
Iván Ferencné (szüle-
tett: Szabó Mária, 1931. 
05. 21.) Petőfi u. 24. szám 
alatti lakost 90. születés-
napja alkalmából Ebes 

Községi Önkormányzat 
nevében Szabóné Karsai 
Mária polgármester asz-

szony és Varga Lászlóné 
ügyintéző köszöntötte.

Agárdi Sándorné (szü-
letett: Szilágyi Juliánna, 
1931. 05. 29.) Bocskai u. 

7. szám alatti lakost 90. 
születésnapja alkalmá-
ból Ebes Községi önkor-
mányzat nevében Szabóné 
Karsai Mária polgármes-
ter asszony és dr. Morvai 
Gábor jegyző köszöntötte.
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A veszélyhelyzet idősza-
kában – törvényi előírás 
alapján – 2021. június 
15. napjáig nem lehetett 
formális képviselő-testü-
leti ülést tartani. Ebesen 
a kialakult gyakorlatnak 
megfelelően a képviselők 
és bizottsági tagok havi 
rendszerességgel megtar-
tott értekezleteken vitatták 
meg a törvényes rendben 
elkészített előterjesztése-
ket. A polgármesteri hatá-
rozatok ezt követően kerül-
tek meghozatalra.

A májusban hozott leg-
fontosabb döntések:

Törvényi felhatalmazás 
alapján fenntartói döntés 
született az óvodai cso-
portlétszám 25%-kal tör-
ténő túllépésének engedé-
lyezéséről a nevelési év 
kezdetétől.

Elfogadásra került a bel-

ső ellenőrzési beszámoló. 
A független belső ellenőr 
tevékenysége kiemelten 
fontos az Önkormányzat 
törvényes működése szem-
pontjából, észrevételei és 
javaslatai a szabályszerű 
működést segítik elő. A 
2020. évi belső ellenőrzés 
nem tárt fel hiányosságot 
az Önkormányzat műkö-
désében.

Ezt követően – az ön-
kormányzati gazdálkodás 
egyik legfontosabb felada-
taként – elfogadásra került 
a zárszámadási rendelet. A 
tavalyi év elvonásai (gép-
járműadó, szolidaritási 
hozzájárulás) ellenére az 
Önkormányzat jelentős 
többlettel zárta a tava-
lyi évet. Ugyan e többlet 
jelentős része ún. pánt-
likázott forrás (pl. folya-
matban lévő beruházás el-

lenértéke), de ezzel együtt 
is kijelenthető, hogy 2020-
ban kiegyensúlyozott és 
stabil gazdálkodást folyta-
tott az Önkormányzat.

A bölcsőde építéséhez 
kapcsolódóan módosításra 
került az Intézmény alapí-
tó okirata.

Elfogadásra került a 
Kulturális Kft., a Köz-
séggondnokság Kft. és az 
Arany Oroszlán Zrt. be-
számolója.

Döntés született az egyik 
fecskeházi lakás bérbe-
adásáról és első lakáshoz 
jutók települési támogatá-
sáról.

Megtárgyalták a kép-
viselők azt a kérelmet is, 
amely egy Óvoda utcai – 
önkormányzati tulajdonú 
ingatlannal szomszédos 
– telekalakítás kapcsán 
érkezett. Az Óvoda utca 

ezen részén a szabályo-
zási terv csak az egyik 
oldalon (Béke utca) talál-
ható ingatlanok esetében 
szabályozza le a kialakí-
tandó utat, 12 méter szé-
lességben. Korábban az 
Önkormányzat részéről 
elhangzott, hogy ezekben 
az esetekben a másik oldal 
érintett ingatlantulajdo-
nosai részéről helyes gya-
korlat az útrészt leadó fél 
számára kompenzáció fi-
zetése, hiszen a telekalakí-
tás révén a saját ingatlanuk 
értéke növekszik.

A veszélyhelyzet idő-
szakában meghozott vala-
mennyi polgármesteri ha-
tározat továbbításra került 
a törvényességi felügyelet 
felé, továbbá megtekinthe-
tő a www.ebes.hu oldalon. 

Dr. Morvai Gábor 
jegyző

A képviselőkkel egyeztetve meghozott döntések – 2021. május

Szépkorúak köszöntése

Jó egészséget és szeretteik körében töltött további boldog éveket kívánunk!
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A közösségi együttélés nehéz 

sportág. Ahogyan a szentnek 
is maga felé hajlik a keze, úgy 
mi magunk is inkább a minket 
megillető jogok felől vagyunk 
hajlamosak közelíteni a szom-
szédainkkal kialakuló vitás 
ügyekhez. Ebből pedig nem sok 
jó sülhet ki. Pedig a legtöbb eset 
távolról sem reménytelen. E 
rövid írásban szeretnék néhány 
gyakran felmerülő kérdésre 
választ adni, mert meglátásom 
szerint a legtöbbször épp abból 
alakul ki vita, hogy a felek nem 
ismerik pontosan a jogaikat, kö-
telezettségeiket.

A kerítés
A kerítés rendszerint annak 

a személynek a tulajdonában 
van, akié az a földterület, ahol 
a kerítés áll. Ez alól lehetnek ki-
vételek (pl. közös erővel, vagy 
közösen beszerzett alapanyag-
ból megépített kerítés), de ál-
talában tekinthetjük ezt a tételt 
kiinduló pontnak akkor, amikor 
a kerítés jogi helyzetét igyek-
szünk tisztázni. A kerítésnek 
teljes egészében a saját telken 
kell állnia, de a telek hátsó ha-
tárvonalán a közösen épített ke-
rítés esetén ettől eltérően is meg 
lehet állapodni. A kerítés kapu-
ja a közterületre (kifelé) nem 
nyílhat. Főszabály, hogy a telek 
tulajdonosa (kezelője, haszná-
lója) a telek homlokvonalán, 
továbbá az útról nézve a jobb 
oldali telekhatáron és a hátsó 
telekhatárnak ettől az oldaltól 
mért fele hosszán köteles a ke-
rítést megépíteni és fenntarta-
ni.  Oldalhatáron álló beépítésű 
területen az oldalkerítést azon a 
telekhatáron kell megépíteni és 
fenntartani, amelyhez az építési 
hely csatlakozik. Ezektől a sza-
bályoktól el lehet térni, erre szá-
mos példát találhatunk Ebesen 
is. Fontos megemlíteni, hogy 
nem kötelező kerítést építeni. 
Abban az esetben viszont igen, 
ha az ingatlan tulajdonosa álla-
tot is tart a területén, mivel az 
állat kóborlását, szomszéd terü-
letére való átjárását az állattartó 
köteles megakadályozni. 

Kevéssé ismert, hogy a telken 
belül az egyes külön használatú 
telekrészeket csak nem tömör 
kerítéssel vagy élősövénnyel 
szabad elválasztani. Az elren-
delés nélkül létesített kerítést 

annak tulajdonosa bármikor 
elbonthatja. Amint látható, a 
szabályok rugalmasan kerültek 
kialakításra, és elsősorban azt 
ösztönzik, hogy a szomszédok 
működjenek együtt. Hiszen egy 
kerítésnek nem csak elválasztó, 
de egyre inkább esztétikai funk-
ciója is van, így valamennyi fél 
közös érdeke, hogy annak meg-
építése is a közös szempontokra 
figyelemmel történjen. 

A növényzet
Kertes családi házas öve-

zetben a fák, bokrok és egyéb 
növények szépségükön túl igen 
hasznos funkciót is betöltenek. 
Árnyékukban hűsölhetünk, 
tisztítják a levegőt, megszűrik 
a port, megkötik a talajt. Szom-
szédok közötti bosszúság első-
sorban abból adódhat, ha egy 
nagyra nőtt fa a telekhatáron 
átnyúlva a szomszéd épületének 
állagát veszélyezteti, gyökere az 
építmények falazatát felnyomja, 
nagyobb mennyiségű falevél 
vagy gyümölcs hullik róla. A 
következetes joggyakorlat alap-
ján a szomszédos ingatlanon – 
különösen a közös határvonal 
közelében – levő növényzet za-
varó, károsító hatása miatti pa-
naszok esetén azt kell vizsgálni, 
hogy a növényzet szükségte-
lenül zavarja-e a szomszédot 
ingatlana birtoklásában, okoz-e 
kárt, vagy fennáll-e a károsodás 
veszélye. A növényzet kivágá-
sára való kötelezésre kivéte-
lesen kerülhet sor, csak abban 
az esetben, ha az érdeksérelem 
más módon, így kártérítéssel 
sem hárítható el. Ez azt jelen-
ti, hogy lehetőség szerint meg 
kell próbálni a problémát más 
módon orvosolni, a fát, vagy 
egyéb növényt kivágni csak a 
legutolsó esetben lehet. Ahogy 
a többi hasonló esetben, itt is 
nélkülözhetetlen a szomszédok 
együttműködése, konstruktív 
hozzáállása. 

Zajos tevékenység
A köztudattal ellentétben a 

csendháborítást nem csak éjjel 
lehet elkövetni. Ebesen a he-
lyi szabályok kimondják, hogy 
a lakosság nyugalmát sértő 
hangoskodás és egyéb zavaró 
hanghatást okozó tevékenység 

folytatása tilos. Ünnepnap és 
vasárnap 8 óra előtt és 13 óra 
után tilos a lakók pihenését, 
nyugalmát zavaró hanghatással 
járó tevékenység végzése, esz-
közök használata így különö-
sen: motoros fűrész használata, 
sarokcsiszoló gép használata, 
benzinmotoros fűnyíró és fű-
kasza használata. A felsorolás 
nem teljes körű, a szabályozás 
célja pedig mindenki számára 
világos: az emberek nyugalmát 
nem szabad zavarni. A közössé-
gi együttélés azt is jelenti, hogy 
az egyéni szabadság csak addig 
terjedhet, amíg az más emberek 
szabadságát, nyugalmát nem 
veszélyezteti. A szabályokat be 
nem tartókra az eljáró hatósá-
gok akár magas összegű bírsá-
got is kivethetnek. 

Állattartás és a vele járó 
hatások

Jelenleg az Ebeshez hasonló 
méretű települések esetén nincs 
lehetőség az állattartás helyi 
rendeletben történő korlátozá-
sára. Ez nem azt jelenti, hogy 
bárki bármennyi haszonállatot 
vagy kedvtelésből tartott állatot 
tarthat a település belterületén, 
mert a népegészségügyi és ál-
latjóléti szabályokat ugyanúgy 
be kell tartani. Különösen a ke-
letkező trágya kezelésével kap-

csolatban vannak szigorú szabá-
lyok. Ugyanakkor e szabályok 
betartása ellenére is előfordul-
hat zavaró bűzhatás. Ezekben 
az esetekben – ha nem sikerül a 
problémát közvetlenül a szom-
szédok közötti megállapodással 
orvosolni – polgári peres úton 
lehet a vitát rendezni. 

Gyakran elhangzik, hogy 
rossz szomszédság török átok. 
Úgy vélem, hogy Ebes e tekin-
tetben egyáltalán nincs rossz 
helyzetben, a legtöbben képe-
sek a felmerülő problémákat 
kulturáltan, megegyezéses úton 
rendezni. Régi igazság, hogy 
ehhez mindkét félre és egy jó 
nagy adag kompromisszum-
készségre is szükség van, de 
nem szabad elfelejteni, hogy 
a szomszédaink azok, akikkel 
akár hosszú évekig egymás 
közelében élünk, naponta ta-
lálkozunk, akikre adott esetben 
számíthatunk (elutazás esetén 
odafigyelés egymás házára, 
udvarára, növények locsolása, 
állatok etetése, kisebb-nagyobb 
ház körüli munkákban egymás 
segítése). Ez a kapcsolat megér 
annyit, hogy egy bal lábbal kez-
dett nap, egy később megbánt 
fél mondat, egy vasárnap fel-
zúgó fűkasza, vagy egy átnyúló 
faág miatt ne alakuljon ki örök-
re szóló haragszom rád. 

Dr. Morvai Gábor
jegyző

Az Ebesi Hírlap júliusi számának lapzárta 
időpontja: 2021. július 22., csütörtök.

Szomszédok

Közel egy év után, május 26-
án ismét összegyűltek Ebesen 
az MSZP nyugdíjas tagozatá-
nak debreceni és ebesi tagjai, 
a házigazda Czirjákné Piroska 
szervezésével. Az éves beszá-
molót követően az elmaradt 
születésnapokról, nőnapról és 
az anyák napjáról is megemlé-
keztek.

Kiss Gábor, a tagozat me-
gyei vezetője pár szóval kö-
szöntötte a megjelenteket és 
kifejezte örömét, hogy a nehéz 
helyzet ellenére is összetart a 
tagság. A férfiak – Kiss Imre és 
két debreceni segítője – délre 
elkészítették a finom, pirosra 
sütött slambucot, majd Be-

reczki Sándor jó házias itallal 
és üdítővel kínálta a társasá-
got. A tagság asszonyai saját 
készítésű, házi süteményekkel 
kedveskedtek.

A nap jókedvűen és vidáman 
telt el, amibe belefért még egy 
kis palánta „kapálgatás” is a 
kiskertben a késő délutáni ha-
zautazásig.

Köszönet a kellemes talál-
kozóért, ami felért egy jó kis 
kirándulással!

Külön köszönet Piroskának 
és Sándornak, hogy megszer-
vezték ezt a remek napot!

A legközelebbi viszontlátás-
ra:

Mozsárné Annuska

Egy kellemes nap margójára
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Egyik legkedveltebb esemény óvodásaink életében a gyer-
meknap, melyet már nagyon vártak. A program június 14.-én, 
az udvaron felállított rendezvénysátorban egy fergeteges zenés 
műsorral kezdődött. A Vidám Vándorok együttes jött el hoz-
zánk, akik „Ének a napsütésben” című interaktív zenés összeál-
lítással kedveskedtek a gyerekeknek.    

A kézműves és mozgásos tevékenységek előtt fogyaszthattak 
finom Dörmi szeletet és epret, mivel a fagylaltozás egy korábbi 
napon valósult meg. Ezt követően birtokba vehették a gyerekek 
az új homokozó játékokat. A délelőtt folyamán még barkácsol-
hattak papírforgót, fűzhettek nyakláncot, ugrálhattak zsákban, 

kipróbálhatták magukat az akadálypályán és buborék felhőkben 
táncolhattak. 

Igazán jó hangulat volt és örültünk, hogy az idén újra megva-
lósulhatott ez a program. 

Kovácsné Jóni Andrea óvodapedagógus

Vidám gyermeknap az oviban

Három ebesi fu-
tópalánta képviselte 
csapatunkat a Hajrá 
futás debreceni futó-
verseny sorozat júni-
usi futamában. Nem 
kis meglepetésre, nagy 
fölénnyel győztek at-
létáink a debreceni 
és hajdúböszörményi 
futók előtt. Hihetetlen 
erő és lendület jelle-
mezte futásukat, ami 
a pandémia alatti fo-
lyamatos edzéseiknek 
is köszönhető volt. A 
7 éves Szűcs Benett 
1500 méteren törté-
nelmet írt, hisz pálya-
csúccsal győzött! Be-
nettnek ez volt az első 
komolyabb versenye, 
így nagyon meglepte a versenyszervezőket és vetélytársait is. 
Nyüvedi Nándor és Mészáros Márta rajt-cél győzelmet arat-
tak. Aranyérmeik mellé új egyéni csúcsokat futottak. 

Ifj. Sós Barnabás is újabb országos bajnoki címmel lett gaz-
dagabb. Ezúttal a Kecskeméten rendezett 4x800 méteres váltó 
csapat országos bajnokságán győztek, majd a miskolci 20 év 
alattiak országos döntőjében is dobogóra állhatott 1500 méte-
ren. 

Sós Barnabás 
Ebesi Sportbarátok Egyesület

Kis bajnokaink
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Ilyen, és ehhez hasonló 
mondatokat írtak a gyere-
kek, amikor az Ebesi Gyer-
mekekért Alapítvány által 
szervezett kirándulásról ha-
zafelé tartva a véleményü-
ket kérdeztük erről az élmé-
nyekkel teli napról.

A múlt tanévben a sajná-
latos járványhelyzet miatt 
elmaradt ez a program, de 
idén június 9-én újra 51 – ki-
csit még álmos, de izgatott 
és kíváncsi – gyermekkel 
szállhattunk buszra. A tanu-
lók egész éves kimagasló ta-
nulmányi-, közösségi-, sport 
és művészeti teljesítményük 
jutalmaként vehettek részt a 
kiránduláson.

Az első programelemet 
igazgató bácsi diktálta: „In-
tegessetek édesanyának, 
édesapának!” A délelőttöt 
Szarvason töltöttük, ahol 
megnéztük az ország egyik 
legnagyobb Arborétumát. Itt 
nem csak hatalmas mamut-
fenyőket és növényi ritkasá-
gokat, de pávákat és emukat 
is láthattunk. Még az sem 
szegte kedvünket, hogy egy 
harmadik állatfajjal, a szú-
nyogokkal túl közeli kontak-
tusba kerültünk. A szarvasi 
Holt-Körösön tett hajókirán-
duláson gyönyörködhettünk 
a csodás vízi világban, és a 
hajós kapitányunknak kö-

szönhetően nagyon érdekes 
és humoros történeteket is 
hallgathattunk. Végül, a kö-
zel száz épület, vasút- és 
hajómodellt magába foglaló 
Mini Magyarország interak-
tív makettparkban tettünk 
egy nagy sétát, ahol olyan 
ismerős épületeket is felfe-
deztünk, mint a Debreceni 
Nagytemplom, és a Horto-
bágyi Kilenclyukú híd.

A délután a felejthetetlen 
kikapcsolódásé volt a cser-
keszőlői Strandon. A rövid 
ebéd után mindenki kedvé-
re csúszdázhatott, úszhatott, 
napozhatott, és még egy kö-
zös fagylaltozás is belefért a 
napba. A hűvös tavasz után 
az időjárás is kegyes volt 
hozzánk, egész nap ragyogó 
napsütésben, igazi strandidő-
ben volt részünk. 

Hazafelé úton a jó hangu-
latban gyorsan fogytak a ki-
lométerek, szinte észre sem 
vettük és már rá is kanyarod-
tunk a Fő utcára.  Az utolsó 
programelem így hangzott: 
„tapsoljuk meg Koroknai 
Sanyi bácsit, a buszvezetőn-
ket, hogy épségben hazaho-
zott bennünket!”

Végezetül álljon itt néhány 
mondat a gyerekek visszajel-
zéseiből: „Nagyon tetszett a 
kis Magyarország és a für-
dő!”

„Szerintem az összes hely-
szín szuper volt, de a hajóki-
rándulás kifejezetten tetszett, 
mert friss volt a levegő és jó 
volt a hangulat!”

„Számomra emlékezetes 

az óriási mamutfenyő volt!”
„Nekem a fürdőzés tetszett 

legjobban, de a többi prog-
ram is nagyon érdekes volt!”

Lánczky Ágnes 
EGYA Kuratóriumi tag

„Nagyon tetszett, minden jó volt, megérte egész évben jól tanulni!”

Családias hangulatban zajlott a május végi atlétikai ver-
seny Ebesen. 36 vidám gyermek nevezett a különböző 
távokra, hogy aztán a megérdemelt gyermeknapi ajándé-

kaikat és elismerő okleveleiket átvegyék. A legfiatalabb 
versenyző 2 éves volt és Hajdúszoboszlóról érkezett, va-
lamint Debrecenből is megtisztelték versenyünket néhá-
nyan. 

Sós Barnabás ESBE

Gyermeknapi futóverseny

Ingatlanértékesítési 
hirdetmény

Ebes Községi Önkormányzat értékesítésre meghir-
deti a tulajdonában álló, Fűzfa utcán található 505/2. 
helyrajzi számú, 548 m2-es „beépítetlen terület” meg-
nevezésű ingatlant, melynek bruttó ára: 7.620.000 
Ft. Az ingatlan további paramétereiről és az ajánla-
tok benyújtásának módjáról Szabóné Karsai Mária 
polgármester ad felvilágosítást hivatali időben a 06-
52/565-048-as, vagy a 06-30/948-0481-es telefon-
számon. A megajánlott vételárat is tartalmazó írásbeli 
vételi szándékot 2021. július 15. napjáig (beérkezési 
határidő!) lehet benyújtani postai úton vagy ügyfél-
fogadási időben közvetlenül az Ebesi Polgármesteri 
Hivatalban (4211 Ebes, Széchenyi tér 1.).

Jelentkezz katonának!
A Magyar Honvédség számos lehetőséget nyújt 

azok számára, akik hosszabb távon vagy akár 
ideiglenesen keresnek biztos megélhetést és stabil 
munkahelyet.

Bővebb információ, jelentkezés: www.iranyasereg.
hu és a www.hadkiegeszites.hu oldalakon, valamint 
az Irány a sereg! facebook oldalon. Személyesen 
Debrecenben, a Péterfia u. 58/A szám alatt, vagy az 
52/314-200 telefonszámon.
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8.a osztály: Árva Miklós, Bagosi Norbert, Balczó Botond, Balogh Balázs, Birinyi Vanda, Erdős Fanni, Horváth Réka, Kálmán Vivien, Kassai Kristóf Tibor, 
Kun Viktória Katalin, Miklós Réka Anna, Nagy Bence, Nagy Helka, Orosz Fanni, Pajzos Albert, Pajzos Polla, Papp Kende, Pető Zsófia, Pólyik Erik Brendon, 

Sarkadi Balázs, Sipos Péter, Suba Levente István, Szilágyi Hanna, Tóth Gergő, Tölgyesi Patrícia, Varga Olimpia – Osztályfőnök: Makainé Rácz Borbála

8.b osztály: Almási Márton György, Boruzs Réka, Deme Nagy Balázs, Dobos Dorina, Forgó Viktória, Kanyó Gréta Anna, Kocsis Csaba, Kocsis Botond Balázs, 
Kovács Anna, Makai Botond, Nagy Klaudia Kitti, Nagy Levente, Nagy Máté, Offra Tímea, Őri Patrik, Pinczés Jázmin, Salánki Imre, Simon Dávid, Szabó 

Rebeka, Szűcs András, Tóth Kristóf Máté, Vajda Máté, Zoltán Bálint, Zoltán Benedek – Osztályfőnök: Subáné Kiss Gyöngyi
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Kitűnők Jelesek Művészeti iskola Egyéb
1.a Érckövi Nóra, Fagyal Anton, Illés-Dudás Annabell, Kovács Veronika, 

Morvai Nóra, Nagy Zsombor, Oláh Máté, Papp Barnabás, Pásti- Kiss 
Szilvia, Polgár Liza, Sághi Davina, Szántó Erik, Szekercés Gréta 
Lilla, Szűcs Barbara, Szűcs Fanni

Sörlei Gréta, Somogyi Anna Illés-Dudás Annabell 
– dráma

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: , Bőde Zoltán, dr. Morvai Gábor, Pásti-Kiss Szilvia
1.b Antal Csenge, Brindus Hanna Mara, Deczki Lajos Levente, Fábián 

Dávid, Fazekas Dóra, Fodor Bence, Ivánka Liza Teréz, Laczkó 
Richárd Tamás, Lugosi Lívia Emma, Magyar Szabolcs, Maier Emma, 
Molnár Dániel, Nagy Lujza Hanna, Pál Adrienn, Szuvák Gréta, Szűcs 
Benett, Wágner Zoé Fruzsina, Zsíros Viktória

Bodolai Hanna Dorina, Czövek 
Zalán, Huszovics Hanna Noémi, 
Kiss Roland József, Nagy Regő, 
Szendrei Dorina

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Deczkiné Holb Valéria, Dr. Kiss Brigitta, Szabó Éva, Molnár Ágnes
2.a Juhász Magor, Kaló Patrik, Sajtos Zétény, Szokolai Dóra, Tamássy-

Hamza Zorka, Tóth Gergő
Makai Dénes, Nagy Rudolf 
Boldizsár, Vétek Szilárd, Vigh-
Pákozdi Zalán

Szokolai Dóra – grafika

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Kiss Ágnes, Füle Petra, Makai Péter, Nagy Mónika, Mészáros Anett, Tamássy György
2.b Kovács Áron Péter, Nagy Dávid Gyula, Nagy Gréta, Sághi Virág, 

Sinka Richárd, Varga Gergő
Nagy Rebeka Minna, Pócsi 
Dominic, Teleki Bence, Zsiros 
Lóránt

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját:  Fábiánné Kemecsei Zsanett, Kissné Demcsák Éva, Telekiné Gombos Krisztina
3.a Kádár Kinga, Mészáros Márta, Szűcs Nelli Bocz Ádám, Kassai Zsófia, Kiss 

Zsombor, Szuvák Bence Martin, 
Hosszu Zsófia , Schwarcz Vince , 
Tarcsi Réka 

Kádár Kinga, Szűcs 
Nelli – , néptánc

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Illyésné Pócsi Gyöngyi, Hosszuné Kelemen Anita, Kádárné Mészáros Beáta, Kissné Kovács Nóra

3.b Balla Bence, Kovács Franciska, Lugosi Luca Rózsa, Sopronyi Dávid, 
Szabó Marcell László, Szendrei Laura

Kontár Zsófia, Nyüvedi Nándor, 
Vágner Barna

Nyüvedi Nándor –  
furulya 

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Kiss Regina, Tukacs Nikolett, Hajdú Zsuzsa, Csahóczi Tibor, Erdeiné Lévai Judit, Kontár Győző, Lugosi Sándor, Nyüvedi 
Sándorné, Lévai Annamária

4.a Kálmán Lilla, Mohácsi Dávid, Orosz Emma, Papp Nimród, Zétényi 
Eszter

Kerékgyártó Bence, Kiss Karolina, 
Nagy Dávid, Pálffy Bence, 
Pázmány Máté, Szulyák Máté, 
Ulicska László, Vogel Patrick

Orosz Emma, Pázmány 
Máté – , zongora

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Lengyel Brigitta, Csapó Éva, Páffyné Gombos Erzsébet, Pappné Mihucz Gyöngyi, Kissné Gyarmati Ágnes, Magyar Ferenc, 
Juhász Edit, Mohácsiné Nagy Anikó

4.b Czirják Ádám, Czövek Hanna Mira, Diószegi Ádám, Egri Csenge, 
Hámori Gergő, Laczkó Zsófia, Nagy Kincső

Herman Tamás, Kontár Győző, Pál 
Dominika, Tőzsér Blanka

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Gál Éva, Szántóné Kurucz Julianna, Tőzsérné Katona Zsuzsanna
5.a Kerékgyártó Fanni, Szentmiklósi Kristóf, Tarcza Nikolett Hosszu Anna, Kulcsár Bence , 

Mundrák Zsombor, Pálóczi Katalin, 
Schwarcz Márton, Vogel Christian, 
Zsíros Blanka

Pálóczi Katalin -közösségi munka

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Kulcsárné Toroczkai Dóra, Gavallér Erzsébet

5.b Holló Panna, Papp Villő, Vétek Kornélia Kádár Jenő, Szabó István , Szepesi 
Dóra

Kiss Lilla –  közösségi munka

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Deák Csilla
6.a Árva Dominika, Krivács Zsófia Balczó Boglárka, Csiha Bálint, 

Herczeg Tímea, Szolnoki Szintia, 
Villás Viktória

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Papp László és Seres Erika,, Krivácsné Dóró Zsuzsa, Villásné Reiner Tímea
6.b Szűcs Rebeka Kiss Dániel, Tóth Amina Zulejka Balogh Zsombor – közösségi munka

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Szabó Rita, Fodor Barbara Melinda Megyaszai Judit
7.a Piskó Péter Bakonszegi Vanda, Dávid Tamás, 

Papp Luca, Szöllősi Lara
Györfi Nóra, Kanyó Dorina, Molnár 
Maja, Szatmári Hanna – , közösségi 
munka

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Seres Erika, Molnárné Kovács Judit, Németh Adrienn
7.b Pálffy Boglárka, Pálóczi Borbála, Tarcza Vivien Gergely Kristóf Gábor, Galgóczi 

Mihály, Hermann Márton, Tóth 
Olivér Benjamin

Nagy Petra – kerámia Galgóczi Mihály, Pálóczi Borbála – , 
közösségi munka

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Kovács Szilvia, Borsosné Csorvási Andrea

8.a Orosz Fanni Erdős Fanni, Kálmán Vivien, Papp 
Kende, Pető Zsófia, Suba Levente 
István

Suba Levente – klarinét, 
Tóth Gergő – ütő

Orosz Fanni, Nagy Helka – , közösségi 
munka, Horváth Réka, Miklós Réka, 
Orosz Fanni, Pető Zsófia, Szilágyi 
Hanna – művészeti tevékenység

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Petőné Kiss Judit, Krivács Brigitta, Sarkadi Orsolya, Zsákainé Tanka Erika, Pappné Mihucz Gyöngyi

8.b Forgó Viktória, Kanyó Gréta Anna, Kovács Anna, Nagy Klaudia Kitti Boruzs Réka, Tóth Kristóf Máté Simon Dávid – grafika  Forgó Viktória, Kanyó Gréta Anna, 
Nagy Klaudia Kitti – közösségi 
munka, Forgó Viktória – művészeti 
tevékenység

Köszönjük az osztályt segítő szülők munkáját: Nagyné Kovács Mária és Nagy Tamás, Boruzsné Mile Anikó, Kovács Péter és Nitu Vasilica, Salánki Zsoltné és Salánki Zsolt, 
Kanyó Krisztián és Széles Orsolya, Vajda Anita, Torma Valéria, Kocsisné Hermeczi Ilona

A 2020/2021-es tanévben az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
és Művészeti Iskola ballagásán és tanévzáró ünnepségén jutalomban részesültek
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Az elmúlt időszakban több olyan ügyben is indult nyomozás, 
ahol a bűnözők az internet segítségével, internetes vásárlás al-
kalmával okoztak kárt a sértetteknek. Azért, hogy ez ne követ-
kezzen be, kérjük, hogy fogadják meg tanácsainkat:
•  Győződjünk meg róla, hogy a weboldal biztonságos, az web-

cím előtt szerepel a https:// kitétel vagy egy zöld lakat, mellet-
te a Biztonságos kifejezés. Ugyanakkor, ha ez megvan, még 
akkor sem vagyunk feltétlenül biztonságban.

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

•  A feltűnően nagy árengedmény mindig gyanús.
•  A Fogyasztóvédelem felhívja a figyelmet arra is, hogy gya-

nús, ha a fizetési feltételek között csupán előre fizetési lehető-
séget biztosít egy webáruház, vagy nem kellő részletességgel 
tájékoztatja a vásárlókat a szállítás részleteiről.

•  Nagy értékű megrendelést ne adjunk le olyan oldalon, ami-
vel nincs tapasztalatunk. Egy számunkra új webáruházból kis 
összegért rendeljünk először.

•  Győződjünk meg róla, hogy azon az oldalon vagyunk, ahon-
nan eredetileg vásárolni szerettünk volna. Nézzük meg a web-
címet, ha tudjuk, mi a webáruház neve, gyanakodhatunk, ha 
ettől eltér a webes elérhetőség.

•  Vásárlás előtt olvassuk el az Általános Szerződési Feltétele-
ket.

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

•  Garanciát jelenthet, ha van a webáruháznak fizikai üzlete, 
amit a Google segítségével könnyen leellenőrizhetünk, hogy 
az adott címen valóban az adott üzlet működik-e. A magyar 
nyelvű ügyfélszolgálat szintén biztosítékot jelent.

Ha úgy látja, minden óvintézkedése ellenére becsapták, megká-
rosították, tegyen feljelentést a lakóhelye szerinti illetékes ren-
dőrkapitányságon, de bejelentést tehet személyesen is bármely 
rendőri szervnél vagy telefonon, a 112-es segélyhívószámon.

Kérjük a lakosságot, hogy segítsék a rendőrség munkáját és 
amennyiben jogsértő eseményt észlelnek, értesítsék a rendőr-
séget (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 
Sági József r. ftőrm. körzeti megbízott  06-70/430-1354 
Kiss Zsolt János r. tőrm. körzeti megbízott  06-70/430-1353 
Szabó Zsolt c. r. tőrm. körzeti megbízott  06-30/382-6575 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság  06 52/558-510
vagy Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság  
Te vé keny ség irányítási Központ  112 segélyhívó vonalon
Ebesi Polgárőr Egyesület  +36-30/621-6976

Segítségüket köszönjük!
A körzeti megbízottak fogadóórát minden hétfőn 17:00 és 

18:00 óra közötti időben a Körzeti Megbízotti Irodában az 
Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt tartanak.

Karácsony Béla r. százados

Rendőrségi 
hírek

Kedves Olvasóink!
Amennyiben az Ebesi Hírlap terjesztésével kapcsolatban prob-
lémájuk merül fel, vagy észrevételük van, kérjük jelezzék a 06-
20/251-6987 telefonszámon vagy írják meg nekünk az ebesihir-
lap@gmail.com e-mail címre. Köszönjük! 

A szerk.

Felhívás!
Ebes Községi Önkor-

mányzat pályázat benyúj-
tását tervezi a Magyar Falu 
Program keretében megje-
lent „Felelős állattartás elő-
segítése” című felhívásra. 

A pályázat keretében a 
település lakóinak tulajdo-
nában lévő kutyák, macskák 
állatorvos által elvégzett, 
alábbi szolgáltatásaira lehet 
pályázni:

–  ivartalanítás és
–  kizárólag veszettség elleni összetevőt tartalmazó mono-

valens védőoltás és/vagy
–  transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölése (utóbbi 

kizárólag ebek esetében lehetséges).
A pályázat benyújtása előtt önkormányzatunk felméri az ebe-

si állattulajdonosok igényeit, melyet ügyfélfogadási időben az 
Ebesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában (pénztár mel-
lett) lehet kizárólag személyesen jelezni.   

A bejelentéshez szükséges adatok:
–  állattartó neve és címe
–  igényelt tevékenység megjelölése 
 ~  ivartalanítás (db)   

Kötelezően megjelölendő adat: 40 kg alatti vagy feletti 
szuka vagy kan kutya, nőstény vagy kandúr macska 

 ~  veszettség elleni védőoltás (db)
 ~  transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölés (db)
–  állattartó aláírása és elérhetősége

Fontos információk!
–  Az állatorvos által elvégzett beavatkozások sikeres pályázat 

esetén az állattulajdonosok számára ingyenesek, amennyi-
ben azt előzetesen (írásban) igényelték az önkormányzatnál

–  Az állat, rendelőbe történő szállítása az állattulajdonos fel-
adata (azt sem az önkormányzat, sem az állatorvos nem 
vállalja)

–  Az állatorvos kiválasztásáról az önkormányzat gondosko-
dik Hajdúszoboszló vagy Debrecen közigazgatási területé-
nek figyelembe vételével

–  Az esetlegesen felmerülő plusz költségeket az önkormány-
zat nem vállalja (pl. gallér, fájdalomcsillapító biztosítása, 
egyéb betegségek következtében felmerülő költségek)  

–  ivartalanítás és védőoltás csak transzponderrel rendelkező 
állatoknak lehetséges

Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázat benyújtására csak 
akkor kerül sor, ha elegendő igény jelentkezik a fenti be-
avatkozások elvégzésére, és kizárólag sikeres pályázat ese-
tén valósul meg! Az igénybejelentés rögzítése érkezési sor-
rendben történik a pályázati keret kimerüléséig!

Igénybejelentés határideje: 2021. 07. 10.
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Lakossági hirdetés
Földmérés, telekmegosztás, Fundamenta, lakáshitel, felújítási 
hitel. Ingatlan értékesítése: adás-vétel. Energiatanúsítvány készí-
tése. Adorjánné Vali Ebes, Dózsa Gy. u. 8., tel.: 06-70-334-5407.

Harmati 
AutósiskolaOKÉV: 09-0287-04

www.harmatiautosiskola.hu

Újból elindítjuk a tantermi képzést!
Személygépkocsi vezetői tanfolyam

Ebesen a Művelődési Házban
2021. június 29-én 18 órakor.

A járványügyi szabályok szerint a megbeszélésre védettségi 
igazolvány és a személyi igazolvány bemutatása szükséges.

E-learning (online) képzésre folyamatosan 
lehet jelentkezni.

20 éven aluliaknak 25.000 Ft állami támogatás!
Érdeklődni:

Harmati László iskolavezetőnél
tel.: 06-20-988-95-96

e-mail: harmatilaszloo@gmail.com

Nevezési felhívás 
a „Tiszta, virágos lakóház 2021.” 

programra
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 

Ebes Községi Önkormányzat
ez évben is meghirdeti a

„Tiszta, virágos lakóház 2021.” programot.
A bizottság előre meghatározott pontrendszer alapján fogja 
értékelni a legszebb lakóházakat és kerteket.
Az értékelés és díjazás két megújult kategóriában történik:
 1. Családi ház modern jellegű kerttel,
 2. Családi ház hagyományos, vidékies jellegű kerttel
 Különdíj: „Környezettudatos kert”
(Külön díjazzuk a környezettudatos szemléletű kertgondo-
zást, pl.: komposztáló, csapadékvízgyűjtő stb.) 
Mindkét kategóriában az 

I. helyezett:  40.000 Ft, 
II. helyezett:  30.000 Ft, 

III. helyezett: 20.000 Ft, 
Különdíjas:  30.000 Ft-os 

vásárlási utalványban részesül.
(Valamennyi pályázó, résztvevő emléktáblát kap, aki eléri az egy-
séges pontozási rendszerben a maximálisan adható pontok 70%-át.) 
A díjak és emléktáblák átadására az érvényben lévő szabá-
lyok alkalmazásával kerül sor.
A nevezési lapot (mely megtalálható előző lapszámunk mel-
lékleteként) 2021. június 30. napjáig a Polgármesteri Hivatal 
folyosóján elhelyezett „Tiszta, virágos lakóház 2021.” do-
bozba kérjük bedobni.

Minden résztvevőnek sok sikert kívánunk!
Szabóné Karsai Mária polgármester
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         Munkatársakat keresünk! 
 

A Debreceni és Nyírségi 
Görögkatolikus 

Gyermekvédelmi Központ 
NEVELŐSZÜLŐKET keres. 

 
A nevelőszülők foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, 
de a már meglévő munka mellett is végezhető ez a hivatás. 
A képzést biztosítjuk. 
Teljes körű felvilágosítás: 30/555-6816 vagy 30/010-6112 
(munkaidőben) 
Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 9. 
 


