 
 

 

DR. KOVÁCS BRIGITTA ÜGYVÉD 
 

Kedves Ebesi Lakosok! 
 

Ügyfélfogadást tartok csütörtökönként 
13 óra és 17 óra 30 perc között előre 
egyeztetett időpontokban, a Polgármesteri 
Hivatalban.  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balogh Bélát 70. születésnapja alkalmából sok 
szeretettel köszönti: felesége, lányai, vejei és unokái. 

„70 éves lettél 
Az élet rögös útjain sok mindent 
megéltél, 
Kívánunk most neked erőt, egészséget, 
Sok-sok boldog évet, hogy 
nagyon sokáig szerethessünk Téged!” 

 

  

Március 15. szerda délután 4 órakor
Tavaszköszöntő kerékpártúra

Gyülekező: Arany János Általános Iskola előtt
Táv: kb. 20 km
Útvonal: Ebes bel és külterülete 
Felszerelés: Időjárásnak megfelelő öltözet
Szervezők: Sós Barnabás, Ebesi Sportbarátok 

Egyesület

Ismét bált rendezett Ebes 
Községi Önkormányzat és 
az Ebes Fejlődéséért Közala-
pítvány. A bál bevételéből az 
Alapszolgáltatási Központ 
kulturális programjait fogjuk 
támogatni. Nagy örömünkre 

szolgált, hogy ismét sikerült 
megtöltenünk az Arany Orosz-
lán éttermet. A szórakozta-
tásról Mechle Christian ebesi 

fiatal tehetség, az Alapszolgál-
tatási Központ Retró énekkara, 
valamint Szabó Eszter és Drá-
gán Lajos nótaénekesek gon-
doskodtak. A reggelig tartó jó 
hangulatot a Nosti Duó formá-
ció biztosította.

Köszönjük a támogatóknak, 
hogy hozzájárultak célunk 
megvalósításához: Hajdú Taka-
rék Takarékszövetkezet, Déli-

báb Invest Kft. Hajdúszobosz-
ló, Colas Hungária Zrt., Csízi 
Sándor, D-Profil Kft. Debre-
cen, Curver Magyarország 
Kft., Kerekes Kft., Szoboszló 
Coop Kft., OTP Bank Nyrt. 
Északkelet-magyarországi Ré-
gióközpont Debrecen, Bodó 
Sándor országgyűlési képvise-
lő, Sóvágó János vállalkozó, 
Jama Szépségszalon, P+P Ru-
házati Kft. Juhász János, FittEb 
torna- és konditerem, Oláhné 
Vágner Zita, Tóvizi Jenőné, 

Ebesi 100-as Krivács Brigitta, 
Kádár Nagy Lajos, Benei Péter, 
Jetta Virágbolt, Pöntyi Szolári-
um, Elitte Fehérnemű Hajdú-
szoboszló, Seres Erika és Papp 
László, Kovácsné Végh Margit 
Hajdúszoboszló. 

A rendezvényről készült fel-
vétel megtekinthető a www.
ebestv.hu oldalon. 

Rózsahegyiné Juhász Éva
Ebes Fejlődéséért 

Közalapítvány kuratóriumi 
elnök

Az idősekért báloztunk
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Harmati 

AutósiskolaOKÉV: 09-0287-04

www.harmatiautosiskola.hu

Személygépkocsi-vezetői tanfolyamot 
indítunk tantermi és e-learning otthon 

tanulásos képzéssel 
2017. Február 27-én hétfőn 18,00 órakor

Ebesen a Művelődési Házban
Jelentkezni lehet:

A megadott időpontban a helyszínen, vagy
Harmati László iskolavezetőnél a 06-20-988-95-96 

telefonszámon.
e-mailben: harmatilaszloo@gmail.com

(A hirdetés bemutatása most 20% kedvezményt ér)
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A több mint 10 éve megren-
dezésre kerülő ovi-bálra mindig 
nagy az érdeklődés. Ez év febru-
ár 11-én sem történt ez másképp, 
közel 170 bálozót köszönthet-
tünk. A kitűzött célunk megva-
lósítását többféle módon lehetett 

támogatni: bálon való részvé-
tellel, támogatói jegy vásárlá-
sával, tombola felajánlással és 
sütemény készítéssel. Itt szeret-
nénk megköszönni a sok finom 
süteményt és a rengeteg értékes 
tombolatárgyat a következő fel-
ajánlóknak: Debreceni Gyógy-
fürdő Kft., Vojtina Bábszínház, 
Hungarospa Zrt., Nyíregyházi 
Állatpark, Ebesi 100-as, Meal-
Trade Kft., Hajdúsági Sütődék, 
NI Hungaria Kft., Benu Gyógy-
szertár, Vágner 2001 Bt., P+P 
Ruházat, Jama Szépségszalon, 
Frakk Kisállat Falatozó, Zelenák 
Róbert. Köszönetet mondunk to-
vábbá számos Ebesi és környék-
beli vállalkozónak, akik a bál 
sikerében segítségünkre voltak. 
Köszönjük a Curver Kft-nek és 
Makai Péternek a sok-sok aján-
dékot és a csoportok számára a 
szelektív hulladékgyűjtőt.

A bál helyszínét – az Arany 
Oroszlánt –  Tamássy György 
dekorálta felajánlásként. A be-
vételből Hár mas hegy al já ra ter-

vezünk közös kirándulást, illetve 
fejlesztő eszközöket vásárolunk.

A főműsorban a Debrece-
ni Feeling Tánc és Mazsorett 
együttes lányai az egyedi strucc-
tollas táncukkal köszöntötték a 
vendégeket. Őket óvodásaink 

követték, akik most is elvará-
zsolták a közönséget. Felléptek 
óvodánk mazsorettjei, az is-
kolás mazsisok, zeneovisaink, 
zumbásaink és az óvodás kor-
csoportú néptáncosok is (Ha-
gyományok Háza).

Ezt követően a finom vacsora 
következett. A tárkonyos ragu-
leveshez a húst Huszovics János 
ajánlotta fel, az Arany Oroszlán 
elkészítette, továbbá biztosította 
a többi alapanyagot ugyancsak 
felajánlásként.

A rendezvényen sor került a 
vándorváza átadására. A nevelő-

testület döntése alapján a követ-
kező egy évre Fazekasné Abai 
Erika és Fazekas Tamás nyerte 
el, annak elismeréseként, hogy  
nyolc éve kiemelkedő munkát 
végeznek a Szülői Munkakö-

zösségben. Óvodásaink szülei 
önzetlenül támogatják nevelési 
célunk megvalósulását, mely-
nek középpontjában a gyermek 
áll, így mindig nagyon nehéz 
döntés előtt állunk a vándorváza 
odaítélésekor. Ebben az évben 

két szülőpárt is megajándékoz-
tunk egy-egy szép gravírozott 
üvegvázával: Tenkely Viktória 
és Tenkely Tamás közel nyolc 
éven át működött együtt aktívan 
az intézményünkkel. Mogyorós 

Sándor és felesége négy éven 
át támogatta az óvoda céljainak 
megvalósulását. Szívből köszön-
jük a munkájukat!

Természetesen most sem ma-
radhatott el az éjféli meglepetés 
műsor, melyet az óvoda dolgozói 
adtak elő hatalmas sikerrel.

A bál bevétele 722 220 forint, 
melyet ezúton köszönünk vala-
mennyi támogatónak, aki vala-
milyen módon hozzájárult a bál 
sikeréhez.

A rendezvényről készült felvé-
tel megtekinthető a www.ebestv.
hu oldalon.

Czeglédiné Herczeg Ildikó
 óvodavezető

Jótékonysági ovi-bál
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Az Ebesi Hírlap márciusi számának  
lapzárta időpontja 2017. március 23. csütörtök
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Az előző Ebesi Hírlap lapszámának megjelenése óta Ebesen 
sem bűncselekmény elkövetéséről, sem pedig közlekedési bal-
esetről nem jutott információ a rendőrség tudomására.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és 
amennyiben jogsértő cselekményt észlelnek, értesítsék a rend-
őrséget (segélyhívószám: 112) vagy a település körzeti megbí-
zottjait, avagy polgárőreit az alábbi telefonszámokon. A beje-
lentéseket a rendőrség bizalmasan – a bejelentő adatait zártan 
– kezeli: 
Mészáros József c. r. ftzls. csoportparancsnok 06-30/382-6565
Vass Lajos c. r. tzls. körzeti megbízott 06-30/382-6584
Vass Szabolcs r. ftőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6581
Pásti Gyula c. r. tzls. körzeti megbízott 06-70/430-1353
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott 06-70/430-1354
Szabó Zsolt c. r. tőrm. körzeti megbízott 06-30/382-6575
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510 vagy
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenységirányítási Központ  112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület +36-30/621-6976
Segítségüket köszönjük!

A körzeti megbízottak fogadóórát minden csütörtökön 16:00 
és 18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az 
Ebes, Széchenyi tér 1. alatt tartanak.

Karácsony Béla  
r. százados, sajtószóvivő

Rendőrségi hírekAz Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdetett a 
Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak 
állományába járőrtárs beosztás betöltésére. A Hajdúszobosz-
lói Rendőrkapitányság az érdeklődők számára 2017. március 
22-én 14 órától ismételten nyílt napot tart a Hajdúszoboszló, Rá-
kóczi u. 4. szám alatti épületében, melynek keretében a leendő 
pályázók betekintést nyerhetnek a rendőri munka sokszínűségé-
be, tapasztalt kollégák bemutató előadásain keresztül.

KEDVES SPORTOLÓNK, BARÁTUNK, 
TÁMOGATÓNK, SEGÍTŐNK! 

Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület 2010 óta közhasz-
nú szervezetként működik, ezért idén lehetősége nyílik a szemé-
lyi jövedelemadó  1%-át az egyesület javára felajánlani. 

Az egyesület tevékenysége és célja, hogy minden sportolni vá-
gyó ebesi lakosnak  megteremtse a lehetőséget az egészséges 
életmód és testedzés lehetőségére, valamint színvonalas sport-
rendezvényeket szervezzen és helyi-, megyei-, országos verse-
nyekre készítse fel a versenyszellemű sportolókat. 

Amennyiben támogatni szeretné az Ebesi Sportbarátok Köz-
hasznú Egyesületünket, a rendelkező nyilatkozatot a honla-

punkról is letöltheti. 

Adószámunk: 18998021-1-09 

Köszönettel és tisztelettel:

EBESI SPORTBARÁTOK KÖZHASZNÚ  EGYESÜLET 
elnöksége
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Országos futósiker

Sós Barnabás a Magyarország Újonc és 
Serdülő Fedettpályás Országos Bajnoksá-
gon bronzérmet szerzett. 1500 méteren 4 
perc 29 másodperces idővel, nagy fölény-
nyel és egyéni csúccsal nyerte futamát, 
mely az összesített eredmények alapján a 
3. legjobb időeredmény volt a magyar baj-
nokságon. 

Sós Barnabás

Lakossági hirdetés
Átköltözés! Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Tevékenyen a jö-
vőnkért szociális szövetkezet 2017. 02. 01-től a Dózsa Gy. u. 8 
szám alatt működik! Változatlanul várjuk kulcsmásolással, kés-
élezéssel, ruhajavítással, cipőjavítással kapcsolatban. Munkafel-
vétel: hétfőtől–péntekig 15.00–17.00-ig.

Energiatanúsítás tapasztalt szakembertől, rövid határidőre, ol-
csón. T: 30/429-9064.

 Batyus Sportbál
Az Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület 

tisztelettel meghívja Önt és családját, 
valamint baráti társaságát a 

Sportbálunkra!

Helyszín: Ebes Művelődési Ház
Kossuth utca 32-34.

Időpont: 2017. március 4.

Kapunyitás 18.00 óra

Programok kezdete 18.30 óra

Program:

-Köszöntő

Alföld Színpad komédia színpadi előadása,
- Fellép az Amarillisz Mazsorett Csoport, 

- Zene, tánc,

- Sportbál vetélkedő,
-  Zene, tánc és dínom-dánom,

Az estét tombola színesítí, a Retro Zenét
DJ.Czeglédi  szolgáltatja.

A belépőjegyek korlátozott számban a Sportbarátok edzésein, 
vagy a +36-30-9241173-as számon válthatók! 

Belépőjegyek ára: 
felnőtt jegy: 1400 Ft, gyerek jegy: 700 Ft. 

Lehetőség van pártolójegyek váltására 1000 Ft-os címletekben.

A rendezvényre az asztalfoglalás 
érkezési sorrendben történik.

Minden kedves Sportbarátot szeretettel várunk!

Kiemelt támogatóink: Ebes Községi Önkormányzat, Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.  

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Mintaszerűen végezték 
feladataikat a polgárőrök

Az Ebesi Pol-
gárőr Egye-
sület 2017. 
január 30-án 
tartotta évzáró 
közgyűlésé t , 
melyen beszá-
moló hangzott 
el az egyesület 
éves munkájá-
ról, pénzügyi 
gazdálkodásá-
ról, valamint 
az egyesület elnöke, Balogh László ismertette a jövőben 
megvalósítandó terveket. A közgyűlésen részt vett Szabóné 
Karsai Mária polgármester asszony, aki hozzászólásában 
kiemelte, hogy a képviselő-testület támogatja a polgárőrség 
munkáját, mivel jelenlétük és munkájuk fontos szerepet tölt 
be a település életében. Dr. Gali Sándor rendőr ezredes, a 
hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság vezetője kiemelte, hogy 
a polgárőrség tagjai mintaszerűen végzik feladataikat, mind 
az alap-, mind a kiegészítő tevékenységekre tekintettel. 

Ebesi Polgárőr Egyesület

Dr. Gali Sándor kiemelte, a lovas polgárőrséggel  
a nem jól járható területek is ellenőrizhetők

Sándor János Életjel kiállításához kapcsolódóan az ebesi isko-
lások több csoportja is részt vett a Széchényi Ferenc Tájmúze-
umban megszervezett múzeumpedagógiai foglalkozásokon. A 
gyerekek ezen alkalmakkor megismerkedhettek a modern mű-
vészeti irányzatokkal, valamint kipróbálhatták az ehhez kapcso-
lódó festési technikákat.

Múzeumpedagógiai foglalkozások
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